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- Och, vrienden... het is een heele geschiedenis ! antwoordde Jozef.
Laat ik u eerst allen de hand drukken...

Tot zijn vreugde zag hijl hoe de voerman met den gevangene door reed.
De scfroutsdienaren zouden hem wel inhalen. Jozef wilde dus de bewakers
cpfiouden en hij begroett'e hen en had voor ieder een kwinkslag. In spanning
verwachtte hij, wat er daar verder zou gebeuren.

- Ja, vrienden, waar ik al gezeten heb. hernam Jozef... Ik zal het u
'verhalen... Waar qaat ge heen ?

- Naar Nieuwpoo,rt... De zoon van uw baas ligt ginder op de kar...

- Wouter ! $/el, ikwandel met u mee... Wie heeft er eerst wat toebak

Dat ziin mijn eigen kir.rdcren (lilz. 277) .

voor inii... Ik zou een pijpke willen smooren.'.
. Zoo hield hij de mannen nog wat oP.

- Hebt gij waarlijk in Isegrims handen gezeten ? vroeg een van hen-

-- Ja, ja.-.

- En wat voor een kerel is het ?

- De Heiligen bewaren er u voor hem te leeren kennen ! Ik begrijp zelf

nog niet, hoe ik hier weer sta... Ik heb hem zoo pas nog gezien... maar nu

ben ik toch vrij geraakt.
Plots hoorde rnen een luiden kreet. De lilannen zagen op."

- Men valt den voermân aan ! riep er een.'.

- H. Maria, dat zijn de kerels van lsegrim r. zei Jozei... Blijft hier"'
ze overfornpelen u, eer ge 't weet... en ze geven geen kwartier 1... Ik blijf
terrrriinste niet.

Dje woorden lemperden den ijver der schoutsknechten. Slechts een liep

een eincl voort, maar ziende, dat hij alleen Was, keerde hij terug. Jozef lokte

A. Ii.tss. - I-te lleks van Nicuwpoort. t8
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hent tnee in de richtillg van Veurne, cloor vleeselijke voor-spellingen ovcr hur,r
Iot, rnoesten ze in handen van c1e vrijbuiters vallen.

Op eerbiediger afstand bleven ze geheel onthutst staan.

- 
Zeker meenden ze. dat er goederen op cje kar lagen, sprak el een.

- 
Dat zal irun toch tegenvallen, r,erz,:kerde c1e tweede...

- 
Maar wat nu ? vroeg een clerde.

- 
Ginds koriit de kar al terug. Ze hebben clen voerman toch ouqeileerd

gelaten, riep Jozef uit.
Ze wachtten op hun gezel, die bleek u,as als een doc,dc en uog ol'er al

zijn leden beefde.

- 
Ik heb gern schulci ! schreeurvcle hij. Ge liet rne alleen doorlijclen

en die r,ervloekte kerels hebber-r jonker van Dillen lneegenolnen.
Dit bericht wekte diepe ontsteltenis. E,n allen clachten aan hirn verant-

rvoordelijkheid. Wat zou hun meester zeggen ?

Ze lvilden den voernran bervegen een leugen te verzinnen. Zc konden
vertellen, dat ze Jriots overvallen werden en zich dapper veru'eercl hadden,
rnaar ten slotte voor de overmacht nroesten r,vijken.

- 
We kunnen ons schrarnmen en rvonden uiakcn ! stelcle er ceu voor.

- 
Maar ik denk aan Mannaert clen solclaat, tlie dc zondeirolt u,ercl,

sprak een ander. Hij rvercl haast opgehangen, oruclat Isegrinr jortkvr rrrlr,v
Pnjcke ontvoerd ha,d. En nu zal de schor-rt zijn u'rok ook op ons koclen.

- 
Daarom lieg ik niet! Ik bedank u liartelijk ! vclklaarrlc' ric voerriran.

Ik moest alleen het paard rnennen, en gij bleeft achter cn liet rne itr r-len sieek.
En toen die vervaarlijke gasten, als clnivels, op nre toesprongeu. r'lucirttet
ge weg, in plaats van me te helpen. Ik riep nog, lnaar krecg een optlraaier,
dat mijn kop van iinks naar rechts zwenkte. Ik vcrtel aan clen schor-rt, zooals
het is.

-- Dan zijn lvij verloren ! zei een c'ler tnannen.
Eigenlijk is alles mijn schulcl, beketrcle Jozel. Àiaar tt,ie zoLt t'tu ook

denken,, dat die v;rerlichtsche rekels in tie buitrt wal'en. Ik clenk, clat ze rnij
zochten. . .

- 
Mannen, ciat ziet er voor ons slecht r"rit, iielhaalcle i1e pessirrrisiische

knecht. De heer Prijcke neemt dat natunrlijk hoog op. En cle votrirtan wil
zijn smikkcl niet houden.

- 
Om te boeten voor u ! Ge hebt ure aan Mannaeri lterinncrtl. Ware

jonkvrouw Adelida niet teruggekeerd, dan pikten cie kra.ai,:n rtu ai À{rnnaert
aan cle galg de ooqen uit.

- 
f{231 als vre zeggen, clat we ons ver\,veeril hebben...

- 
Neen, neen ! verklaarde de voernian.'t Kourt trrch nit. Istgrint is in

staat een spotschliit op de lruren te hangeu, tt'aatin hij I'ertelt, dat tlt ilie-
naren van rniinheer Prijcke als hazen rveg liepen.

- 
Dat is waar, stemde Jozef toe. Ge kunt uaar !'ellrnt uiet ierug keeLen,

als ge uw leven liet hebt. Ik weet wat anders. l-aat clett i'oet'ritall tcrug rijden !

Gaat gij rnet mii r1ee...

-- \[rs31hggr1 ')

- Dat moet ur.l' boever claar niet \À'eteli...

- Ik keer îal) naar de stacl terug ! verklaarcle cle vo"rtttan. il< lteb geilocg

van clie ontmoetingen. Mijn kop gloeit nog vâtl clen slag en 't tvas et' ectt tlet
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de bloote hand. Wat zou 't geweest zijn,
Jozef wenkte de knechten en sloeg

- lk zal u helpen, beloofde hij.

NIEUWPOORT 2?5

had de kerel er een sabel ingehouden.
rlict heu ecn ziirveg in.

EEN VREESELIJK BERICHT.

Eenige nrannen van Isegrim waren nu vergadercl in een verlaten schuur,
die aan de Duinenabdij van Coxycle toebehoorde. Ze stond niet ver van de
clttinen, of, een eenzafire plaats, door moerassige grondet.i omgeven.

Laurens, nu een luitenant van den aanvoerder cler sarnenzweerders had
de ontvangst der te veru,achten munitie en wapens geregelcl- Nu babbelde
mcn wat ondereen, want rren wachtte op een bericht... Laurens, die de inne-
rning van Breda met het turfschip meegenraakt hacl err zoo onc'lerhoudend
vertellen kon, \4'as \\reer aan het woorci. Eeir vriend had hent naar zijn alkomst
gevraagd...'

- Wet, jonqen, zei l-aurens , ik zal u eens wat verhalen, dat u eerst zeer
vreemd zal lijken, tnaar't is toch het hooren waard... Eens had een rijk en
jong koopman van Antwerpen zich voor hanclelszaken naar Arnsterclam be-
geven. Na aldaar. voor gedane leveranties, 6000 guldens aan iraal geld te
hebben ontvangen, vertrok hii rnet zijn gelcl van Amsterclant naar Gouda,
rvaar hij echter, olermits het nog geen getij was, wel vijf uren nroest ver-
toeven. Wat zou liij doen ? Voortreizen kon hij niet, en het wacirten I'iel hem
lang. Eindelijk schoot hem iets te binnen. Hij had daar een heelen bult geld
bij zich, allernaal daalders, en zware daalclers ook (want in dien tijd snoeide
iren nog niet) . Die zou hij dan ondertusschen gaan inu'isselen tegen goud :

dat pakte gernakkelijker in. Hij begaf zich op weg, en verkreeg ten leste,
na lang zoeken, van een zijden-laken-verkooper wat hij wenschte, - 36 y6s16lg

hem met zich naar cle herberg. Nu had hij bovendien ook een schipper ont-
boden, lviens rraartuig hij voor zich bespreken zou tot Dordrecht, alléén,
zoncler iemand meer in cle schuit te willen toelaten. De schipper kr'vam, eu
werd ontvangen in cle kaurer; waar de twee juist bezig waren het geld te
rvisselen, liggende het alclaar op de tafel zôô uitgestort, dat het '*.el niet anders
kon als den schipper in 't oog steken. Na gemaakte afspraak en gedane wisse-
ling, liet de Antwerpenaar opschaften en eell kan wijn aanrt:kken, cn dit bc.viel
hern en zijn vrienit zoo goed, dat zii, eens t'egonnen, het al drinkencle voort-
zetTen, tot zij beiclen smoordronken waren. Maar de scltipper. zijn getijde
waarnenende, kwam terug in de herberg, om den reiziger te waarschuwen,
clat het nu tijcl was, hetgeen echter niet belette, dat de koopman, zoet op den
drank, hem zeide,Jat hij nog best wat kon rvachten. Onder dit over- en weêr-
gepraat verliep er wel meer dan een uurJ eer dat de Antwerpenaar toestemde
om zich in cle schuit te cioen leiden, rvelk uitstel den schipper geweldig hin-
derde. Want, ofschoon het redelijk goed weêr en een gunstige wind was,
zoo woei het nochtans slechts weinig, en onze vriend was derhalve rret reden
beducht, dat hij, als het zôô ging, Dordrecht kwalijk zou kuunen bereiken.

Toen dan eindelijk en ten leste de koopman goed en u'el in het vaartuig
was, cluurde het geen oogenblik, of hij sliep, tnen houde rnij de vergelijking
terr goede, als een os, en begon overluid te ronken. Deze plotselinge en
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zware slaap, de bewustheid, dat hij met den schatrijken vreemdeling alleen
was, en dat geen haan naar den Antwerpenaar of zijn geld zou kraaien,
brachten den schinper, alhoewel anders een eerlijk man, tot moeilijke gedach-
ten. << Ik ben een schamel gezel > - zei hij tot zich zelven, << en moet mijn
kost met moeite verdienen i maalt, had ik dat geld, dan zou ik mijn zorg
ter zijde kunnen stellen en vrolijk leven. Kijk, de gelegenheid is nu zoo
schoon als het kan : wie belet mij, dat rk terstond handele, en wegreis :

en het zal zou gauw niet uitkomen, of ik zal wel zoo wijd wezèn, dat ik
op een plaats ben, waar men mij niet zal vervolgen. En de koopman, die zal
zich ook niet venveren, of mij te sterk worden : wat treuzel ik dan ? Waarom
neem ik dan den tijd niet waar, die mij nu zoo gunstig is ? >

En met deze en andere gedachten stil zittende en overleggende, stond
hij eindelijk op, keek naar aile kanten uit of er geen schepen daaromtrent
waren, en trok, bevindende, dat het alles naar zijn zin was, zijn mes uit de

schede, om den slapenden koopman, die van niets wist, om hals te bren-
gen. Maar toen hrj tot ziin slachtoffer genaderd was, trad hij opeens weder
achterwaarts, en zêi : < God behoede mit', dat ik zoude breken, wat Hij
gemaakt heeft. en dat ik nu, om tijdelijk lekker te leven, mijn ziel zoude
storten in een eeuwig onvergankelijk verdriet ! > En terwijl de schipper daar
zoo stond, wierd hem zijn hart zoo bang, dat hij bijna van zichzelÏ viel. Ten
leste evenwel behield de plicht in hem de overhand, zoo, dat hij zijn mes

weder opstak, en op de oude plaats bij het roer ging zitten. Maar nu kwam
hem weder ten anderen maal dezelfde begeerte naar geld zoo sterk aan, dat
hij voor den tweden keer opstond met het bloote mes in de hand, om zijn
passagier om te brengen : waartegen God in hem weder zoo streed, dat hij
zijn nres op nieuw wegstak en aan het roer ging zitten. Deze strijd her-
haalde zich nog twee maa!, zoodat onze schipper, bespeurende, dat deze

verzoeking hem zoo hard te lijf kwam, dat hij beducht was er nog eindelijk
aan te zullen toegeven, God bad om genade, fluks zijn mes over boord in
't water wierp, oprees, en den koopman met éénen voet zoo hard op 't lijf
stiet, dat deze vrij onzachl maar toch gemakkelijk wakker werd. De Ant-
werpenaar, die niet wist welk een gevaar hem boven 't hoofd had gehangen,
was zeer verwonderd en verbaasd, en begreep niet wat de schipper van hem

wilde. Mar deze, die 't wél wist, sprak tot zijn bezopen passagier nijdig :

- Gij dronken ezel, hoe lang ziit gij nog van plan te slapen ? Om u
ben ik geweest in zulk een zielegevaar, dat ik het mijn leven niet en zal
kunnen vergeten, want om uw geld had ik bijna mijn ziele verdoemd en u het

leven benomen. Driemaal, driemaal heb ik mijn mes uit de schede gehad

om u ie dooden, en wat zou tlaar de oorzaak van ziin geweest, anders dan

urv dronkenschap ?

De koopman. op deze woorden, was geheel van zijn stuk, en hoewel hij
anders nog wel n'at zoude geslapen hebbeil, zoo was nu zijn slapen gedaan,

en voelde hij zich volkomen ontnuchterd.

- Ik bedank u vriend, zei hii, dat gij mijn teven gespaard hebt : wat
mij .trrêden over 't hoofd heeft gezweefd zal ntii een reden ziin, dat ik mij
na clezen dag zal wachten voor dronken ctrinken, en ik beloof u, dat ik u

uw trouw ook niet onbeloond zal laten.
Dus voeren zij voort, en kwanten nog 's avonds ter goeder tijd binnen
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Dordrecht, waar de koopman den schipper bij zich ten eten hield, en hem uit
dankbaarheid, boven de vracht, nog een som gaf, wel verblijd, dat hij zulk
een levensgevaar \À/as ontgaan, en God dankende, dat Hij hem in zijn zonden
niet had laten versmoren. Zoo nam hij zich voor zich te beteren, altijd god-
vruchtig levende, en niet meer te drinken, dan zijn dorst eischte.

Laurens zweeg.

- Dat is een boeiend verhaal, zei een der mannen, nraar wat heeft dat
nret uw afkomst te maken ?

- Die schipper was mijn vader...

- Zoo ! Wel, clan was hij. ondanks. ailes, een eerliik rnan.

- Ja, God hebbe zijn ziele ! Na dien tijd is hij soldaat geworden
want de Spanjaarden maakten de vreedzame schipperij onmogelijk. En mijn
vader streed liever aan land dan op zee. Zôô was nu zijn karakter. Fiij wist,
dat een mensch in verzoekirig kan komen...Moeder en de kinderen gingen
dan bij Amsterdam wonen... Vaders gro,otrnoeder leefde ook nog... Zij was
90 jaar oud, toen ze stierf, heeft binnen haar leven gezien 6 van haar eigen
kinderen, 47 kindskinderen, 63 over-kindskincleren, en nog 26 die aan deze
haar afstammelingen getrouwd waren, makende te zamen een getal uit van
142, behalve nog andere 36, ,overledenen. Zii was zeer kloek van geheugen,
en wist dingen te verhalen van oud en nieurn,. I)ie vrouwe heeft mij nrede wel
willen vertellen, rlat de huisluiden daar rn Noord-Hollar'd zeer eenvoudig
en onbeschaafd waren in hare jonkheid ; zoodat aldaar niet één vrouw
en was, die met zeep koncie wasschen, behalve eene Brabandsche, die er
zich gevestigd had en zich op het wasschen van een hoofddoek uret zeep
verstond. Deze hciofddoeken, u,elke ik in mijn jeugd nog wel gezien heb,
waren zoo groot, dat ze met slippen op de schouders hirrgen, gelijk nu te
mijnen tijde de Jodinnen dragen. Wel, het loon voor dat wasschen was een
stuiver, en daarvoor, kocht mell ook dertig eieren of drie kop boter. De inge-
zetene vrouwen wieschen hare hemcien en lijnwaad, die zij to't noociclruft van
doen hadden, met duivendrek en andere onreinigheid, alles our geld te spa-
ren, en ook omdat zij al niet beter en wisten.

- Dus gij zijt rnet een groote familie ? vroeg men.

- Ja... lnaar rve werden overal verspreicl, zooals dat rnet den oorlog
gaat. Mijn vrouw is doocl... en waar nrijn kinderen, nu ook volwassenen zwer-
ven, dat weet God... Een groote familie, ja, vrienden, rlâar:nog niet r,vat Johan
Ernst van Bassen vertelde, een edeiman, onder wien mijn vider gediend heeft.
Hij kwam zekeren dag in een huis te Arnsterdaln en zag bij de schouw zeve'n

kindere,n zitten.

- iv[ssdg1, zei hij, uw buren brengen zeker hun kinderen bij u te be-
waren...

- Neen, had de vrouw geantr,voord, dal ziln rrijn eigen kinderen, en die
heb ik in één kraambed gehaald. en kunt gij nog een oogenblik vertoeven,
zao zal ik u nog meer r,vonders late'n zien.

En zij haalde nog zeven kinderen bij der hancl, die eett kraant outler
waren, hetwelk was veertien kinderen in trvee clrachten.

I)e aanwezigen lachten hierover...

- Maar toen was het nog een goedkoope tijcl, hernatn Laurens. De
rnenschen leefclen ook eenvoudig. Toen kostte het huishouden niet veel. 't Was
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geen armoê als rnen hier in Vlaancleren ziet... Wel, ik herinner nte, dat ik
eens kwanr omtrcnt Beets hij een Beemstel Molenaar, waar ik verscheidene
redenen meê had, en die tegen mij zeicle : << Ziet gij dien cuden man wel, dic
daar over den Beemsterciijk gaat ? > Waarop ik antwoordde : << Ja, den man
zie ik wel >). 

- 
<< \Mel ,r, zeide cle rnolenaar weder tot mij, << dezelfde man

die claar gaat, clie heeft voortijds uret een schipper van der Beets gevaren,
en als clie schipper nret zijn scheepsvolk in clen herfst van Aursterdanr af
door Waterlanrl naar huis reiscle. zoo gebruikte hij gemeenlijk een maaltijcl
in den Ilp met zijn volk, en als hij met zijn volk wel gegeten en gedronkeir
had, zoo betaalde cle schipper voor alle gasten, voor ieder man niet rrreer darr
een blank, clat is drie en halve cent.

Fn alzoo later de waren van bier en brood rvat begonnen te rijzen,
poo klaagcle de waard, of de waardin, dat zij 266 niet langer zou kunnen blij-
ven bestaan, waaronl nten clat teergelcl wat nroest willen verhoogen : en clan
werd de rnaaltijcl gestelcl op eeu stuiver en een oortje : nraar toen zeiderr ook
cle gasten < Nu rnag uren brassen voor het geld! > van waar het nog heden ten
clage eerr braspenning genoenrcl worclt. Ik heb wel eertijds groote vriendschap
gehad inet een zelte,r man, clie uit het Noorcl-Holland krvant, en die verhaalcle
mij ook eens van c1e eenvoutligheicl van het volk in Noord-Holland, hij zei,
hoe dat aldaar varr oude tijclen in het geheele tlorp van Lzrngedijk niet meer
als twee of clrie paar schoenen warcn, dewelke gespaard wierden voor de
Schepenen cn Regenten van het c1orp, rvanneer zij naar Cen Haag moesten
reizen. bij ,-le' recer:ring. Dau dcclen zij die schoenen aan. En cloorgaans liep
het volk uret klornpen en holsblokkert, en de vrouvvlui gingen genreenlijk raet
doeken aan tle voeten, gelijk ik in nrijn jonkheict ook veel gezien heb; zooclat
het kleine volk zich nret eeu kleintje cn soberlijk moest behelpen.

En over vele jaren ben ik eens te Leicler. geweest, waar ik met een portier
wel bekencl \l/as, een oucl rnan, en clie vertelde rnij , dat hij een tirnmermarr
in zijn tijcl geweest \À/as, eu dat hij aan de palen van den Haarlernmer-dijk,
tegen Sparrendarri en Anlsterdam, rvel meê gewrocht had in zijn jonkheid,
en dat aldaar op de rirrier- zooveel .zalm gevangen rverd, dat hij verscheiclenc
malen zijn lichaarn verzadigcl hacl net gezoclen en gebraclen zalrrt, en dat voor
5 ciuiten.

Wat nreer is, toen ik in Holstein op de Megger- en cle Barmer-zee voor
landr-netcr diendc., toen ben ik verscheiclen.: rnalen nret dc Heeren bedijkers
in een herberg ger,\eest, waar wij een maaltijd te zarnen teerden van gezoclen

en gebraclcn, met goecl bier daarbij, en dat cle waardinne niet meer van ons
eischte dan clrie stuivers.

En de urensclicn waren niet zwakker dan nu. Mijn zwagers overgrootvader
heette Cornelis Aclriaansz. .ran Rosscnr, en de vrouw was geheeten Aaltje
Geerts, en zc \,varer woonachtig in 't land van Luik. in 't stedeken Hannut,
in 't Verkensbosch. Deze lieden waren met malkander getrouwd geweest stijf
hondercl jaren, en haclden geen l<incleren geteelcl, maar leetdcn zoo lange, totdat
zij oud waren hondercl-en-vier of vijf-en-twintig jaren, en zij waren in hun
jonkheid getrouwcl.

- 
Dus uw vader was schipper ? vroeg uren.

- 
Tot hij soldaat werd, antrvoordde Laurens. En verscheiclene zijner



DE FIEKS VAN NIEUWPOORT 279

broetiers, mijn oonien nu, en neven, nloeten nog varen. Een rran hen is gestor-
ven op Spitsbergen en dat is het vertellen traard.

- Laat hooren dan !

- Spitsbergen ligt in de Noordelijke IJszee, een streek) waar weinigen
zich nog wagen, maar nien toch cle walvischvangst cloet. Somrnige Vlaamsche
gelee'rtlen, die tijclens de beroerten naar Hollancl weken r-t1 kaarten rnaken,
zetten tot die tochten aan. En zoo heelt rren al een heel stuk van cle werelcl
leeren kennen, waarvan nren voor enkele jaren niets wist. Uitgeweken Vlaarn-
sche kooplieden rvagen er hun gelcl in zooals de Vlamingen en Brabanders
in het algeireen dun irloei en cle nijverheid van het Noorc{en bevorderen. Ge
r+'eet. rlat cle ieeru'ieester van prins Maurits een Rruggeling lvas, Sirnon Stevin,
een knappe bol in 't cijferen, naar nlen zegt. Maar ler zake. Op Spitsbergen
cloet nrerr l.nl aan ile walvischvangst. De heeren van de Groenlandsche Com-
pagnie, welke die vangst inrichten, besloten zeven ïllannen in den Winter op
Spitsbergen achter te 1aten, om claar ile toestellen en pakhuizen te bewaken.
Nict, rlat cleze gevaar liepen, r,vant in clie onherbetgzante streken woonde geen
enkele lrir'nsch. Àlaar, 't rvas misschien voor de beren en voor stormen. 't Eer-
ste jaar sing clat best. Als de schepen in de Lente terug keerden, vond men de
kerels kloek en ge:oncl terug. Voor den tweeden Winter boden zich weer zeven
kerels aau. Het waren niijn oorn Anclries, Jansz. van Micldelburg, dan Cornelis
Th1'sz. van ftotterdam, Jeroen Carcoen van Delfshaven, Trebbe Jelles uit Vries-
lantl, Claas Florisz. van Hoorn, Adriaan Jansz. van Delft. en Fetje Ottes uit
Vrieslarrd. Welke vriirvilligers dan ook, behoorlijk van al het nooclige ter
o-rerwintering voorzien, als van spijs, drank, n:edicinale vrateren en kruiden,
aan lanrt rvercien achtelgelaten, en aldaar opteekening hielden van hun weder-
vaTeil, rvelk dagregister later gevonden wercl. Daaruit kent uien hun lotgeval-
1en" De schepen cler walvischvaarders keerden uit die IJslanden wecler naar
het vaeierlancl terLrg. I)e zeven mannen bleven achter. Gedurende hun Winter-
verblijf op Spitsbtrgen zagen zij clan verscheidene walvigsctren. en waren ook
dilovijls tloencle om die te schieten, nlaar vennochten ze niet te vangen :

ze zachten vlijtig naar groente, reebokken, vossen en beren, niaar zonder
vrucht Den 2Osten of 21sten October verliet hun cle zon.En die blijft claar vier
maancfun geheel weg, zoodat het altijd nacht is. Alleen het Noorderlicht geeft
wat schijnsel. Reeds op clen 24sten der .rolgencle maanc{ begon zich de scheur-
buik oncler hen te openbaren; dat is een gevaarlijke ziekte, verwekt door gemis
aan vr'rsch eten. Daarollr zagen de mannen rond naar beren of vossen : maat,
tot lrr,ur groote droelheicl, al rveclerom te vergeefs. l)an, zij getroostten het
zich oucle"r rnalkander, clen één clen ancler voorhoudencle, clat Cod hun helpen
kon. De scheurbuik nar11 zeer toe. Allen werden ziek. O. konden ze nu tnaar
versclr vleesch kriigen. Den 23 Decenber zagen cle ntaats den eersten beer;
toen dc kok zijn vatenwater uitgoot, stond het dier voor het venster, maar
zette het, gerucht hoorencle, op een loopen. Ze volgden hem na, bij het licht
van twee lantaarns, die zij meêdroegen, tnaar kcnden hern niet krijgen, hoewel
zij herri lvel van ncoden hadclen om eens vleesch van te koken, ja, om van hen
allen gegeven te wr,;rden tot verkwikking : want geen van hln allen was zonder
pijn. zij schreven in huu dagboek : < Wil het niet beter worden, zao zijn
wij ten éénen rnale cloocl, eer de schepen hier komen. God tveet wat wij behoe-
\r'en >>.
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Den l4den Januari stierf Adriaan Jansz, van Delft, zijnde alzoo het
eerste lijk van hun zevenen; doch de anderen waren toen ook altemaal reeds
vol pijn en ziek. Op den l5den stieri Fetje Ottes, en dcn l7den Cornelis
Thysz., op wien zij nog wel hun meeste hoop hadden gevestigd naast God,
want hij kende iets van geneeskunde. Voor die drie overl:Lenen maakten de

overgeblevenen nog kisten, waal ze de dooden inlegden, hoervel zij zelven
schier de macht niet hadden, en bij den dag zwakker werden. Op clen 28ste
ontwaarden onze maats den eersten vos, doch konden hem niet krijgen, en

den 29ste doodden zij een hunner honden, waarvan zij des avonds aten. Den
Tden Februari waren zij eindelijk gelukkig genoeg om littn eersten vos le
vangen, waardoor de hoop wecier een n'einig opw-akkerde in hun ziel : en

soms mocht het hun gebeuren van drie, vier, zes, tien of twaall te gelijk van
deze dieren te verschalken; maar onze vossevangers hadden de kracht niet
om een roer af te schieten, of hun wild na te ioopen, al hadclen zii 't geraakt :

want zij konden den éénen voet voor den andere niet verzetten. noch hun
brood bijten : hadden vreeselijlie pijnen in de leden en het li1f, en hoe kwacler
weêr, hoe erger. Velen spuwden bloed; Jeroen Carcoen was de sterkste riog,
die haalde tusschen beiden nog wat kolen om vuur aan te leggen. Den 23sten
lagen zii meest plat ter bed, en gaven hun lot op in Gods hand. Dcrr 24sten
Februari za.gen zij de zonne weder, waarvoor zij God loofilen, u'ant zij had-
den ze sedert den 2Osten of 2lsten October des vorigen jaars ntet gezien.

Op den 26sten. zijnde dit cle laatste dag, waarop zij een pen op 't papier
zetten, hebben zij waarschijnlijk daaLna niet lang rneer geleefcl, schreven zij
aldus : u Wij liggen met ons vieren, die r.rog in leven ziin, plat te kooi, cn

wij zouden wel eten, \/as er maar één zoo kloek, dat hij uit ziin kooi kotnert
konde om vuur aan te leggen. Wij kunnen ous niel roerefl van de pijn, en

bidden God met gevouwen handen, dat l-lii ons uit deze benauwde v'rereltl
verlosse wille; als het Hem belieft, zoo zijn wij gereed; want wij kttrinen het
langer niet houden zonder eten of vltur, ell malkanderen niet lrelpen --- clk
moet zijn eigen last dragen >. Aldus stierf ook mijn oom.

En toen de schepen in het riavolgende jaar wederkwemen op cle plek,
vonden zij hen allen dood liggen. Hun huis hadden zij van binnen rvaf toege-
maakt, om voor beren en ander ongedierte beschermd te ziin. De schepelingen
braken de achterdeur open, en een bakker klom daarin, en liep over tlen

zolder, waar nog eenige stukken'van den geslachten honcl te drogen hingen.
Vandaar ging hij langs cle trap naar beneden, en, alzoo'h':,t donker wa-s, tracl
hij op een dooden hond" want zij hadden twee honden gehad, en deze was
alzoo vôôr den trap liggende gestorven. Daar opende de scheepsbakker de

binnendeur, en beg;af zich in het donker naar de voordeur om ook die open te
doen, maar liep onderweg tegeu de dooden aan. Toen het daglicht nu binnen
drong, zagen de maats de eerste gestorvenen, hun oude ntakkers daar liggen,
in kisten boven de aardel Klaas Florisz. en nog één i,onden zij elk in een

krib dood, en de andere twee , waarbij mijn oom, lagen midden op clen vloer
op eenige zeilen tn ander goed, en hadden de knieën bijna tegen de kin
getrokken, zoo krom waren zij gestorven >>. Nu maaktett de schepelingen kis-
ten voor de vier, en begroeven ze nevens de andere drie in de sneeuw, alzoo
daar nog door de groote koude geene andere gelegenheid was : maar nader-
hand, toen de sneeuw begon te smelten en ltet land bloot te komen, becir:rlven
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zij ze met aarde, het best dat zlj konden, alle zeven naast eikander; en zæ

legden steenen op hun kisten, opdat zij van het wild niet zouden verscheurd
worden. Naderhand is er geen volk meer op Spitsbergen gebleven om te
overwinteren !

Een andere oom van rne is later met scheepsvolk in die woeste streek
geweest. Hij bezocht het graf, maar allen rnoesten voor beren vluchten.

- Och ja, vrienden, besloot Laurens, wij wagen hrer veel, maar we
volgen het voorbecld van andere dapperen. En ik denk nog eens aan zooveel
Vlamingen, die nu Holland groot maken door hun wetenschap en kunst, huu
nijverheid en handel. O, ze zouden liever voor hun VlaanCeren hier werken.'
Die liefde voor eigen land is ieder ingebcren... Maar ze kunnen niet leven

Allen rnoesten voor beren vluchten (blz.28 1).

onder 't juk van den Spanjaard. Zoo wij geiukken in onze plannen eu Vlaa:l:
deren is weer vrij, dan zult ge zien, hoe spoedig het weer welvarend wordt.

Nog waren ze hier over aan 't praten, toen Isegrim binnen trad. Hï,j

scheen vanavond somber.

- Is de bode van Hondschoote nog niet terug ? vroeg hii.

- Neen, heer, antwoordde Laurens...

- Jonkvrouw Prijcke werd bevrijd... het bericht wercl me ftrevestigd en
dus heeft de een of ander verraad gepleegd. Ha, een Judas oncler ons, zal
z\\aar bocten...

En Isegrim verzonk in gepeinzen. De anderen hielcien zich nu ook stii.
E,en uur verliep... Dan werd de deur geopend en rnet een uieuwe groep trad
Wouter van Dillen binnen. Een ziiner bevrijders ondersteur:de ht'ru, wani het
lijden in de folterkamer had den jonker zeer afgerlat. Koorts cleetl hem rillen.

Iseerim rees op en zijn gelaat verhelderde

- Mijnheer van Dillen, \\rees hartelijk welkoin, sprak hij rninzaam. Ge

6\:---=\
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ziet, dat ik r"r niet in den steek liet. Alles is dus wel vergaân. Maar waar is
lozet ? vroeg de aanvoerder âan een der mannen.

- Die komt achter, heer. Hij zond ons voorop,

- Hebt ge nroeten vechten ?

- Neen... en de man vertelde Jozef's list.

- 'f f s 't best zoo, he{nam Isegrim. We vragen het bloed niet van een-
voudige clienaren.

Wout,:r was bij hei vuur ncergezonken en scheen geheel versuft. De
rvarmte verkwikte hem. Hij keek Isegrim aan en zei :

- Ge hebt niij verlost..., rnaat over uw eigen dochtei waaktet ge niet !

Z.ij is gevangen te Veurne binnengeleid.
Dreigend sprong Isegrim voor hem.

- Spot ge ? schreeuwde hij.

- Ik zeg u de waarheid...

- Is .Jacqueline in cle macht van Prijcke ?

- Ja... Zij bevindt zich in den kerker te Veurne en nleu rveei wie ze is.

- Hebt gij haar verraden ? Wildet gij zoo r-rw vrijheid koopen ? huilde
Isegrirn.

Fier rees Wouter op.

- Ftrarl ik Jacqueline, uw clochter, willen verklappen, clan ware ik clacie-
lijk van cle beschuldiging, een moordenaar le zi1n, gezuiverd ! sprak hij.

Fn zijir verpletterclen duim omhoog stekend, vervolgcle hij :

- Dit is het ieeken der pijnbank en ik wercl allereerst gemarteld, orndat
ik weigercle te bekennen, welke jonkvrouw ik vergezelde op den avoncl van
mijn terugkeer uit Engeland. En gij nreent, dat ik mijn woord zou breken !

Gij zijt rockeloos geweest, gij, Antonir,rs of trsegrim. En ik heb u genoeg ge-
rvaarschuwcl. Uw clochter heeft Aclelida Prijcke verlost...

_ zijt
- Ja... uit deernis, uit eclel gevoel... En toen moet ze zelve in hanclen

van het gerecht zijn geraakt. Dat vernaûr ik te Veurne, nadat ze me lvreed
gemarteld hadden maar God weet,'hoe ik toen nog trreer leed om het gebeurde
met een onschlrldiqe.

Haastig vertelde Wouter, wat er dien midclag te Veurne l ras gebeur(1.

- û, rnijn arnl) arnr kind ! snikte Isegrim.

- Wij zullen haar bevrijden ! riep een der inannen...

- -[a ! stemclen de anderen toe...

- Vrienden, ik ga even alleen, hernam Isegrim.
Snel verdween hij in een andere kamer en daar weende hij hartstochtelijk.

Jacqueline, zijn lieveling, in handen van 't gerecht, beschuldrgd van hekserij,
overgeleverd aan cle beulen met hun pijnbank en brandstapel...

EEN ZWARE STRIJD.

Isegrinr r,'rerd wat kalmer.

- We zullen naar Veurne oprukken,
b,evrijden. zei hij, en zijn blik vonkte.

&taar hij dacht aan zijn opdracht. Hij

heel mijn ber-rde... en rnijn kincl

had mannen verzameld en daartoe
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de miclclelen gekregen, orn in Vlaancleren cien Spanjaard aan te tasten. Die
plannen wâren nu voor den bezetter verborgen. Deze meende, dat Isegrirn
slechts een groep vrijbuiters of roovers orr zich heen hail.

Mocht hij tharrs om een persoonlijke zaak zijn gansche rnacht ontplooien,
te vroeg. ontiidig, zonder rekening te houden met bevelen van elders ? Mocht
hij alclus bloot leggen, wat in 't verborgen voorbereid was uret zooveel gevaar,
nroeite en kosten ? Dan kon Jacqueline nrisschien gered worden, maar aan
verder nrerken voor Vlaanderens bevrijding rloest rnen in rlit geval niet rncer
denken.

Die gerlachterr flitsten den aanvoerder cloor het hoofd.

- .lacqueline gaat boven alles, zei hij... Wat bindt mi! aan't leven, zor
ik haar verlies ! En ik zou haar cloen lijden op folterkamer en brandstapel ?

Ha, rvelk een, vader kan zulks dulden ! We rnoeten naar Veurne en ik zal al
onze helpers oproijpen, waaï ze ook zijn I

* En l'erraaci plegen ? vroeg een inlvendige stem... Cij, de hoofdrnan,
in u,ien nren vertroLrwen stelt 1).. .

- Maar rlijn kind ! O, clie beuleu van heksenmeesters. ". ze zullen haar
' lichaam schenden. haar tot waanzin brengen door onmenschelijke srnarten.
haar verbrancien. Fn alles om hun vervloekt bijgeloo'f !

- Persoonlijke aangelegenheden tellen niet ! liernam cle inwendige stent.
Veien hebben voor de vrijheid vrollw en kinderen en dan hun eigen leven ten
of lel grirr acir t.

Eil ciutie vrienclen kwarnen Isegrim voor clen geest, rnedestrijders. clie
ontzettencl [radcleri geleclen. . .

- Eci'st Mariette, nu Jacqueline ! kermde de vader. l.leen, het kan nict"
Wat let rnij Vlaancieren clan nog ?

- Alle's uitbrengen, ilanilen bij den strijd doen gevangen nemen, clie
op cle pijnbank. ancleien zullen verklappen, welke gij alclus op het schavot
brengt.

Weer liet het geweten zich hooren... Een vreeselijki: worsteling greep in
dat gerrroed plaats. . .

Isegrirn bleef lang weg. Eindelijk keerde hij bij de inannen terug. Hij
had ziln gelaat gev/asschen, nlaar de kerels zagen toch de sporen van tranen.

- ûaan we naar Veurne ? vroeg Laurens.

- \gs11, antwoordde Isegrim.

- Maar wij zijn allen bereid, heer.

- We zouden met honderden moeten ziin...

-- Die kunt ge roepen, heer. Ze zijn er...

- Niet voor mijn persoonlijke zaak, ntaar om te wachten op het sein
van ons oproer ten bate van Vlaanderen. O, mannen, mijn hart zou rnij roeke-
loos doen handelen. cloch ik wil getror-rw zijn aan ons aller eed. Ik zal trachten

Jacqueline anclers te bevrijden, zooals we het met Wouter van Dillen deden...
en daarom had ik Adelida Prijcke ontvoerd... Maar ik mag onzc macht niet
gebruiken, ik maq onze organisatie niet openbaren, vtiôr het uur daar is elr

dan gaat het om Vlaanderen...
Men luisterde niet eerbied toe en begreep, wat er in hct gentoed van clen

aanvoerder was o;ngegaan.
-_ Mannen, ik dank Ll voor uw vriendschap, hernam lsegrim. Maar ge
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zult mij ook in deze gehoorzamen en u rustig houden. Ik vertrek nu, om te
zien, wat er voor mijn arm kind gedaan kan worden. O, ze is een Engel ...
Zij wilde niet, clat jonkvrouw Prijcke voor haar gevangen bleef, maar zul&e
gevoelens zullen de beulen, die zich gerecht noemen, haar niet betoonen...

Daar trad Jozef binnen.

- Hoofdman, zei hij, ik heb vijf schoutsdienaren van Veurne voor onze
zaak gewonnen... Maar waarom ziet gij allen zoo verslagen ?

- Weet gij het nog niet van mijn dochter ?

- Maar H. À/taagd Maria, wat dan ?

-- Zij is gevangen !

- Onmogeliil< !

- Jonker van Dillen vertelt het ons.

- En ik ben daar bij de dienaren van den heer Prijcke gerveest, eu ze

hebben rne niets verteld ! Maar... ze waren misschien te veel om hun lot
bekommerd, d,at ze aan dat van anderen dachten. Ze hebben zich jonker van
Dillen laten ontfutselen en durven nu niet meer naar Verirne terug keeren.
Ze denken aan Mannaert, die de zondebok moest zijn in het geval van
Prijcke's dochter. En ik hoop hen voor onze zaak te winnen.

- Waar ziin ze nu ? vroeg Isegrim.

- In een stal, een half uur van hier. I)aar zitten ze, gedwee als larn-
rnetjes...

- Ze moetcn toch op de hoogte zijn van het lot rnijner dochter. Ko'rn,
leid me bij hen ! Laurens vergezel ons ook... Jonker rran Dillen, in de zijkamer
is een bed. Gij hebt rust noodig. Leg u daar neer... Ge staat nu onder onze
bcscherming... maar ge hebt gelijk, jegens Jacqueline lv:s ik te roekeloos.
Waarom zond ik haar niet uit Vlaanderen weg I

Isegrim verliet rnet zijn gezellen de schuur... Ziln gestalte was niet zoo
recht als anders... De aanvoerder der samenzweerders boclg zich onder zijn
vreeselijk leed.

BONDCENOOT.

Wouter had den raad gevolgd, en zich op de legr:rstede uitgestrekt.
't Was of de cluim hem brandde. Maar bii die lichanrelijke pijn kwamc'n nrt

nog smartelijke gedachten.
Hij had cloor clen schout van Veurne vernomen, dat zijn vader uit zijn

anrbt ontzet was. Dat nieur,r's wekte zijn verontwaardiging.
Zijn eerlijke plichtvolle vader afgedankt, ofschoon de schuld van den

zoon nog niet bewezen was.
De knechten van den heer Prijcke hadden oncler elkaar besprok.en err

gehekeld, hoe Pol van Rooze nu schout van Nieuwpoort zou worden.
En Wouter begreep claardoor nog meer, dat hij het slachtoffer van ge-

konkel was. Om clie reden had hij gaarne voor de tweede maal de vrijheid
âangenomen, die lsegrim hem bood.

Isegrirn hact gelijk ! Vlaanderen was niet zellstandig en cle tneesten,
clie tot de overheitl en het gerecht behoorden, toonden zich zeer onderdanige
clienaren van clen Spaanschen bezetter.
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De sympfthie voor de samenzweerders nam bij Wouter van, Dillen toe.
En hij, zou nu wel geneigd zijn hem te steunen. Maar Jacqueline's aanhouding
moest voor den vader een verschrikkelijke slag zijn. Zou men het schoone,
onschuldige neisje nu waarlijk martelén en dan dooden t

Wouter huiverde.

- O, genas-ik spoedig, wenschte hij, dan wil ik ook alles beproeven,
om Jacqueline te verlossen.

Het beeld van Agneta kwam hem voor den geest. Jonkvrouw van Rams-
di|'k geloofde aan zijn schuld.

- Maar ze wordt misleid door van Rooze, mompelde Wouter.
En hij voelde nog zijn liefde voor Agneta. Doch nu zou z,e hem nog meer

veroordeelen als ze hoorde dat hij de hulp van Isegrim hacl verkregen.

- Eens koml toch,de waarheid aan het licht ! gelooide Wouter. Eens...
mââr zon Agneta dan niet verbonden zljn aan van Rooze. den lcisbal en be-
drieger !

In spijt van zijn pijnen laaide de minnennijd bij den jonker op. Hij ver-
zon plannen. Hij zou zich bij Isegrim aanslùiten en van Rooze gevangen laten
lremen. Dan moest deze verschijnen voor een rechtbank van samenzweerders !

Men zou hem tot bekentenissen brengen.
Zoo lag Wouter lang te mijmeren. Slapen kon hij niet... Isegrim keerde

terug en kwam in de kamer.

- Nog wakker ? vroeg hij.
- la..

- 
-Cij 

lijctt pijn ?

, - Och, dat verdraag ik gemakkelijker dan mijn zieieleed, antwoordde
Wouter. Ik sluit mij nu bij u aan, ik word uw bondgenoot. We zullen van
Rooze oplichten.

- Waarom ?

- Hij wordt schout te Nieuwpoort, en ik ben
zi{n gekuip.

- Is het daarom dat ge mijn bondgenoot wilt worden ? Om uw per-
soonlijke wraak te koesteren, Wouter van Dillen ? Denk aan mijn geval !

Ik heb de schoutsknechten van Veurne ondervraagd en nu weet ik zeker, dat
mijn arm kind in de macht van mijn ergste vijanden is ...

Een snik versmachtte een wijle zijn stem.

- Schout van Loo uit \Minoxbergen, vervolgde hij, heett Jacqueline
van middag al openlijk ten toon gesteld voor de domme, joelende menigte,
die de heks uitschold. O, Jacqueline heeft fier gesproken, maai dat zal,haar
lot nog verergeren. Ge kunt begrijpen, hoe mijn hart al breekt. Ik zou mijn
ruannen kunnen oproepen, orhhaar te verlossen, maat ik mag niet. Onze strijd
gaat voor een hoog doel... Vlaanderens bevrijding. En ik moet mijn vaderlijk
gevoel beheerschen... Een kans rest mij... Men zal Jacqueline naar Nieuw-
poort overbrengen en ik hoop, dat God mij de mogelij.kheid verleene, om haar
te bevrijden, zooals ik het u deed. Dan verraad ik niet... dan ga ik maar door
voor den Reus, den rooverhoofdman. Indien ik echter al mijn macht ont-
plooide en ook hen riep, die zich nu nog stil houden, dan zou de Spaansche
ovedreid ons eigenlijk doel vermoeden. Dus ik mag zoo niet handelen... Vlaan-
derens belangen gaan voor de mijne... Maar gij jonker van Dillen, wilt mijn

het slachtofler van al
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nreciewerker wordcn orn van Rooze te treften. Zoo kan ik u niet in onzen
kring opnerren. Ik had een plan rnet u... Gij wist te veel v;n ons. En ik was
niet ten volle overtuigd, dat gij zoudt zwijgen.

- Om dat zwijgen werd ik gefolterd ! riep Wouter uit.

- Nu weet ik zulks en ik dank u. 'k Had u willen oplichten cn onder
rnijn toezicht houden, tot de slag geslagen was. Andere omstztnclighecien hebben
u hier gebracht.

- En ik veracht clen Spaanschen bezetter en zijn slaaîsche clienaren.

- Goed zoo, maar ge spreekt meer uit rvraakgevoel clan uit liefde tot
Vlaanderen. Onze beweging steunt op liefde, Wouter. Vv'ij benrinnen ons
vaderland en willen het zelfstandig zien. Weinig leclen van den adel treden
rre bij...Gij hebt andere begrippen, maar denk over rnijir woordcn na. Dat
niet wraak, rnaar liefde u drijve... Er is een clokter oncler nrijn vrienden, ik
heb onr hem gestuurd. Hij zal uw wonde verzorgerl.

- Dank u...O, ik ben ook zeer beclroefd orr Ll\\r eilele clochtcr.

- God helpe ons, De weg van Veurne naar Nieuu,çroort r,vordt belvaakt.
À/tijn dienst roept me hier voor eenige stoncien. Dan ga ik zelT cle u'acht hou-
den. Mocht ik Jacqueline uit de klaurven cler cluivelsche hekgennreesters be-
vrijden... Tot weerziens.

Isegrim verliet de kanrer. Koortsig woelde Wouter zich op zijn leger-
stecle...

, 
BIANCA.

Dol{, de op cliefstal betrapte knecht van Rijkaart, zal in het huis van
Brak, zooals we tioorden. Hij hield zich op een zolderkaurertje vcrborgen,
want hij wist nu. clat de schout van Winoxbei-gen zich binucu cle stad be-
vond.

De schelnr hoorde iemand cle trap opkomen. Het was een rncisje met
donker uitzicht en zwarte oogen... Ze hot-rrde eigenlijk niet in Vlaanderen,
wantze was in Spanje geboren. maar nlet Spaansche solilaten naal hiel afge-
zakt. De oversten lieten een zwel'm deerneii roncl het legcl toe, our dr-r krijgs-
lieclen terrreden te stellen.

- 
S,l2nss, komt ge me wat vertloosten ? vloeg Doll.

De Spaanschc sprak vlot Vlaanisch en antwoordde :

- Als ge mii mee neemt, zal ik u wat zeggen.

- À{ge6smen ? herhaalde Dolt verbaasd.

- Ik haat Brak... hij is een bruut, clie zijn lief slaat. als hij ku'aat'l ge-
zincl is.

- Doet hij dat ?

- O, hij is zot of bot... en ik rvil

- Waarheen ?

- Gelijk rvaar I

weg van heur... Neenrt gc rnij mee ?

- Mar ik nrag Veurne niet verlaten.

- Als ge me belooft, dat ik u vergezellen ruag, zal ik Ll wat zeggen.

- Mij vergezellen... ik zoude niets l;eters wenschell. wallt qtl zijt een

allerliefste nreid, Bianca.
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-- Ik wil u nrinnen.

- 
(), ge uraakt me gelukkig, t1laar ik rrag Vcul'ne niet verl:,ten"

- Van jonker van Rooze niet ?

- Zoo is het.

-- Cij ncemt mij mee, als ge vertrekt.

- Ik r,vil u overal bij rne hebben ...
-- En ge zult nte den kost geven...

- We deelen alles... Wat is er dan ?

-- Jonker van Rooze heeft tot uw doocl besloten.
Dolf schrok geweldig.

Ge raast ! riep hij uit.

- Neen, neen... gij hadt een opdraclit iir de Moereu i)

- la.

- En ge maaktet u daar onmogelijk door een tasch te stelen.

- llet was stom.
-- Zao iets ve rgeeft van Rooze u niet. -Voor een kleinigheicl iaat ge het

groote ontsnappen.

- Dat was waar. .., tnaar wordt ik daaivoor ter doocl veroordeeid ! Dan
rekenen ze licht over het leven van een mensch.

- Ze achten u ongeschikt voor uw doel, en toch weet ge te rieel. ont u
zao nTaar te ontslaan, dus zullen ze u voor goed doen zwijgen. lk heb het
van Brak vernoil.ren, toen ik op de tnarkt naar de heks keek. Ik uroest vergit
gaan halen bij de oude Begga. Hier is het.

Bianca toonde een pakje.

- En dat is voor mij bestenrd ? vroeg DolT.

- Ia, vanavond zou flrak u op wijn trakteeren, dit in den drank ge-
mengd hebben... Ln dan sliept ge in, om nooit nteer wakker te worden. Zoo
is het plan... Maar ik vertel het u... en ge neemt lre nree, u'ant ik vrees. dat de
deugniet mij ook cens zoo uit den weg zal ruimen.

- O, hij is er in staat toe ! Wat schobbejakken !

- Laat ons nu vertrekken, anders geraken we niet nreer cioor cie poort.
Nu vooral zrjn ze streng, want men vertelt, clat de mannen van Isegrirn jonker
van Dillen uit de handen der schoutsknechten gehaald helrben.

-- Hier te Veurne ?

- Neen. De knechten lnoesten jonker rran Dillen naar Nieurvpoort bren-
gen en op de baan is het gebeurd. Dus zal uren zeer nauw letten op l'ie in en
uit gaat.

- Kunnen we niet over de vesten ontsnappen ?

- O, de solCaten laten me nu nog vr,el door ! Talm niet... Un leven
staat 0p't spel.

- Ha, ik zor.r Brak zell rvel de keel wilien toenijpen. Ik vrees he+n niet...

- En u aan rie galg laten opknoopen als moordenaar.

- Ge hebt geiijk I lk zal ze anders treffen. Ha, ze tellen Doli niet.
ja, ik weet veel vair Pol van Ftooze en van Karel ett Brak ! I)at ze utaar
wachten...

DolÎ stond op. Hij omhelsde Bianca en hernaur :

- Of ge nree nloogt, Engel ! We zuilen ons aan elkaar verbinclen en

samen zaken doen... We gaan naar Duittkerke.
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- 't Is mij gelijk, als ik rnaar een beschermcr heb.

- Wie zou u niet gaarne wilien beschermen ! Korn, rve zijn weg. Brak
krijgt n niet meer, maar wij treffen hem en ook zijn meester, die over mijn
leven beschikt, als dat van een schurftigen liond.

Ze verlieten het huis, maat aatu de deur stond juist een bezoeker.

- We-i, Mannaert, zei BiancT, die veel soldaten kende, wat komt gij
doen ?

- Ik zou u wat rvillen vragen, stamelde de krijgsman.
-- Rap dan... ik heb niet veel tijd I Ga m,aar een eindeke mee.

- Ja, als ik mag ! Ge weet, dat ik genade heb gekregen.

- Ja, ieder nreende, dat ge op dit oogenblik al stijf bevroren aan de galg
zoudt bengelen. Jonkvrouw Adelicla Prijcke is yoor u nog juist bijtijds terug
gekeerd"

- Ja... Maar hoofdrnan d'Alleira wil mij nu in de eerste rangen stellen.
Het is weer oorlog en ik moet van hem toch sterven, als of ik het weten kon,
dat op dien avond de vreeselijke Isegrim zijn verloofde door de poort bracht.
Bianca, gij kent van alles en er zijn middelen, om een soldaat onkwetsbaar
te maken en ik zou er zoo een willen.

- -la, zoo'n middel bestaat, en misschien meer dan een, erkende Bianca.
En ook meer ontwikkelden dan deze deerne, geloofden zulks in dien tijd.

-- Maar ik weet er niets van, helnam Bianca. Ga naar de oude Begga,
e*ie bij de vesten woont, zij kan u inlichten !

- Begga, de waarzegster !

- Ja.".

- Zou ze mij willen helpen ?

- Vraag het haar I Ze heeft dagen, dat ze heel vriendelijk is. En doe
haar rnijn groeten en zeg, dat ik u gestuurd heb.

-C.danku!Mannaert verwijderde zich.

- ,{1ms sukkelaar, sprak Bianca. Jeronimo d'Alleiro, die orn een soldaat
zooveel geeft als cen boer om een worm, maakt hem tot zondebok.

- O, die kerels zijn allemaal gelijk, beweerde Dolf.'Pol van Rooze ge-
bruikt onq voor zijn smerig werk, en, is hij ons moe, vooruit, uit den weg ge-
ruimd. Zdo heeit hij mij dus veroordeeld, omdat een zilveren tasch me in de
oûgen blonk, maar rnijn'beurt om hem te veroordeelen komt ook wel.

En Bianca en Dolf trokken naar de poort en geraakten veilig buiten.

DE NIEUWE SCHOUT.

- 
p2s1 ligt een brief voor u, zei vader van Rooze tot zijn zoon. En ik

wensch u geluk. Ge zljt tot schout van Nieuwpoort benoemd.
Pol kwam van de straat de deftige woonkamer binnen.

- Ik verlvachtte dat, zei hij, verheugd toch. Het is een voorname post.

- Ja, velen zullen u benijden, maar daaraan behoeft ge u niet te storen.
En nu gaat uw hurvelijk niet Agneta er ook lvel door !

- O, ja. Deze' benoeming zal indruk maken op haar oorn, den ouden
vrek.
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