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doen gelooven. À,'Laar 's morgens hoorde ik den schout zeggen, dat hij een
streng onderzoek zou instellen en de goud- en zilversmeden wilde laten
rvaarschuwen. Ik meende de beurs aan een kameraad te geven, om ze te
verkoopen, maar nu werden we bang. En dan kwam ik op het gedacht ze
aan Bella Boudewijns te laten bezorgen. Mijn kameraad deed die boodschap.

Twee hellebaardiers stonden naast hem (blz. 265).

' 
- Ge wildet dus de schuld op Bruno werpen. Waarom ?

- Omclat ik herrr niet kan verdragen. Waarom is hij rijk en ben ik arm !

Hij geeft me bevelen... hij is hier baas. Ik rvas jaloersch van hem. Nu ik de
beurs toch moest kwijt spelen, kon ik Bruno eens goed raken. Ge weet het
thans. En het kan me niet schelen !

Dolf was eerst onthutst geweest door het snel en overwacht optreden
van den jongen van Loo. Hij had bekend, zonder het eigenlijk zelf te weten.
Doch nu begreep hij eensklaps zijn toestand. Dreigend verhief hij ziin
dorschvlegel.

- Laat me rloor ! zei hij met heesche stem. I.aat me gaan, of ik dood u !

Dolf snelde Adelbert voorbij, en liep achter de schuur over den weg.
Adelbert ging in huis. Daar zaten de moeder en de zusters te schreien, om
hetgeen ze juist gchoord hadden.

- ik ken den dief... het is de knecht, een oud-veroordeelde ! riep Adet-
bert.

- Hoe weet ge het ? vroeg zijn vader.

- Ik zal alles vertellen... kom, laten we hem eerst aanhouden !Hij
tooo'oïI*,;r 

mannen snelden naar buiten. Ze bemerkten Dolf niet meer.

A. Haus. - De Heks van Nieuwpoort. l7
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- Toch kan hij niet ver z|jn, verzekerde Adeibert. Hij zal zich tusschen
het riet verborgen hebben.

- We moeten hem zoeken, sprak de schout. Laat ons waii.ens lïee
nemen) een riek, een vork of een knuppel. Maar heeft hij bekend ?

- Alles verklaarde ziji zoon.
Bruno haalde voor ieder een wapen uit de schuur. Men stapte op het ijs

naa.r het riet. En terwijl men tusschen het bevroren kruid speurde, r.ertelde
Adelbert hoe hij gehandelcl had.

- Ginder rijdt hij weg... hij is op schaatsen ! riep Bruno eensklaps.
Hij heeft zeker in dat huisje er een paar gehaald.

De knecht was dadelijk een heel eind rveg. Men moest de achtervolging
opgeven, maar glng toch tot aan de kleine woning. Een vrollu., zat nog
ber.,end in het keukentje,

- Q, rvat schrok ik, zei ze. ï)e knecht Doli kwam daar binnen en
hem de schaatsen van rnijn lnan geven. Hij bedLeigde me, tiercle en
O, rvat deed hij leeliik !

ik uroest
vloekte-

- Hij zal ziin straf wel krijgen, verzekerde de schout.
Het gezelschap keerde naar de hoeve terug. Moeder en zustel's, Klara

en ook Annette u'achtten nieuwsgierig naar verder nieuws.
Adelbert verielde nog eens alles ol'er..
De heer van Loo rvas lvat zenurvachtig...Hij clacht'aan de anclere be*

schulcliging tegen Bruno Rijkaart... Zou ae schout van Hondschoote gelijk
hebben en de boerenzoon nu u''aallijk in betrekking staan met Iseglirn. X)e

heer van Loo haC clen moed niet, thans den jongen man daarorrer te cnder-
vragen. Toch begon hij over 

'het 
vreemde meisje.

- Ge hebt een trnreede zieke in huis ? vroeg hij aan den lairdbourver.

- Ju, en ik wilcle er u juist over spreken, hùr sihor-rt. Zij lijkt ruij een
zonderlinge juiier toe...

- Maar vader, het rneisje ziel er onschuldig uit; sprak Bruno.
Deze opmerking trof den heer van Loo en versterkte bij hem hrt verrnoe-

den, dat Bruno meer van die vreemdelinge lvist.

- De juffer draagt de kleedij van een visschersdochter, hernam de boer.
Maar daaronder heeft zij zulk fijn linnen, als de edelste dames dragen, be-
weert mijn vrouw. En vannacht heeft zij liggen ijlen, over Adelida Prijcke en

Hondschoote... en ook al over een heks.

- Dus insgelijks over Acielida Frijcke ? vroeg de schout haastig.

- Ja... Nu is ze bij zinnen, maar toch zeer zrvakjes...

- Breng rnij eens bij haar !

De heer van r.oo krvarn bij Jacqueline en was dadelijk getroffen ctroor haar
schoonheid... Maar de kranke keek hem .)nrustig aan...

De schout besloot dadelijk de kwestie aan te vatten... Ha, clit meisje
had over de dochter van den heer Prijcke geijld... Dat was een aanduiding...

- Gij hebt Adelida Prijcke in vrijheid eesteld, zei de heer van Loc
bruusk...

- la, antwoordde Jacqueline, maar't rvas of ze clacielijk vari haar recht-
zinnigheid schrok,

De bekentenis ontroerde den schout.

- Waarom .deedt ge dat ? hernam hij.
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- tlit nredelijrlen, heer !

- Dat eert u... À4aar hoe wist gij, waar jonkvrouw Ptijcke opgesloten
was ?

- Dat kan ik niet zeggen...
De angst in tlie schoone, groote oogen nam toe.:.

- En waarcm kunt ge ciat niet zeggen ?

- lk kan niet... O, rniin hooid I l<loeg Jacqucline.
, Ik moet dat neten, meisje. trk ben de schout van Winoxbergen.
llij zag, hoe een schok de zietrie beroerde...

- Ik heb mijn plicht gedaan... vraag'mij niets meer ! stamelcle 2e"..

- Wie zilt gij't

- Ik heet Artton!a...

- Waar woont ge ?

-- Ik kan hei niet zeggen...

- lrfilvç waarom zoo geheimzinnig?

- C, vraag me niets meer... lk ben een zwervelinge...

- Van waar komt ge dan ? r,ervclgcle de schout onbarrrrhartig.

- Ik kan niets zeggefl... O, om de liefcle Gocls, laat mij rusten...
Ze sloot de oogen. De heer va-n Loo begreep, tlat zii weer zou bezwijmen,

indien hij haar vercler vcrhoorci,'.

- Ja, rust..;, zei hij vriendelijk.
Hij trok zich terug en in de keuken sprak hij :

- Laat geen vreemde bij haar ! En bewaak haar goed. Zij is in elk geval
een verdachte persoon. Ik moet er het mijne van weten, doch nu is het niet
mogelijk, meer uit haar te krijgen. Wat zei ze nog zoo al in haar ijitaal ?

Een der zusters, clie in de kamer van Jacqueline geslapen had, lvercl gerûe-
pen, 'om daarover inlichtingen te geven.

vreemde
Soms lag het meisje zwaar te ademen, vertelde ze. Dan rveer zei ze

woorclen.
Vlaamsche ?

Neen.. " iL< kan er niet u,ijs uit... Maar duidelijk trerstoncl ik eenige

narnen.

- Adelicla Frijcke ?

- Ja".. Enze had het ook over Wouter van Dillen. En dan zei ze, dal
ze Jacqueline heette.

- Wat zegt ge ! Noernde ze zich zaa ? riep de schout verrast uit.

- 
ja... Duiclelijk heb ik ze eens hooren roepen: < Niemand mag rveten,

dat ik jacqueline heet >>. En ze prevelde wat van hekserij...

- Maar mijn FIemel, als zij maar Jacqueline niet iq, de heks van Nieuw-
poort, die overal opgezocht moet worden, kreet de heer van Loo.

e boerin slaakte een gil...

- ZiJ een heks ? zei Bruno. Maar heer schout, dat kan niet !

En waarom niet ? vroeg de heer van Lao, den zoon scherp aanblik-

- Zoo'n schoone zoete juffer met een gelaai, clat nteer aan een Engel
gelijkt.

- Kent gij haar dan zao goed ?
_- O, neen, rraar ik hielp haar in huis drage .. '
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- O, iltijnheer van Loo....zou zij die heks kunnen ziinl, stamelde vrouw
Rijkaart, die over alhaar leden beefde.

- Ze noernt zich Jacqueline in haar ijlen... maar dat mag niet bekend
zijn... Ze weet nieei cian het gerecht,'nvant ze kende de gevangenis van jonk-
vrouw Prijcke... Men llelveert, dat Isegrim, die Adelida ontvoerde, door hek-
serij werd geholpcn en voor zoo'n stout stuk kon het wel niet anders...

- Ma.ar zij lieelt jonkvrourv Adelicla veriost, heeft ze bekend, merkte
Bruno op, niet veirloecicnd, hoe hij zich zell in cle oogen van den magistraat
verdacht maakte.

- O) het is mogelijk, dat trsegrim haar niet mecr gehoorzaamt, hernam
de schout. En nu kan zij zich ger,.rrokeir hebben.

- Doch jonkvroitw Prijckc' ra,'ercl juist als borg voor die heks wegge-
haald, hernanr Brr-lno" Dan zou ze tegen zich zelve u'erken...

- O, misschieil wcl, onr zoo urcdelijden op.te wekken voor haar zelve !

riep de heer van i,oo rrat bitsig. En bovenciien, wie kan al de kronkelwegen
van een heks bcgrijp,:n i)

- Dat is zoc ! stencle vrouw Ri.lkaart toe. C, heer van Loo, dan kan
ik het schepscl nie'L langci hoLrclen ! Mijn huis moet nu al gezuiverd worden...
Wat een mensch tr-lch overkorncn l<an... En urv dochter is hier ook !

Vrour,ve Rijkaart sloeg een kruis eu staarde den magistraat diep ontsteld
aan. Een diensturaagti cler hoc.,,e hacl in het meikhuis ook iets van het verhan:
delcie verstaan en krvaur c'iriTtig binneu, vcrklerende :

-' Ik bliji hier geen kwartier meer... Ha, nu begrijp ik, waarom er wel
zestig kraaien in cie boomen aan den dijk zitten...

- Maar die zijn er alle clagen, beweerde Bruno.

- Ik lvil dcn clurvel niet ontnroeten, als ik naar den stal, den zolder of
den kelder ga... Vanochtend rvas Blare zoo lastig en stampte ze den aker
melk om. Als het beest maar niet behekst is met een kwade ziekte. Ik maak
mijn pakje, vroulvve tot het hier gezuivercl is !

En de nreid sirelcle naar haar karnertje. Boer Riji<aart zag vragend den
schout aan.

- En sprak het nreisje ook over Wouter van Dillen ? vroeg Adelbqrt
aan de docltter.

- Ja, jonke' I Ik heb zijn naanr wel chie oT vier rnaal gehoord, rvaar rvat
ze zei, heb ik niet verstaan. En te denken, dat ik nu in dezelfde karner ge-
slapen heb...

- Als haar kwacle hand nraar nict op Wouter van Dillen rust, zoodat
het lijkt, of hij sctruldig is aan den moorcl te Loo, sprak Adelbert, die Livina's
broeder onschuldig hacl willen zien.

- Dat is een andere kwestie, hernanr zijn vader. Mijn besluit is genomen.

- Zij gaat heen, hé, heer I vroeg de boerin.

- Maar moeder, als de heer van Loo, zich nu eens vergist ! zei Bruno.
Een zieke vervoerrn met clat guur rvinter\4'eer...

- O, een heks weet daar. van niet, beweerde de schout. Boer Rijkaart
laat uw wagen inspannen...lk zal het meisje uitleveren aan het gerecht... We
zullen haar dade[jk naar Veurne brengen... Het is mijn plicht. Zoo zullenwe
'wellicht ook de nracht breken van dien Isegrim, rvelks aanhouding door de

regeering gelast is... Houcl de dienstmaagd nog hier, want van het gebeurde
rnag niets bekend '.r,orden, tot we goecl en wel het meisje overgeleverd hebben.
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Moest het Isegrim ter oore komen, rvie weet welke ontmoetingen we hadden!
Bruno moest zeer tegen ziin zin den wagen gereed maken. Hij spande

er de wijte over en legde dikke bossen stroo op den boclem.

- Ik kan niet gelooven, dat het schoone, zachte meisje een heks is,
bromde hij. Zelf heb ik nu ondervonden, hoe gemakkelijk een mensch verdacht
wordt. Ha, ik moet Bella nog alles gaan vertellen, maar ja, nu zal ik wel
voor voerman dienen te spelen ook.

Maar wie zou thans Jacqueline kleeden ? Niemand had er lust toe...
Men schuwde haar reeds als een duivelsch wezen, dat anderen ongelukkig kon
maken...

De vrouwe begaf zich even bij de zieke, om te zien of ze wakker was. Het
meisje opelde de oogen, en de boerin herkennend, vroeg ze :

- Is die man weg ? Ik wil opstaan en heengaan... Het zalwel lukken...

- Kleed u dan ! antwoordde vrouw Rijkaart huiverig, blijde, dat Jac-
queline zich zelve zou helpen.

Ze verliet de kamer en sloot de deur. Ze vertelde aan den schout, wat het
meisje gezegd had.

- fl2, ze vreest dus aangehouden te worden, sprak de heer van Loo.
En ze wil vluchten... Neen, neen, ik vergis me niet... Laat ze stil doen...

- Maar als ze door tooverij verdwijnt !... waarschurvde de boer.

. - Vlug, maak van bossen stroo kruisen en leg clie onder de ramen van
haar kamer en ook een aan de hoevepoort, clan kan ze niet weg... We zullen
ook den wagen met kruisen teekenen... geef een stuk kalk... Dan is haar
macht gebroken... Kom, ik zal u heipen...

DE HEKS GEV,ANGEN.

Jacqueline stond op. Ze was cluizelig en moest ztch aan een stoel vast
houden.. .

- O, wat is er allemaal met mij geoeurci I zei ze somber... ii< was
moe, toen ik van Hondschoote kwam.,. en ik vzilde wat rusten onderwege...
ik kon niet meer... Toen ben ik zeker bewusteloos geworden. En nu lig ik
hier. Die vreeselijke man verhoorcle mij... En hij is van het gerecht ! Hij
zal terug keeren... ik moet de vlucht nemen, anders voert hij mij naar de
gevangenis... En als hij weet, dat ik Jacqueline ben, om wie Mariette riep...

De jonkvrouw sidderde. Ze dacht aan wat Kathelijne haar verteld had
over Jeanne Panne...

Ze spande al haar krachten in, om zicn te kleeden.

- Ik moet Winoxbergen bereiken, vervolgde ze bij zich zelf. Wat zullen
baron van Wimpele en Bernardine onger.ust zijn ! En mijn arme vader, zoo
hij het verneemt, dat ik verdrvenen ben !

Gejaagd haastte de ongelukkige zich zooveel ze kon, niet vermoedend,
hoe ze reeds in de macht van het gerecht was. Ze verliet de kamer. Van schrik
zank ze in de keuken op een stoel neer. Daar stond voor haar dezeltde man.

- Genade ! kermde ze, als buiten zinnen.

- Gij zijt Jacqueline ! bulderde de heer.van Loo, om haar te verrassen.

- Ia, bekentle ze, want alle kracht scheen ult haar gelveken.
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- De heks van Nietnvpoort, hernam dc schout. ûrn u riep te Brugge de
bruinc Mariettc.

- Ik ben geen heks ! ,kerrnde de gevangene, want dat was zij reeds...
Ze boog het hoofcl en lveende.

- Ga gewillig raet mij mee ! beval de heer van l-oo.
Ze begreep het gevaar en richtte zich op.

- Laat mij gerusi ! smeekte ze. Ik bcn geen heks... Hoe kunt gij nog
aan hekserij gelooven ! Die bestaat immers niet.

Dat waren vreeselijke rvoorden voor den magistraat...
.- Hoort ge ciat ? r'iep hij uit. Zij gelooft aan geen hekserij. We nioeten

nu niet rneer trvijielen ! Jacqueline, ge zijt mijn gevangene...
Haar blik vonkte nu.

- \[/;1s1611 ? vroeg ze.

- Gij zijt een heks... ge gaat nret Isegrim or11... ge heipt dien vervloekten
roover !

- Isegrim is geen roov€l) lnaar een r:erlijk man... F{ij is mijn vader !

verklaarde ze tier...
En in die lierheici ging ze te ver. werd ze te onvoorzichtig, te roekeloos.

Ze stond thans recht met de houding van een vorstin, en in al haar verblin-
dende schoonheid. Zoo had Wouter haar gezien in de rveelderig bemeubelde
en met heerlijke scirilderijen behangen kamer van de Reiger.

De heer l'an Loo was zell een oogenblik onthutst... Adelbert bewonderde

Jacqueline. Bmno gevoelde innig mecielijclen.

- Mijn vacler: is een vijand der Spaniaarclen en varr hcn, die den vreem-
tieling vieien, maar nret van de Vlarningen ! fernani jacqueline. En we zijn
goed katholiek en lrer$/erpcrl ailc bijgcloof. Ons zuiver gelool is ons genoeg...

- Mijn vangst is nog beter dan ik clacht, velzekeide de schout.

- Waarom houclt ge nle aen ? Orndat een-rvaanzinnige vrouw, die te
Brugge in het vuur venr.Ioord v,,erc1, <:m nrij ricp...

- Urv moedel !

- Neen !

- O, ge zuit wel alles aTliegen...

- Liegen cloe ik niet ! Sta ik te liegen, als ik u onbevreesd zeg, wie mijn
vader is ! Ilr is een bevel om mijn vader aau te houden, rnaar nict zi3'n dochter !

Ik heb Adelida Priicke bevrijd uit deernis net haar. F{a, ik rvorcl er wel voor
beloonil !

- We kunnen hier niet langer spreken, zei Ce schout. Ilet is mijn plicht
u aau te houden en weg te voeren.

- Wat miscleed ik ?

- Jacqueline. cle heks, r'noet geiiangen genoulen wolden, dat bevel werd
door gansch Vlaanderen verspreid. En gij zijt Jacqueline.' O, hoe 1af .. f)e roovers tusschen Rrugge en Vci,rine hebben vrij spel
en het gerech'. vermag niets tegen hen. Maar een weerloos meisje oplichten en
in clen kerker sluiten, ha, zulks is zeer moedig !

- Begin nu niet ilet het gerecht te beleedigen, lvaarschuwde de schout,
die oilwillekeurig toch eerbiec'l voor haar gevoelde.

- Het gerecht beleedigt zich zel| dool zttlke daclen !

- We ruoeten vertrekken.".
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- nk ben gereecl. Ik kan ntij tegen mannen niet verzetten.
Jacqueline wendde zich tot de hoevebewoners en zei :

- ûoede lieden, gij meent ook, dat ik in dienst van den duivel ben.
Cocl ',rreet, hoe ik Hem en de H. Maagd Maria bemin en vereer... Gij vreest
mij... ik zie het. Toch dank ik u voor uwe goede zorgen. O, misschien ware
het beter, dat ik gestorven ware, daar waar ik neerzonk... Een vreeselijk lot
staat me te wachten...

Ze volgde den heer van Loo naar buiten en zag de kruisgewijze liggende
stroobossen...

- Xs dat voor mij ? vroeg 2e... O, God zij geloofd, ik vrees het Heilig
Kruis niet... Aan cie voeten van het Kruis heb ik steeds troost gezocht en dat
zal ik nog meer doen...

- 
Zoo spreekt geen heks, dacht Bruno.

Hij vreesde de jonkvrouw niet en hielp haar opstijgen. Dat ontging den
schout niet en deze momoelde :

- Ik noet ook Bruno scherp ondervragen. Hij weet meer van Isegrim
ian ik clacht... Bij alles, rvat ik nu gezien'en gehoord heb, begin ik het te be-
grijpen, clat die Jacqueline in de buurt van oe hoeve.gevonden werd.

De arme Jacqueline had te veel van haar krachten geeischt en op het
s;troo zonk ze in een toestand van verdooving neer.

Vrouw Rijkaart naderde schuw den wagen. Ze had twee stroobossen in
de hand...

- Brllno, lzg ze in den vorm van een kruis t'usschen u en die heks, zei ze
bezorgd.

- Och, waarom ! mompelde de jonge man.

- Ja, ja, dat is heel goed, sprak de schout, die ook op de bank plaats
nam.

Adelbert zou naar Winoxbergen terug keeren. Hij moest schoon linnen
halen voor zijn zuster.

.fi:ist kwam boer Boudewijns, de vader van Bella, het hof op, om eens
nader nieuws te hooren over de tasch.

- Dat is in orde, zei de boer. Bruno is natuurlijk onschuldig. lk zal
u alles.,'ertellen.. Maar er is thans wat anders. De wagen, die daar rveg
rijdt, vervoert een heks...

- \Mat... een heks ! En zat clie hier ?

- Kom binnen... we zullen het verhalen...

- Maar'\rye moeten ons huis zuiveren, verklaarde vrouw Rijkaart...
O, wat iemand ontmoeten kan; als hij liefdadig wil zijn...

En zoo werd Jacqueline als gevangene naar Veurne gebracht.

IN DE GEVANGENIS.

Men had Wouter van Dillen in een krocht gebracht, waar nog andere
gevangenen zaten. Men deecl dat nteer, in de verwachting, dat misdadigers tot
lotgencoten spreken zouden... En zoo verrieden ze soms zich zell door onvoor-
zichtige uitlatingen...
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En in het somber hol bemerkte Wouter een kennis. Het was Mannaert,
de soldaat, die hem om zijn bemiddeling gevraagd had.

- Ge ziet in welk een toestand ik zell ben, zei Wouter tot hem. Ik kan
niets voor u doen... men heeft mij van een gruwelijke misdaad betictit.

- En ik ben al veroordeeld ! kermde Mannaert, die half waanzinnig was
van angst. Elk oogenblik vrees ik, dat de beul mij zal halen om me aan de
galg ie hangen. En wat kan ik er aan doen, dat die Isegrim mij beciroog aan
rle poort... Wist ik, dat hij de dochter van den schout wegvoerde !

Zoo jamnerde Mannaert altijd rnaar voort. Hij kromde zich van benauwd-
heid, toen plots een orficier binnen trad. Het was Jeronimo d'Alleira, de ver-
loofde van Adelida Prijcke. Een cipier vergezelde hem.

- Waar iigt de lummel ? riep hij in gebroken VlaamSch. I-tra, daar...

- Genade, heer ! kermde Mannaert, die waarlijk meende, dat zijn laatste
oogenblik nu genaderd was.

De Spanjaard gaf henr een stomp met de punt van zijn laars, en snauwde
tot den bewaker :

- Maak hem los !

- Genade, heer ! O, ik ben nog zoo jong... en nu reeds stenren ! kloeg
de krijgsman.

- Houd uw snater! Luister nu eens goed... De edele jonkvrouw Prijcke
is terug... en ze heeft me om uw leven gebeden. Dank het de genadige jonk-
vrouw, dat uw domme kop niet door een strop zal kijken... Maar het is weer
oorlog enikzal u bij 't eerste gevecht in de voorste rij zetten, zoodat de wereld
toch spoedig van zoo'n ezel verlost zal zijn. Voorloopig zlit ge clus vrij. Ge
ontloopt de galg boef, maar ge krijgt een kogel of een sabelhouw ! Dat beloof
ik u...

Mannaert vertrouwde den Spanjaard blijkbaar nog niet. Maar de cipier
herhaalde dat hij genade gekregen had door de voorspraak van.jonkvrouw
Prijcke, die behouden bij haar ouders temggekeerd was.

Ook Wouter van Dillen hoorde dit nieuws en dadelijk dacht hij aan de
belofte, die Jàcqueline hem gedaan had.

- Hoe werd de jonkvrouw bevrijd ? vroeg hij aan den cipier, die vrij
gerïeenzaam met ziin gevangenen omging.

- Door een jong meisje... maar het is een geheimzinnige geschieclenis,
naar het schijnt. Meer weet ik er niet van.

- En is dat meisje bekend ?

- Neen... ze verdween als een geest. Hoe is het, Mannaert, blijft ge
liever hier !

D'Alleiro was reeds verdwenen.

- Ben ik waarlijk vrij ? vroeg de soldaat.

- Ia, maar ge hebt gehoord, wat de hoofdman er bij zei : Hij durfde de
bede van jonkvrourv Prijcke niet weigeren, doch liever had hij u aan de galg
gezien... Hij wil u nu anders in den dood zenden.

- Maar het is geen oorlog...
* De wapenstilstand is verbroken... Waart ge maar onkwetsbaar. mijn

vriend, want reken er op, dat mijnheer d'Alleiro zijn woord houdt. Nu, in elk
geval, moet de beul voor u geen strop draaien en tijd gewonnen is veel ge-
wonnen.
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De cipier leidde Mannaert heen. Onmiddellijk kwam hij terug.

- Jonker van Dillên, voor u heb ik zoo'n plezierige boodschap niet sprak
hij.

- Wat is er dan ?

- Ik moet u naar de heeren brengen."..

- Naar de pijnbank ?

- Ja.
Wouter huiverde, maar hij beheerschie zich.

-'t Zij zoo, mompelde hij. En toch kan ik ook daar slechts de waarheid
zeggen. Ik heb geen moord gepleegd.

- 
't Spijt me, maar ik moet u boeien, hernam de cipier.

- Doe het dan !

En geketend werd Wouter van Dillen uit de gevangenis geleid. Een wacht
van soldaten nam hem over, en leidde hem naar de rechtszaal...

IN DE PIJNKAMER.

Eerst brachten de soldaten Wouter van Dillen voor den schout. Hij werd
daar ongeboeid binnen geleid. Twee hellebaardiers stonclen naast hem. De
heer Prijcke zat op een stoel. Hij was goed gestemd, door den onverwachten
terugkeer van zijn dochter.

- \M6ufs1, zeihij, het spijt me u in dien toestand te zien, én ik wenschte,
dat alles een misverstand ware. Helaas, de bezwaren tegen u zijn verplette-
rend... Ik moet,u nu vragen of gij in uw ontkenning volhardt.

- Ik ben onschuldig, heer... antwoordde Wouter rustig.

- Ik heb nu niet tot taak alles weer na te gaan. Gij blijft dus bij uw
vroegere houding.

- Ja, heer, ik heb de waarheid gezegd.

- Ge verzr,vijgt die juist... Ge wilt niet bekennen, welke meisje u naar
Nieuwpoort vergezelde, toen ge uit Engeland terug keerdet.

- Dat kan ik niet zeggen, heer, maar het was Roza niet, vermits ze
pas later uit Brugge vertrokken is. Waarom weigert men dit allergewichtigst
punt te onderzoeken ?

- Ik herhaal, dat men mij opgedragen heeTt, u alleen te vragen, of gi1
in uw ontkenning volharclt. En dat is zoo... Wouter, bedenk u nogrnaals,
Ik heb innig medelijden met u. In de pijnkamer staat de beul... en zitten de
rechters. Zoo gij blijft ontkennen, rnoet de wacht u daar geleiden en ge weet
waarom.

- Ook daar zal ik den moord ontkennen ! verzekerde de gevangene...
Ik ben onschuldig, waarom brengt men jonker van Rooze niet hier !

- 
\f'/sxfs1, ik voer slechts bevelen uit. Uw vader is mijn vriend... maar

ik ben hier als schout... Voor de laatste maal vraag ik u, of gij ontkent ?

- Ja, heer...
De magistraat stond op en gaf de wacht een wenk. De soldaten leidden

lvVouter nu in een ander vertrek en een schok beroerde den ongelukkige, toen
hij plots de afschuwelijke loltertuigen zag. Daar ook zaten rechters in roode
gewaden en stonden de beul en zijn helpers.
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'Vy'outer dachi plots aan Isegrim. Die had hem toch beloofd zijn onschuld
te bewijzen... 'Waarom dan liet hij niets van zich hooren ?

De gevangene werd voor de rechters gevoerd. Een van deze wees naar
oen beul en zei :

Ge weet waarom die dienaar van het gerecht hier staat. Ge loochent
alle schuld en daarom zendt de schout u voor ons. Wij vêrmanen u voor de
laatste maal... Rekent gij den moord op Roza, de dochter van Roger; schouts-
dienaar te Nieuwpoort, gepleegd te hebben ?

- 
Ik ben geheel onschuldig aan dien moord, antwoordde van Dillen.

- 
Dan zullen rve punt voor punt behandelen. Eerste vraag : welk meisie

hebt gij naar Nieuwpoort geleid, toen gij uit Engeland naar huis weer keer-
det ?

En Wouter bedacht, hoe door zijn woorden de schoone Jacqueline in
een zaal als deze kon gevoerd worden. Hij wilde geen lafaard zijn en geen
schukl hebben aan haar dood.

- Gij weigert het ons te zeggen ? klonk stroef de sfem van den man.
,die zoogenaamd het recht beoefende.

- Ja, heer. Een beloTte belet het mij en ik mag mijn woord niet breken.

- Dus was het in elk geval een verdacht persoon ?

-. ffiss1 kan ik u niet verklaren.

- Dan moet de pijnbank u dwingen het ons mee te deelen.

- Maar dat meisje kon Roza niet z1jn, heer ! riep Wôuter uit. En het
Eaat hier toch over den moord.

- Wie was ze dan ?

Wouter zweeg en de rechter gal den beul een wenk. Diens helpers grepen

den iongen man vast en sleurden hem mee. Uit zucht tot zelfbehoud bood
van Dillen even weerstand, maar het baatte hem niet en na eenige oogen-
blikken lag hij gebonden op een bank.

De rechter kwam nader. Zijn -roode mantel geleek een reuqachûige bloed-
vlek...

- Wie was het bevruste meisje ? klonk het koud en streng...

- Mijn geweten verbiedt het mij te zeggen..., antwoordde Wouter.

- Doe voort ! beval de magistraat aan den beul.
Deze legde den ongelukkige een doek op den mond. De helper goot er

een straal water in... De cloek puilde naar binnen,. drong tot in de keel'..
De beulsknecht goot weer... Wouter kreeg het vreeselijk benauwd... Zijn
adem bleef weg... Ziln gelaat uitte angst... De rechter keek star en ongevoelig

toe... Hij zag het -erèn blauw worden en opzwellen. Dan pas wenkte hii
de folteraars op te houden.

wouter spuwde een gulp water uit. Zijn borst zwoegde... Eindeliik

keerde cle adem terug.

- Wrie was dat meisje ? hernam de rechter.

Van Dillen schudde ontkennend het hooid...

- Ge weigert nog ? snauwde de magistraat. Mannen, ontbindt hem.

Deze proef is bliikbaar ie zwak. We zullen hem de duimschroeven aanleggen.
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\Mouter werd van de bank gelicht. Flij duizelde zoo, dat een der knech-
ten hern nroest ondersteunen. Én nu zou net onmenschelijk gerecht beginnen
om zijr sclioon, kloek iijf te schenden, het te verminken, te breken, stelmatig
te vernietigen ( 1) 

"

- S/ie was het meisje ? vroeg cle rechter nogrnaals...

- Ik kan en rrag het niet zeggen ! riep \Mouter uit. En wat heeft, dit
met den inoord op Roza te uraken ! De behancleling mij aangedaan is on-
rechtr a:i.cig.

- 
l,rergeet niet, dat rvij u cic tong met een gloeiend ijzer kunnen door-

steken 'voor beleediging de justitie aiingeclaan I vermaande de getabberde
heer. n-eg hern de duinrschroeven aan ! vervoigile hij tot den beul.

Wecr boncl mcn Wouter, ulaal zoo, dat zijrr rechterhand ber,vogen kon
It'orden. Fn de ciuim cliei hand werd geklemcl in een soort van vingerhoed,
weike inen vernaull'en kon. Het was een schroei eigenlijk, welke men nu
toedraaicie.

Va.ri }-)illen perste de lippen op elkaar.

- \\iie was hct nreisje ? herhaalde cle rechter...

- û, vraag het nij nict nleer... het is nutteloos ! riep Wouter uit.
Dichter. nog ging de schroel en de geToltercie uitte een kreet van smart.

- Zult gij sprekei: ? vrocg de rechter.

- Neen !

Nu iroorde men cen gekLaak... En de anne jongeling leed geweldig.
Bloed ilr'uppelde uit cle schroet...

Daai'rverd dc dcur geopend en tracl de heer Flijcke binnen.

- 1-{eeren, de schepenen van Nieuwpoort eischen, dat Wouter van Dillen
als bu;gci hunner steCe, voor l-lun rechtbank verschijne, zei hij haastig. Hier
is de brief, door den bode gebracht.

De iechter keek het stuk in... maaï intusschen .rerlichtte men den ge-
ruartt l.le liet.

- Is die vraag weltig ? vroeg cle rechter.

Ja, antr,vooi/dde cle Veurnsche schout. Meir eischt van Dillen op en
dan riroei daaraan voldaan rvorclen. Hij is poorter van Nieuwpoort.

- À4.aar cle rnoorcl rverd te Loo bedreven...

- Dai cloet cl iriet aan. De schepenen van Nieui,vpoort verzoeken, wat
hun ., cl;1 :s.

Innricidels leed Wouter irog steeds zijn verschrikkelijke pijn...

- -totaar zijn eigen vader is schout te N'ieuwpoort, hernam de magistraat,
die blijkbaar liever zijn rvreecle taak niet opgaf.

- &trijnheer van Dillen is r,rit zijn ambt ontzet, sprak Prijcke... Zoo aan
den eisch cler schepenen niet voldaan worclt, kunnen daaruit moeilijkheden
voor onze stecle ontstaan.

(l) Het middcleeuwsch gebrLrik der pijnbank, onr clool lichaamsfoltering aan be-
schtttrdigden bekentenisseri af te persen, bleef vele eel:wen voortbestaan. Het werd, tegen
't acivies v:in al onze gerechtshoven, door een edict van Jozel II algeschaft, maar door
diens opvolger hersteld, totdat de Franschen het bij decreet van 17 December 179-1
bepaald a;schaften. Op dai dwangnriddel wiist nog het spreekwoord : << Men moet hem
op de pijnbank leggen, om het eruit te krijgen >i. Het water, het vuur, de koord, het
gloeiend ijzer, de Spaansche laarzen of beenschroeven, de wipgalg en het houten paard
rvaren r'le meest gewone pijnigingsmiddelen. (A. De Cock).



268 DE HEI(S VAN NIEUWPOORT

- \try'slnu, het zij dan zoo.
En de rechter gaf bevel Wouter te ontbinden. Het was hoog.tiid, want

de gefolterde leed nu zoo ontzettend, dat de smart hem schier bezro,'ijmde...
Zijn duim was afschuwelijk verminkt... Prijcke gevoelde medelijden.

- Dan leveren wij hem aan u over, zei de rechter. Het is een hals-
starrige booswicht.

De schout van Veurne liet van Dillen in een andere kamer brengen en
ontbood een heelmeester, die de wonde verbond, wat de pijn toch wat ver-
zachtte... Toen de dokter hiermede nog bezig was en Prijcke den lijder
bemoedigend toesprak, stormde een schoutsdienaar binnen en vertelcle op-
gewonden :

- Men voert daar de heks van Nieuwpoort aan...

- Jacqueline ! riep de schout gejaagd uit.

- Ja, heer ! De schout van Winoxbergen heeft haar aangehouden in
de Moeren.

- Mijnheer van Loo ! Dat is een goede vangst...
Tot de soldaten vervolgde Prijcke :

- Houdt jonker van Dillen hier, ik konr straks terug.
En hij snelde heen... Wouter had het bericht ook verstaan, en, ondanks

zijn eigen piinen, dacht hij huiverend aan het lot van het anne meisje... Hij
hoopte vurig, dat het een vergissing zou blijken te zijn...

OP DE MARKT TE VEURNE.

Bruno Rijkaart rvas inderclaacl ntet zijn wagen te Veurne aangekomen.
De aanwezigheid van een schout op de voorbank wekte de aandacht van de

voorbijgangers. Deze volgden nieuwsgierig het voertuig. En ze \\rezen elkaar
de witte kruisen op den zijwand... Wat mocht dat alles beteeken"n ?

- O, 't is duiclelijk, dat er'onderwege iets zonderlings gebeurC is, ze1,

de oude man... Door kruisen hebben die menschen een onheil afgelvend...

- Zouden ze iemand oncler de wijte mee hebben ? vroeg men.

De wagen bleef voor de woning van den heer Prijcke st4an. Een clienaar
vertelde, dat zijn meester naar 't gerechtsgebouw was gegaan.

- Roep den schout, zei de heer van Loo. En meld hem, dat ik Jacque-
line, de heks van Nieuwpoort aangehouden heb.

Deze woorden werden luid uitgesproken, zoodat de ontstanders ze ver-
stonden. Blijkbaar u,as cle schout van Winoxbergen fier op zijn overwinning.
Het nieuws vloog van mond tot mond. En meer nieuwsgierigen troepten
samen.

- Doe de wijte neer, zei de heer van Loo tot Bruno.

- Maar, heer...

- Gehoorzaam ! beval de schout rvat nijdig.
En de boerenzoon verwijderde de huif. Jacqueline was weer volkonen bi!

haar'zinnen en keek schuw op.

- Sta recht ! gebood de schout.
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Ftrij wiide haar aan de menigte vertoonen. Het arme meisje gehoorzaam-
de. Daar stond ze weer, in al haar schoonheid. Een gloed sloeg haar in 't
wezen. Haar oogen Tonl<elden. De lierheid laaide nogmaals op. Jacqueline zag
hoe cle olrstanders het teeken cles kruises maakten.

- iÂenschen, ik ben geen heks ! riep ze. Ik geloof in. geen booze mach-
ten, riraar allecn in God, clen Alnrachtige, in Zijn Zoon, Ons Heere Jesus
Chri"'tus eir in cle l{eilige Maagd Maria. Gansch onschuldig sta ik hier...

Even btreel het stil. Die vorstelijke gestalte maakte diepen indruk.

- i31i .,'erduivelcl lieve nleid, zei Pol van Rooze, die ook in de nabijheid
was, tot iia.rel, zijn knecht.

- ja, zij cloet nre zeiis aan julietta denken...

- lioud toch urv mond !

--- 't'trs zoo crcn lvoorcl, dat mij ontviel... Ja, die Jacqueline is een prach-
rige dcerne...

- Ze nroct een ecielnransdochter zijn !

Brali, de andere clienaar van den jonker, verscheen nu ook. Het drietal
stonci iocir u-at aTgezoucierd r,an clc rnenigte.

- Ze hebbeii haar in de Moeren gegrepen, vertelde hij.

- i-i':c rvcet ge dat ? vroeg van Rooze.

- Var: DolÎ... Die heelt de luffer daar bij boer Rijkaart gezien... Dolf
heett zich leelijk verbrand. Dat is rnaar bij manier van spreken. Ik bedoel,
clat hij rie vlucht heett ntoeten nernen... De kerei had daar een voorname
opdracht, r:iet lvaar ? En hij laat zich verleiden een ellendige zilveren tasch
te steien, r\,âiârvcor hij bijna bij de lurven werd gepakt.

- llij is cian toch ontsnapt ? vroeg van Rooze haastig.

- ja, nog juist bijtijcls. Hij is nu bij mij thuis. Stel u voor, dat ze hem
eens ûi) clè pijnbank gclegd haclden, het' zou Traai kunnen geworden zijn voor
u. nrccslsr.

- Die ezel ! Hij is clus bij u...

- Ja, cn ik heb wel lust, onr hern naar't pierenland te zenden.

- Dat ivare niet slecht, mompelde van Rooze. De vent deugt niet voor
ons. Wei, 'ia, Brak, moflel hem stilletjes weg.

- Goed, 't zal gebeuren.
En liier rvcrcl tot den- dood van een man besloten, den knecht der

Rijkaarts, als gold het een heel gewone zaak.
Inrniilclels stond Jacqueline daar maar als een martelares van den geest.

die toen heerschte, van onwetendheid, achterlijkheid, bijgeloof en wreedheid.
En nren jouu'cle haar nu uit. Maar ze sloeg den blik niet neer. Verachtelijk
keek ze de domme lrassa aan. Een toch had medelijden met haar. 't Was
Mannaert, de pas bevrijde soldaat. Hij dacht aan het lot dier onbekende
vrouw..,, hij, die zelf ternauwernood aan de wraak van het gerecht was
ontsnapt, rvant zijn veroorcleeling kon moeilijk anders genoemd worden dan
een wraak;ieming, r,vaartoe d'Alleira zich van de magistraten bediend had.

\iooi een bovenvenster van Prijcke's woning verscheen nu een bevallig
gelaat. Adelida hacl het lalvaai gehoord en kwanr zien wat er toch gaande
rvas. Zij zag Jacqueline en aan haar kleedij herkende ze haar... Adelida
snelde naar beneclen. In de gang stond mevrouw Prijcke.

- Moeder, wat gebeurt er met dat meisje ? vroeg ze.
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- Dat is Jacqueline, de heks, om wie clie schurk Isegrirrr u erntvoerde,
antwoordde de dame. Ha, gij worclt nu gern'roken vqor clien smaad.

- Zii een heks ! riep Acielida verbleekend. Maar zij was het, ciie mij
bevrijdde !

- Ge raast, kinil !

- \ssn, moeder I Zii hee|t mij uit dat vreeselijk huis laten vluchten,
na mijn lrewaker opgeslolen te hebben. O, nu begrijp ik het. Ze kor, iiief
verdragen, dat ik on haar leed... Z1j kan geen heks zijn i

Adelida, rvees tocir voorzichtig ! u,aarschuwcie tlevrouu, Prijcke,
Ontken de hekserij niet.

- Maar zij geclroeg ztch zoo edel, nroecler ! O, ik uroet haal' troosten-".

- Wat wilt ge doen ?

.- Naar haar ioegaair I

Neen, neen... Wees niet zoa roekeloos ! Ge weet niet, u'at ge zegt.
Deirk toch na ! De nenschen zouden meenen) dat gij reecls oncler haar booze
macht staat ! O, geluk-kig, ciaar is ulv vacier.

Mevrourv Prijcke cln;ong haar dochter binnen te blijven. De \ieuinsche
schout drukte zijn kollega de hand en u,ensci'rte hem geiuk. Dc heer van Lno
vertelcle nu, hoe hij Jacqueiiue op 'i spoor geraakt was en haar aanglehoud*n
had.

- Dus, gij neent tlat zij rnijir clochter bevrijcl heeft ? vtoeg X)riicke"

- Ze bekent het.

- Zonderling ! Aclelida rvercl u'eggevoerd ais gijzelaarster r-oor Jie

Jacqueline....

- Kunt gij hekscnstreken doorgronden '.i Nu, ik heb haar hitl' gebracht,
cm haar aan 't gerecht over te leveren. Gij ztilt haar iius vair ntij oler t'lemen.

- Ja...
Maar zonder haa| keek Prijcke cle gevangene aan. Hij kon niet ve;:geten.

hoe hij het haar clankte, dat hii zijn clochter veilig ieruggekregeit hail.

- Ik zal haar naar de gevangenis brengen, zei hij. Een oogt'nblik.." ik
moet een wacht ontbieden.

De heer Prijcke begaT zich in zijn wottittg, In tle gang stond Adelida nog
en ze had de tranen in dc oogen

- O, vader, zei ze, clat rneisje heeTt nlij verlost.

- 
Ik weet het kind. Gij herkent haar dus als uw bevrijdstet.

- Ja.Ik heb innig meclelijden met haar.

- Adelida, z\4'ijg toch, \ /aarschuwcle haar tnoeder weer" En tot haar
echtgenoot vervolgde de dame :

- Verbeeld u, dat Adelida niet gelooven wil, hoe die gevangqne een heks
is. Als de menschen zulks hooren, zullen ze beweren, dat ons kind al oneler

de booze macht is.
De heer Prijcke schrok.

- Ge moet die gedachten verbergen, fluistercle hij tot zijn dochter. Het
gerecht zotJ u ook lastig vallen en u beschuldigen, dat ge eveneens met

hekserij behept zijt.

- Maar vader, moet gij haar nu laten verbranden ?

- Ik heb tot plicht haat aan de heksenmeesters over te ge\rel1. niet hier.

cloch te Nieuwpoort. O, ik ben ook blij nu, clat ik haar zaak niet I,rehanclelen
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moet. Adelicla, laat u over haar niet meer uit. Uu' moeder heeft gelijk, het is
roekeloos. Dat meisje heeft u bevrijd, maar zulks bewijst niet, dat ze zuiver
is. De schout van Winoxbergen zegt het oôk, dat rvij geen heksenstleken.
kunnen doorgronden. Die schepsels doen zich soms als zeer brave lieden
vootr, om de overheid te misleiden...

Een r,vacht van schoutsknechten verscheen nu en onrringde clen \vagen.

- Zli zal dus naar Nieuwpoort moeten, sprak de heer van tr-oo tot zijn
ambtgenoot.

- 
ja...

- En cle heer van Dillen is daar uit zijn ambt ontzet.

- 
ja... hij zal vermoedelijk vandaag reeds vervangen lvorden cloor

jonker Pol van Rooze...

- Wordt die schout te Nieuvrpoort ? Een nieuweling dadelijk op zoo'rr
post...

- Ja, velen zullen ontevreden ziin, maar jonker van Rooze u.ordt ge--
steund door de Spaansche overheid...

- O, dan wordt hij het ook...

- 
't Zonderlingst is, dat hij dan als tnagistraat tegenover Wsuter van

Dillen optreden moet, die hem zelf aanklaagt.

- Ik heb daarvan iets gehoord. Doch is het waar ?

- Ja... Wouter van,Dillen beweert, dat Pol van Rooze te Brugge de
dienstmaagd, die nu vermoord is, wilde meelokken naar Veurne. À{aar het
is een lam verdedigingsmiddel. Getuigen zeggen, dat Pol toen vroolijk r,vas
tegen ieder en rûet verscheidene meisjes grapjes maakte, maar Roza tot niets
oneerlijks verleiden wilde... Toch keur ik het aÎ, dat Pol van Rooze nu als
magistraat zou staan tegenover zijn aanklager, rlaar de Spanjaarden zien zoo
nauw niet.

Doch de heer Prijcke mocht zich niet lang ophouden en door cte ioelende
menigte heen reed de wagen thans naar de gevangenis...

Pol van Rooze lvas met Br-ak en Karel ook tot daar gesleni'erd.

- Wouter van Dillen moet nu op de pijnbank liggen, zei hij zacirt. Ik
zou hern lvillen hooren piepen... Hoe is het, Brak, wanneer vindt gi.! {iog een,
nieuw bervijs tegen hern ?

- Zaodra gij schout van Nieuwpoort zijt, meester...

- Dat kan vanavond reeds gebeuren. Maar ik moet daarover ztvijgen:
en me bescheiden achteral houden.

Wouter van Diilen zat nog diep verslagen in de kamer, waar cle heel-
nreester hem verbonden had. Hij hoopte, dat Jacqueline nog vrij zou ziin.
Maar na eeh uur keerde de heer Prijcke terug en zei toi de soldaten :

- Ja, het is jacqueline, de heks van Nieuwpoort, die men juist aange-
hracht heeft. Zij bekent het zelve. En nu zit ze in'de gevangenis !

- En zij was het, die urv dochter redde, dacht Wouter, maal hij mocht
dit niet luid zeggen

Prijcke nam rriaatregeien, onr van Dillen naar Nieuwpoort te laten voeren.
Zell zou hij niet mee gaan. De aanhouding van Jacqueline maakte ziin aan-'
wezigheid te Veurne nocdzakelijk. Eenige schoutsknechten moesten den ge-
vangene begeleiden.
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EEN LIST.

Isegrirn bevond zich te Wulpen, tusschen Veurne en Nieuwpoort. Ook
ciit dorp lag daar verwoest en onbewoond en in de ruine van een hoeve rvas
een post cler samenzweerders...

- Dus is het u/aar... Adelida Prijcke is bij haar ouders terug, sprak
Isegrim tct Jozef, den voormaligen schoutsknecht van Nieuwpoort... We be-
hoeven er iriet aan te twijfelen. Een onzer mannen heeft me het nieuws beves-
tigd, want hij zag hedenmorgen het meisje met haar verloofde in de St. Wal-
burgakerk van Veurne. Ha, de man van Hondschoote zal verantwoording doen
daarover.

- Gelukkig is jonkvrouw Jacqueline veilig te Winoxbergen.

- la, maar ik ben een goede borg kwijt... Men vertelt te Veurne, dat
een meisje Aclelida bevrijd heeft. Zou die oude kerel zich nog laten beet
nemen hebben door een of ander liet... Een vreemde kon niet'weten, lvaar
onze gevangene zat. Ik heb een bode naar'Hondschoote gezonden, om nadere
berichten... Nu moet ik naar Coxyde... Zoodus, Jozef, houd hier de oogen
open...

Meester, ik weet uit Nieulvpoort dat ze daar jonker van Dillen op-
eischen en zeer zeker zirllen ze hem van Veurne uit derwaarts vervoeren.
Zal het vandaag of morgen zijn, wij wachten geduldig en bevinden ons hier
op een goed punt.

Isegrim gaf nog eenige onderrichtingen en vertrok dan. Hij was nu ver-
rnomd als een bejaarde boer.

Jozef zat bij de andere mannen, allen kloeke kerels en wel bervapend.
De vroegere schoutsknecht wilde den zoon van den heer van Dillen bevrijden.
Van een aanslag op Veurne zelf moest men nu atzien. Daar hield men al te
streng de wacht...

Meer dan een uur was verloopen sedert het vertrek van den overste, toen
een schildwacht de nadering meldde van een kar, door eenige schoutsdienaren
omringd...

-Dat zal jonkerWouter zijn ! riep Jozef ... Mannen, ge kent ons plan...
Opgepast... het moet lukken... ik ga nu...

Jozef betrad den weg en wandelde vrijmoedignaar het groepje bij het
voertuig toe. Hij kende de knechten, vroeger immers kollega's van hem...

_- Wel, alle Heiligen, daar is de verdwenene ! riep een van de Veurne-
naars, Jozef herkennend.

Het nieuws, dat de schoutsknecht van Nieuwpoort naar Loo gezonden
was en niet meer terugkeerde, in den nacht, toen Isegrim daar zoo veel spel
maakte, had vooral in de kringen van het gerecht diepen indruk gemaakt.
Men hoorcle niets meer van Jozef en meende, dat hij op de een of andere wijze
aan ziin eind gekomen was.

En nu zagen de knechten van den heer Prijcke hem. Opgewonden om-
ringden ze hem.

- Waar komt gij nu uitgekropen ? vroeg men hem.
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