
DE HEKS VAN NIEUWPOORT 3zt

urv orrders... aan l-ivina. Beviek hun naam niet verder dan ge reeds hebt ge-
daan !

- Zlj ook zijn de slachtoff{:ls van Pol van Rooze's boeverijen ! Agneta,
lret hindert me vreeselijk, wat ik nu doe..., 'lrraar er is geen andere weg.
'k Flerhaal het, zelfs met geweld rroet ik u beveiligen voor een vreeselijk lot.

- Welke huichelarij ! Maar meent ge het dan in ernst, dat ik u vergezel-
len zal, wie weet naar welk dievenhol I

- Wat ik cloe geschiedt in hoogen ernst, doch ik breng u bij eerlijker
menschen dan Pol van Rooze en zijn vrienden.

Wouter sloeq Agneta zijn mante.l om, als beschtitting tegen de koude.
En het meisje begreep,
ci:,rt ze gehoorzaruen
moest, wilde ze niet
geheel als gevangene
behandeld wor,Cen. Ze
rekende nog op de
goede gevoelens varr
Wouter en hoopte, clat
irij straks tot in keer
komen en haar vrij
iateir zau" Zwiigencl
stapte zc ïhans nree...

Ook Wouter hirld
zich stil. j.r, hij voelcle
rvel, hoe cie schijn nu
zeer tegen hem was en
Agneta hem hard be-
oorcleelen zou. Maar
dat zou tc r'. rlr i kornen.
F{ij rvas blij haar uit de
rlacl-rt rzan zijn vijand
te hebben gehaalc1. Hij
verdedigde haar en te-
vens zijn eigen goed
recht. 't Was nu een

Doch waar zou hij Agneta heen voeren. Hij kende geen andere schuii-
pla,ats elan cien onderaardschen kelder. Er v,,aten daar aÎzonclerlijke vertrek-
ken en voorloopig kan Agneta er in een logeeren"..

ile nrannen begaven zich dennraarts. Eindelijk sprak Agneta weer.

- 
Zlit ge nu nog niet tot betere gedachten gekomen ? vroeg ze.

- 
ik bliji bij mijn plan, antr,voo'rdc1e Wcrtter. Cij zt-tlt niet de vrouw

van Pnl van Rooz: worden. En ik verzeker ii, dat ge rue la'ter zult ciankbaar
zijn crn nrijn claad Nu rveet ge niet, wie van Rocze is,..

- 
Een eerliik mali... en gij bsnrjdt hem...

- Een eerlijk rnan ! Iiij heeft de artle Roza ontvoerci.
Laster !

Ik heb heln gezien, dien namiclilag. te l3rugge. F{ij. was clronken en zijn
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taal tot het dienstrr-reisje was lat en laag. Hij verleidde Roza el1 vloeg wanneer
ze hem zou volgen, het was cen aispraak tusschen hen, een reeds voorbereid
plan.

- O, en hij is ook de moordenaar zeker I

- Dat zeg ik niet ! Ik heb een vreemde vrouw gezien... V/as zii een

bedrogene, ook een slachtoffer van Pol van Rooze en nam ze rvi'aak ?...
Maar wat baat het of ik dit alles voor het gerecht breng... Van Rooze kan
geen kwaad doen, want hij is de vriend der Spaniaarden. Men ontziet eu vreest
hem ! Dus geen onderzoek op rnijn verklaringen... Ceen onpartijcligireid...
Liever sleurt men mij naar de pijnbank.

- Uw woorden maken geen minsten indruk op mij, hernarn Agneta. Deze
eerloo,ze daad teekent u genoeg" En nogmaals eisch ik van u. rnii terug te
leiden naar rnijn woning.

- Neen !'- Dan weet ik. wat van u te deilken !

: O, ge hebt mij reeds voor alle anderen gevonnist, toen, iu rniin eigen
huis !

- Omdat ik meer wist dan anderen !

- Door van Rooze, door hem alleen ! En gij weigerdet naar ruij te luis-
teren... Welnu, denk nu nog n.laar u,'at slechter over nie... de toekonist zal
me verrechtvaardigen... Ik kan u niet in vrijheid laten...

- Dus ben ik uw gevangene !I Neen, mijn beschermelinge, Agneta...

- Laat die veinstaal maar na... Zult ge
Moet ik eveneens naar het Vijverhuis te l-oo ?

- Dat is hard en wreed...

- Ik vind, dat de juiler veel te vrij van zeg is, merkte een cler lllarlnen op.

- Stil, stil... r,ermaande Woute,'...
\Meer heerschte stilzr,vijgen... En zoo"bereikte men de scl-ri"rilplaats bij de

duinen. Het groepje trad den kelder binnen en de komst van Agneta wekte
daar onder de mannen groote opschudding. Isegrim stoud op eu kwanr bij
Wouter.

- Gij weet nog niet, wat er sedtrt uw vertrek gebeurd is, zei hij.

- Is jonkvrouw Jacqueline bevrijd ?

- O, neen... Brave kerels hebben een poging gewaagd, rn'elke nis-
Iukte en het leven kostte van een dappere... Daar in den hoek ligt het lijk
van Jozef, die eens uw vaders dienaar was... Toen heb ik zell rnijn kinci voor
het vreeselijk lot willen beveiligen. En Isegrim vertelde wat hij gedaan had.

Wouter luistcrde ontsteld toe.

- Dat was hard, zei hij.

- Iiu, maar geruster zou ik zijn, indien ik wist, clat Jacqueline rvaarlijk
dood was... Misschien heb ik haar slechts gewond... O, die gruwelijke on-
zekerheid... Een bode is heengegaan om nieuws. En wat hebt gij gedaan...
Is die dame jonkvrouw van Ramsdijk?

- Ja...
En is ze genegen ons te helpen, in geval mijn dochter uog leeft ?

Hellas, neen !

Waarom brengt ge haar dan hier !

me ook verrnoorclen als iloza !



DE HEKS VAN NIEU\)/POORT 323

- Ik heb haar ontvoerd, om harr te beveiligen vool jor-rker van Rooze.
-- Dus gij hebt uit wraak gehandeld ! Err ir< heb u gezegd, clat wij een

hooger doel betrachten... en ik zoo uw bondgenootschap niet aanvaarden kan.

- Niet uit wraak, rnaar uit lietde voor Agneta, nam ik haar mee... En
was het voor Vlaanderens heil, dat gij Adelida Prijcke -schaaktet !

Even laaide toorn in Isegrims blik...

- Matigt ge u het recht aan, mijn daden te beoordeeien? vroeg hij.

- Neen, maar is van Rooze geen vijand, nu als schout vau Nieuwpoo,rt !

En ik wil u ook steunen in den strijcl tegen den Spanjaarc1... Mijn besluit is
genomen... Ik vraag u nu gastvrijheid voor jorkvrourv van Ramsdijk. Zij is
de verloofde van jonker van Rooze...

- fl2, de verloofde van jonker van Rooze, den nieuwen schout, in wiens
macht Jacqueline is, indien ze nog leeft... \\Iernu, heer vau Dillen, ge hebt
mij een nieuwe gijzclarrster bezorgd...

- 
lù/at bedoelt ge ?...

- Jonkvrouw van Ramsdijt is cle verloofcle van Pol van Rooze en ge
brengt haar hier. l)an zal ik aan den schout van Nieuwpoort rnelden, dat ik
zijn bruid zal behanclelen, zooals hij mijn dochter behandelt... Ge begrijpt
me...

Wouter schrok geweldig.

- Daartegen verzet ik me ! zei hij op heftigen ioon.

- Dat baat u niet ! Oog voor oog, tand voor tand... God geve, dat ik
mijn kind gedood heb... Dan valt miin eisch natuurlijk. Maar zoo r-riet... ik
herhaal het... oog voor oog, tand vocr tand ! Ik grijp elk middel aan, om
mijn dochter te beveiligen.

- Dan moet ik jonkvrouw van Ramsdijk in vrijheid stellen.

- Doe het... en ik neem haar gevangen ! O, ik weet het, het is niet
ridderlijk. Maar men dwingt mij tot harde maatregelen. Ge brengt me een
borg...

- En ge noemt dat eerlijk ? Agneta van Rainsdijk is nijn verloofde...

- Ze verstoot u, want slechts door hulp van mijn mannen kondt ge ze
hier brengen. Welnu, dan is ze mijn gevangere en ik trek er partij van...
AIle middelen pak ik aan... Ware ze uw verloofcle, kwam ze hier vrijwillig,
ik zou niet zoo handelen, want dan b:hoorde ze den Nieuwpoortschen schout
niet toe.

- Maar ze zal inzien, dat van Rooze haar bedriegt. Eens beminde ze mij.

- Ik houd geen rekening met mogelijkheden, maar met de werkelijk-
heid. Door die jonkvrouw heb ik vat op van Rooze. We zullen nu eerst nader
nieuws afwachten.

Van Dillen wilde Isegrim nog tot andere gedachten brengen, maar de
hoofdman maakte een eind aan 't gesorek en liet Agneta naar een bijzondere
kamer brengen.

De jonkvrouw wierp op Wouter een blik, die dezen tot in de ziel drong...
Neen, zoo had van Dillen zich de gevolgen van zijn onbezonnen daad niet
voorgesteld... Hij was woedend, doch gevoelde zich vooreerst machteloos.
Zou Agneta nu boeten voor de behandeling van Jacqueline !... Het was gru-
welijk...

Isegrim zat weer in gepeinzen.
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- Ik hoop dan maar, dat zijn kogel doel heeft getrofien, rnonrpelde
Wouter en in sombere stemming naln hij plaats bij het vuur, wachtend op
den bode, die tijding brengen moest over de heks van Nieuwpoort...

Wouter gevoelde spijt over zijn optreden..

VAN ROOZE'S BEZOEK,

Po,l van Rooze klopte op de woning van baron van Ramsdijk. Hij kwam
zijn verlooTCe bezoeken.

- Fien, niet open doen... niet open doen ! Het zal weer iemand van
Isegrim zijn.

Van Rooze hoorde de woorden en herkencle de stem van baron van
Rarur:dijk. Hij schrok geweldig.Dadelijk floot ltij. Twee mannen snelden
nader. Het waren twee schoutsdienaren, die hij uit voorzicht'igheict tot in
het park mee genomen had, r,l.ant de nieuwe magistraat waagde zich niet
alleen buiten Nieuwpoort.

En nu riep hij luid :

- Baron van Ramsdijk... doe vlug open... ik ben het, jonker van Rooze.

- 
Niet open doen, Fien! klonk het weer.

*- Maar het is jonker Pol, wedervoer de meid.

- Ja, en ik heb schoutsdienaren bij irre ! hernam van Rooze. Toe,
talm niet...

Hij was zeli voor een overval bevreesd efl zou- binnen veiliger zijn dart

buiten. Fien ontsloot de deur en haastig stapte t'an Rooze met zijn knechten
binnen.

- Grendel de deur! gebood hij.
In de gang stond de baron, bleek en bevend, en opge'ù/onden Liep hij

riu uit :

-- Agneta is ontvoerd !

- Wat, Agneta ontvoerd ! herhaalde van Rooze, diep ontstelci. Door
isegrim ?

-- Neen' door Wouter van Dillen, antwoordde Fien'

- Maar die spar-rt met Isegrim samen! beweerde de oom der jonkvrouu'.
-- Mijn Hemel, Agneta ontvoerd ! stamelde van Rooze, werkelijk zeer-

geschokt door deze tijding Maar hoe is dat gebeurcl ?

- De jonkvt'ouw verrvachtte u, vertelde Fien.

- Ja, dat is zoo...

- En er werd geklopt Ze deed zelve open en riep me tce, in de keuken
te blijven. Ik meende, dat gij het 'uvaart, lvant de brezoeker en Agneta gingen
in de kamer.... Ik kwam voorbij de deur...

Van Rooze begreep wel, dat Fien voor luistervink gespeeld had.

- En ik hoorde de stent van Wouter ''ran Dillen, trervolgde Fien.

- En ge vergist u niet ?

.-- O, ltcett...

- 
Had Agneta hem clan in de kamer gelaten ?

- 
Ik denk het...
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- Neen, de brutale rekel ruoet er binnengcdrongen zijn ! beweercle varr
Ramsdijk.

- Maar heeft Agneta dan niet om hulp geroepen ?

- Neen ! zei Fien. Tenminste niet in cle kamer. ik hoorde beiden heftig
spreken... 'Wouter wilde de jonkvrouw overtuigen, clat hij onschuldig was...
Wat later waren beiden aan de voordeur. Toen riep de jonkvrolt\4/ om
hulp... Ik haalde mijnheer... Maar hij durTde niet naar buit'en gaau. Wc
iregrepen toch, ciat Wouter van Dillen Agneta dwong, hem te vergezellen.

- Wat kon ik doen ? vroeg van Ramsdijk. De schelm rvas naiuurlijk
niet alleen. In het park stonden zljn helpers, die duivelsche kerels van Ise-
grim. 0, jonker van Rooze, gij blijft vannacht net uw mannen hier, niet waar?
Ik vrees, clat er anders nog iets zal gebeuren.

- Hiei blijven en Agneta aan haar lot overlaien, zeker ? lk zal de hulp
inroepen van Spaansche solciaten en den vrouwenroover, den eerloozen
lafaard najagen. Ha, zullen er nu nog twijfelen aan de schelmerij van jonker
van Dillen ?...

- 
Hij moet slecht ziin van zijn hoofd tot zijn teenen, verzekercle de

llaron. Ik heb het altijcl gedacht. En daarom wilde ik hern niet tot schoonzoon.
0, kunt ge niet alleen naar Nieuwpoort terugkeeren en uw knecht'en hier
laten ? lk zal een groot vuur voor hen aanhouden...

- Baron, 't spijt me, doch ik mag dat niet doen.
-- Ge zijt immers schout...

- Juist, omciat ik schout ben. Maar lk zal u mijn eigen knecht zenden,
Karel, en dat is een kerel, die den duivel niet vreest. Houd u gereed, om hent
binnen te laten als hij klopt. Voor rvachtvvoord zal hij Agneta zeggen.

- 
Zendt gij hem onmidellijk ?

-- Ja..., dat beloof ik u.

- Jonker, ge komt voorbij het huisje van Johannes, mijn koetsier. Zeg
irem, dat hij den heelen nacht in nrijn huis moet doorbreugen en clat hij zijn
roer mee neemt.

- Met Johannes kunnen we niets cloen ! verklaarde Fien. Die is zeit zoo
bang als een wezel. Ais jonker van Rooze nu een ilinken kerel zendt, is het
toch genoeg.

- Maar komt hij zoncler uitst'el ? vroeg van Ramsclijk.

- In een ha!Î uur is hij hier ! verzekercie vari Rooze. Wel, wel, Wouter
van Dillen doet van zich spreken. Eerst Roza ontvoeren en nu Agneta...
Maar hij zal er voor boeten !

De nieuwe schoui verliet met zijn dienaren het huis. Ongerust stapte
hij door cle dreeT, als vreesde hij ool< overvallen te worden. Maar veilig
bereikte het drietal de staclspoort. Ondenvege was er bijna niet gesproken
geworden.

IN DE GEVANCENIS.

Onclanks den avond heerschte te Nieuwpoort nog groote beweging. De
gansche bevolking bijna was op straat gewest, om de heks te zien... Eerst
liep er een gerucht dat ze bevrijd' was... dan dat haar vader ze doocl ge-
schoten had... Maar claar irerscheen cle kar tusschen soldaten, en op de bank
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zat Jacqueline, de heks van Nieuwpoor{, bleel<, schu,,l, nu voor clic opclrin-
gende, woelige, weldra jouwende menigte.

De menschen waren voldaan. Ze zagen cle toovenares, waâroi./cl nreu

zoo veel gesproken had. Ze wisten, dat ze nu onsciracielijk rvas ,:n haar
strai zou ontvangen...

Maar niet allen gingen dadelijk naar huis. Overal stonclen thans nog
groepjes te babbelen. Men had het over Isegrim en Wouter van Dillen, die
voor ieder nu een bondgenoot was van den vogelvrij verklaarden misdadiger.

In een dier groepjes bevond zich lan Borgeiia, die Livina van Dillen het
n"t *ïï;:1,,13,1;.,r, 

zei hi!, het is vandaas een voorname daturn in de ge-
schiedenis onzer stede, waard om in verzen bezongen te rvorden, verzen, clie
geeselen natuurlijl<, verzen van afschuw en haat tegen de booze geesten.
Nieuwpoort za) toonen, hoe het de macht van de hel weerstaat, en een der
dienaressen van Lucifer op clen brandstapel brengen. We hebben weer kun-
nen zien, hoe de duivel zich bedient van jonkvrouwen in schoone gedaante,
want Jacqueline zai daar als een prachtig beeld. Wee, wie zich daarcioor
Iaat verleiden, wie onder haar invloed komt. Zeker heeft ze Wouter van
Dillen behekst en tot zedeloosheid en moord aangezet Niet, dat ik den

ionker verschoon, het is wel, dat hij het kwaad zocht. Ge moet den atgrond
tnijden, indien ge er niet in vergaan wilt...

- Maar gij werdt toch aangetrokken door de schoone oogen van Wou-
ters zuster ! riep een uit de menigte.

- Cij vergist u. Ik hcb claar het gevaar gezien en ben het l-ruis van den
afgedankten schout ontvlucht, beweerde Borgelia. Wouter beviel rne niet.
Ik las de zonde in zijn oogen, die immers de spiegel der ziele zijn.... Nieuw-
poort zal het kwaad uitroeien.. in de stadsgeschriften berust nog het proces
Van Jeanne Panne, die hier op de Markt door het vuur verteerd vverd. Ik
heb dat onlangs nog bestr"rdeerd.

Doch Borgelia werd in zljn uitleggingen gestoord door een bevel van
de schoutsknechten, die de menigte geboden huiswaarts te gaan...

Van Rooze was zijn woning binnengetreden.

- Nu al terug ? vroeg Kaiel, zijn knecht.

- Ja...

- Niet goed ontvangen door den ouden vrek?

- Agneta is ontvoerd...

-Wat!
- Door Wouter van Dillen !

Karel barstte in lachen uit.

- Neem me niet kwalijk, jonker, zei hij, het is onbehooriijk, maar die
grap is kostelijk. Gij onderhandelt met dien riitgedroogden oom, wiens tronie
een goudstuk is en oogen diamantjes zljn... wij doen alles om Wouter te
verwijderen en dat lul<t, maar, op eens maakt die kerel kort spel en kaapt
hij uw liefje weg. Onder ons mogen we wel zegge\ dat het een behendige
streek is !

- Ik vind die zoo vroolijk niet!

- 
Dat begrijp ik... En âls schout, zijt ge dubbel bedot! V/outer vau

Dillen rvijdt uw nieuw ambt met een stout stukje in !'
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- Hoe kon ik het verhinderen. rls de schavuit met list te werk gaat !

Van liooze {-ertelde, hoe alles toegegaan r'vas.

- Neen, gij kondt dat niet beletten, meester, erkencie Karel, tnaar zoo
oordeelt het volk niet. Het is geen gelukkig begin.

- Ik stoor mij aan het donrure vcik niei" Ik zal oir solciaten vragen...

- 
En Wouter laten opsporen ?

- lJatuurlijk !

-- f-lij zit bij zijn vriend Isegrim...

- Hoor eens, \ve redeneeren daalover niet verdcr. Gij moet naar baron
van Rarnsciijk gaan. 'k Heb hem beloofd, clat ge vannacht zijn huis zult
bervaken.

- Het is r,vel vriendelijk juist mij daarvoor uit te kiezen.

- lk rnoet den vrek te vriend houden en kan nu geen schoutsknecht
missen. Zeg aan de deur Agneta, als wachtwoord.

- Daar bij dien uitgemergelden duitenkliever hongèr, dorst en koude
1ijden...

- Er is een lieve meid...
Ilat veranclert al !

- En ge eischt wijn en vuur. Als de vrek weigert, dreigt ge te vertrek-
l<en. Hij zal toegeven...want hij is veel te bang om alleen te durven blijven...
Vertrek onmiddellijl<... Kom rnorgen vroeg terug. Nog geen nieulvs van
tsrak ?

- Neen. Bianca en DolT zullen zich natuurlijk buiten uw gebied houden.

- Brak is sluw...

- Bianca ook ! Neen, er is geen nieuws. Ik ga dan naar die lieve meid...
Hoe heet ze ?

- Fien !

- Fientje dus... Tot nrorgen, jonker...
I{arel hoorde den klopper. De kommandant van het garnizoen wilde van

Rooze nog spreken. De knecht leidde hem in de kamer en verliet clan het huis.

- Goeden avondl riep de komrnandant in het Spaansch.
Hrj had blijkbaar veel geclronken; zijn gelaat was rood en zijn oogen

schitterclcn.

- Ik kom juist van Oostende. zei hil.
* 'k Ben blij,dat ik u zie, antwoordcle Pol in dezelfde taal. Ik wilde

iuist uw hulp vragen...

- Gij hebt eèn goede vangst gedaan ! De heks zit binnen en men zegt
ntij, dat ze een pracht van een deerne is...

- Ja.

- Dan wil ik haar zien. Ge weet, dat ik van schoone vrouwen ho'ud.

- Maar zij is een heks..

- 
Bah, haar macht is nu gebroken! Breng me naar.de gevangenis.

- O, als ge daarop gesteld zijt...

- Ze moet een pracht van een jonkvrouw zijn, de dochter van Isegrim !

- Inderdaad !

- Ik ben nieuwsgierig...En is het waar, dat het geleide aangevallen
werd ?
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- Twee ruaal, doch te vergeefs... Eerst door een kleine bencle. en dan
uit een schuilplaats. Den laatsten keer rverd maar een schot gelost en
trof niemand. Somnrigen beweren, ctat het [segrirn zelf uras, clie vuurde.
kogel raakte bijna zijn eigen dochter.
Ondanks zijn benevelden geest, vroeg de komnrandant :

- Was de kogel niet voor haar bestemd ?

-- Och, kom !

- Wel ja! Liever nroet Isegrim zijn dochter cloocl zien, clan in cle handerr
van den heksenmeester. Het zau haar veel leed besparen. Ja, clat zal zoo n'el
't plan geureest zijn. Die kerels lvijken voor niets!

- Ge kunt gelijk hebben.

- Laat ons nu gaan... Gij kunt straks ntet uw verzoek afkotnen... of
morgen...

- Maar er is haast bij!...

- Straks dan! Ik wil eerst
nieuwsgierigheid.

Pol verliet met den Spanjaard het huis... Hij kon den komniandant, door
wiens invloed hij tot dit arnbt benoemd was, natuurlijk niets weigeren...

De gevangenis wercl door soldaten bewaakt. Men hacl natuurlijk aan de
vroegere bevrijding van een roover gedacht en \ ias nu op zijn hoede.

Jacqueline zat in een donker, vochtig hok. Slechts wat stroo u'as haar
legerstecle.En ze huiverde,zoltder anclere beschufting clan haar gewone kleedi3.

Ze dacht aan den tocht van Veurne naar Nieur,r'poort. De eerste a.anval
was mislukt en ze hacl Jozei zien vallen. Maar toen... Algernat lag ze op den
boclenr der kar, toen ze een sten hoorde... Ze hacl die cladelijk irerkend.
Het was haar geliefde vader, die haar riep. En met nieur,l'e kracirt \\'.as ze

snel opgerezen... Toen suisde een kogel aan. En instinctn-ratig had ze zich
neergeworpen... Dan was alles voorbij ... En eensklaps had ze begrepen,
rvat er bedoeld en mislukt was geworden.

Vader wilde haar behoeden voor de alschuwelijke rechtsplegittg. 'o'ooi

cien langzamen marteldoocl.... Vacler haci een barnhàrtig schoi gùos1... Eu
ze was er hem dankbaar voor... O, had ze het kunuen vermoeden, hoe gaatne
zou ze zich als nikpunt aangeboden hebben.

Nu lvas het te laat 1... Ze lag hier in het vunzig hol< va.n cle Nieur,v-
poortsche gevangenis, overgeleverd aan nieuwe, nlaal. ct,eu rvreede lechters
ais te Veurne... Toch was ze nog tevreclen, dat de solclateu haar variel niei
ontdekt hadden. Hij moest behouclen blijr,en voor zijn taak...

Jacqueline dacht aan wat hij al lijden rrioest. En ze gevoelcle rxeer
medelijclen met hem dan met zich zelve... O, mocht ze sterven op clit stroo !

Kon Cod haar in dezen nacht \vegnemen ! Doch ze zou dc hand niet aan haar
eigen leven slaan... Geen zelTmoorcl ...

Aidus niijmerde de arure jonkvrouw, toen ze stappen hoorcle. Ecu cipier
opende de zware deur en trad met een lantaarn binnen. Het schijnsel l'iel op
de rampzalige gevaugene. Achter den bervaker verschenen twec rllannen.

Jacqueline kende de Spaansche taal en hoorde een cler heeren zeggen :

- 
Ha, is ons schoon heksje hier ?... Laat me ze aanschouwen !

De kommanclant trad binnen en bleef voor Isegrirns dochter staair.

die schoone deerne zien. Ik brand van
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- Een beeld ! riep hij uit. Jonkvrouu,, ik groet u...

- Komt ge een weerlooze bespotten ? vroeg Jacqueline.

- Bespotten ! Mijn Heniel, neen ! Ik bied u miin hulcle. Gij hebt een

Engeiengelaat ! Sta eens op, ciat ik beter urv gestalte zie.

- Lataard I suauwde Iacqr-reline lrent, weer in 'i Spaansch toe.
Ze bleef zitten en bedekte het gelaat tnet de handen.

- Ge zijt niet vriendelijk, hernam de kommandant. En ge vreigeri nte te
traten genieten van uw bevalligheid. Verduik toch niet clat heerlijk gelaat !

Hij wilde haar handen venvijderen, maar plots rees Jacqueline op en

ze riep verontwaardigd :

- Ga heen ! Al ben ik gevangen, toch sta ik onder de beschertttittg
van het gerecht !

- Maar ik ben de kommandant van Nieuwpoort!

- 
p3n toont ge u dubbel laf ! I-la, ntijn vader vreest ge, voor heni beeft

ge, maar de dochter komen hoonen, ciat is nroedig!...

- \f'/sss niet zoo boos... Ik breng u immers rnijn hulcle, schoon kind.
Ik zeg niet, dat gij een heks zijt.'k Wil het niet gelooven...

- Maar buiten dit hok zult ge nrij ook beschuldigen... Nu staat ge te
huichelen... Urv hulcle ! Houdt ge me voor een slet ? Ha, ge vergist u
zeer, nrijnheer !...

- Een slet ? Die gcdachte is ver van nrij ... Wat spreekt ge vloeienci
Spaansch ! Hebt gij in ons zonnig land geu,oond ?

- Mijnheer, ik gebied u heen te gaan ! hernant Jacqueline.

- II< heb juist zin, om eens lang met u ie babbelen en u te troosten.
Cipier, haal eenige dekens voor de joukvroullr. Het is hier bar koud i

- Van u neem ik geen gunsten aan ! riep Jacqueline uit.

-- Maar het is geen gunst. Gij hcbt recht op eett tuensch'elijke be'han-
deling.

- Er is maar ôén recht en clat is nrij in vriiheid te stellen! Onrecht-
vaardig vertoeî ik hier !

- O, kon ik u maar laten gaan, nijn lieve jonkvrouw !

- Ik verbied u me zoo te noemen. Ge beleedigt me !

O, wat zijt ge toch weerstrevig. Ge legt al ntijn woorclen verkeetcl
uit. Laat ons naast elkander op dit stroo zitten en wat spreken. Ik ben
uw vriencl.

Weer wilcle de kommandant haar hand neirren, traal Jacqueline sloeg
lrem rn 't volle wezen. zoodat de Spanjaard onaangenaanl verrast achterurr
rieinsdc.

- Dat is een geuleene heksenstreek! schreeuwcle hij woedenci uu. Ha,
ga niet te ver, of ik clwing u 'nijn lief te zijn ! !'

- Raak me rriet nleer aan I riep het rnesje. En gij, schout van Nieuw-
poort, vervolgde ze tat van Rooze, diert ze 's micidags had leeren keunen,
nebt gij niets te zeggen Laat gij toe, dat ik zoo behandelcl u'orcl ? Ha,
mijn vader hee{t gelijk... de magistraten zijr-r de slaven van den bezetter !

- Spanje is hier nreester, gij hebt gelijk ! erkencle cie kourutandant.
Beroep u niet op den schout ! Ik doe hter, wat ik verkies. Beleeclig nre dus
niet ! Ik zal dien slag vergeten, wat ik anders irooit zou cloen, ,uaar gi1 zijt



JJO DE HEI{S VAJ\i NIEUWPOOIRT

zoo 1('onc'lerbaar schoon ! F{a, ciaar is cle cipier rret de ciekens... Ga nu kalm
zitten, .facqueline .. En ik houci n gezelschap...

- Ge zijt dronken en laî, en ik herhaal u, blijf op een aîstancl. ll< zal
rnijn eer vercledigen ! r,vaarschuwde de gevangene.

-Ur,r, 
eer ? trk rvil van liefde spreken. Voor mij zijt gij geen heks !

-- Als gij de nacht hebt. laat r.ne dan vrij....

- \Mie n'eet, r,vat ik cioe, als ge u eens vriendelijk bctooni. Ik zal den
schout rvegzenclen. . .

- 
Vrienclelijk zijn jegens u ! I-iever kom ik op clen branclstapel om.

- Spreek toch niet van een brandstapel. Zoo akelig moet ge nu niet
beginnen. Dat ze een oude, rimpelige tooverheks opstoken, och, de wereld
verschoont er cloor, maar een pracht van een vrouw als gij !

Van Rooze voelcle zich onaangenaam gestemd. Hij rnocht den komman-
dant hier niet alleen laten, maar hoe zich daartegen te verzelten, als de kerel
het cischte ir

Nognraals u'aagde de Spanjaard een poging om Jacqueline bij de hand
te nemel. Het meisje .week tot in een hoek.

-.Ellendeling 
! riep ze hem toe. Is dat uw eer als krijgsnan ?

- Ik heb geen kwaad in ilen zin... Wees niet zoo halssta.rig. Ik zal den
cipier oru u,ijn zenden, dat zal u verwarmen I Laat ons vrienden worden.

En hij kwam dichter bij. Jacqueline sloeg hem opnieuw en ze reet
zelîs zijn \vang open.

De konrmandant slaakte een gil van pijn. Vloekend viel hij c1e gevangene
aan. Jacqueline verdedigde zich hardnekkig. In de worsteling vielen beiden
in het stroo.

Van Rooze sprong toe en trachtte den Spanjaard te bedaren.

- Heer, verneder u niet tegenover zoo'n deerne, zei hij. Ze wordt im-
mers toch gestralt.

- Ge zijt beiden laiaards ! riep Jacqueline. Fia, tegenover een oTiicier
moet ik urijn eer verdedigen. Nlaar bij God en Onze Lieve Vrouw, ik zal het
doen tot mijn laatsten snik.

Van Rooze kreeg den hommandant toch overeind. Hijgend stond deze te
micicien van het hok. Bloecl drupte uan ziln opengereten wang.

- We zullen elkaar terug zien !... siste hij.
En n,oedend liep de Spanjaard heen. De schout volgde.

I aat haar die dekons behouden ! fluisterde hij tot den cipier. En
rnoncl diQht over het gebeurde... Niemand behoeft het te weten. Begrepen ?

Jacqueline bleef weer alleen. Nu weende ze hartstochtelijk.

- O, vader, vader toch, had urv kogel mij getroffen ! snikte ze.
Een lange, benauwende nacht brak voor haar aan.
De buitenlucht scheen den kommandant helderder van geest te maken.

-'k Heb eigenlijk een domme streek uitgehaaid, zei hij totvan Rooze...
Spreek er niet ovùr...

- Niet te luid ! waarschuwde Po1. Daar staat een schildwacht... Wees
gerust,.. rn'e houden deze grap verborgen.

- En die cipier moet ook zijn moncl houclen...

- Dat heb ik hem al gezegd...
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- C, ciat is goed I Zie, van Rooze, onder ons, ofTicieren, heerscht veei
naijver en ik heb ook mijn vijanden. Die zouden niet nalaten nte in moei-
lijkhecien te brengen, moesten ze weten, hoc ik aan die krab in mijn wang kom,
en hei gebeLrcle nog Tel overdrijven.

- Verzin iets... Van ons iekt niets uit...

- lk zal zeggen, clat ik cioor een onhandigen barbier zoo toegetakeld
werd. Anders een verduiveld knappe deerne... De ntulfige rechters kunnen
zich deerlijk vergissen.

- Tegen dit meisje ziin er eigenlijk geen bewijzen... Men weet niets
anders, dan clat een oud wijf, dat te Brugge voor heirserij verbrancl rverri,
our haar riep.

- 
Och, de heksenmeesters zoeken werk. Zoudt ge gelooven, clat ik,

onclarri<s alles. tlol verliefd ben op uw heksje...

- Kommandant, nu kom ik met mijn verzoek. Er is r,veer iets ernstigs
gebeurrl . . .

En eincielijk kon van Rooze de ontvoering van Agneta
meedeelen en om hulp van soldaten vragefl.

- Vauavoncl kunnen we niets doen, maar kom morgen

van Ramsdiik

bij me! zei de
Spanjaard.

En op de Markt nam hij haastig afscheid van den nieuwen schout.
Deze besteeg de trappen van zijn woning. Plots schrok hij gewelclig.

- 
julietta... Julietta en het zwarte kruis! klouk het over't ledige plein.

Van Rooze sidderde en angstig en gejaagd trad hij binnen. Hij sloot
de deur en bleet luisteren, maar thans was het stil.

EEN BODE.

- 
O, die jongens, die verwenschte bengels ! kreet bakker RolT, die een

welbeklanten winkel op de Lombaardevest te Antwerpen hield. Wanhopig
stond hij voor zijn toonbank, die met broodjes bedekt lag, Gisteren was een
groote bestelling, waarop hij zoo sterk gerekend had, hem niet gegund, zoo-
ciat hij rrlet een gansche vracht kleine broodjes bleef zitten. En nu eenige
oogenblikken geleden, trad een jongen binnen, die met de muts in de hand,
beleefd zei :

- Bakker, hebt ge nog oudbakken broodjes ?

- Zeker, mijn jongen, antwoordde Rolf. Hoeveel moet gij er hebben ?

- Geef me maar alles. Laat mij zien, hoeveel ge er nog bezit.
De bakker haastte zich om ziin waar voor den dag te halen en weldra

lag de toonbank vol.

- Ze zijn a\ oudbakken. Uw moeder wil ze zeker drogen. Ik zal ze voor
wat minder afstaan, sprak Rolt.

- Bakker, ge zijt ruim voorzien. Zorgnu maar, dat ge uw heele voor-
raad krvijt geraakt.

En met een spotkreet snelde de bengel heen, den bakker verbluft achter
latende. Daar stond de verontwaardigde burger nu met de toonbank vol
broodjes.
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- Die verl."'enschte rakkers ! bromde hij. ûisteravond da1 versje op
nrijn cleur geplakt, en nu weer deze poets. Maar't nroet eindigen. Straks ga
ik naar den schoolrneester, die zal er rnrel raad op weten.

Ontsternd ging hij aan de deur. ûinds liepen de jongens.

- 
p'ulr1m2n, zei hij tot een burger, die naast hem woonde, in ite I hnis

genaamd < De Gulden Sonne >>, kent gij die rakkers niet ?

- Er loopen zooveel bengels, antwoordde Verhoeveu (l), zoo heette
cle aangesprokene, clat het onmogelijk is ze uit elkancler te hcuden. Maar cloe

als ik, ga naar meester Reinier, en il< verzeker u, die spot er niet tnee. als
zijn scholieren k,"vade streken verrichten.

Meester Reinier woonde in de Pandstrate te Antwerpen er-r zijn huis
viel dadelijk in 't oog, want, tengevolge van cle laatste stadsordonnairtie,
droeg het boven de deur een opschrift, vermeldende, clat de jeugd hier ollder-
wezen kon worden in de lees-, cijfer- en schrijÏkunst.

Meester Reinier was een weduwnaar en bezat rraar één kind, Jozef. die
nu den leeftijd van twaall jaren bereikt had. Zijn beroep bracht henr weinig
op, want de leerlingen waren niet te talrijk, en wat ze aan schoolqelcl be-
taalden, vormde samen slechts een mager inkomen. Gelukkig verdiende hij er
riog wat bij door 's Zondags van negen tot ell en van een tot drie onderwiis
1e geven in de kapel cler Huidevettersstraat. Want het nragistraat, c'lat het
rrunt van onderwijs zeer ernstig opnam, had aan de rn,ijkmeesters en kapi-
teinen der burgerwacht bevolen rond te gaan, om de kinderen op te teekenen
en te onderzoeken welke in de week ter school niet gingen. Zij, die in dit
geval verkeerden, moesten naar de Zondagschool.

De midclagschool zou beginnen en meester Reinier opende cle cleur.
Onder u'ilcl gejoel, stootende, dur,l'encle, trekkencle, vechtende, geraakte het
longe volkje holderdebolder binnen en de magister rroest eenige rnalen de

)lak zwaaien, alvorens iedere scholier op zijn rurve bank had plaats geno-
men. En dan gebood hij : Bidden !

Allen vielen op cle knieën en lazen met luider stemme een gebecl.

Lezen ! kondigde de magister dan aan. Maar hij rvikte, doch de ilengel,
die Rolf van de Lombaarcievest dien morgen een poets gespeeld had, be-
schikte in dit geval. Want de deur werd geopencl en de bakker trad binnen.
De aanblik der jeugd wekte zijn toorn \t/eer op, want zoncler eerst tc groeten
en het doel zijner komst bekend te maken, riep hij op boozen toon :

- ffiggsfs1, er zitten hier boeven !

< De bakker van den hoek, ciie heeit van nacht geblazen,
De vellen van zijn broek, ze hangen voor ile glazen ! >

Zoo neurieden de jongens, want 't was algerreen bekend, clat RolT zijn

(l) Abraham Verhoeven lvordt geacht de eerste te zijn. in Europa, die een nieuws-
blacl uitgaf met de tijdingen' irit het binnen- en buitenland, waarvoor hij in 1605, van

Albertus en Isabella, de toelating ontving. Dat oudst gekende nieuursl-lad hee,tte < De

Iydinghen >. Een volledige verzameling der < Tydinghen >>, verscheneir in het tijdperk
1622-1631, berust in de bibliotheek van Brussel. Verhoeven was niet gelLrkkig in zijn
z.aken : geldelijke moeilijkheden brachten hem ten oncer.
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versch gebakken brood door getoeter aankondigde, waarbij hij zoo hard
blies, dat zijn wangen dreigden te barsten.

Reinier zag verbluft den verontwaardigden burger aan.

- Ja, meester, ik herhaal het, er zitten hier boeven !

- Dat behoeft ge me waarlijk niet te vertellen, antwoordde de magister.
Hebben ze u kwaad gedaan ? Kunt ge rnij de schuldigen aanwijzen ?

- 
f{2, daar zit hij al,, riep Rolt, vooruitspringende en 's meesters eigen

zoon, Jozef, vastgrijpende. Of rk nog oudbakken brood heb ! Ja, galgenaas,
hier... en de verontwaardigde rnan hief cle hand op, om clen knaap eenigt
oorvegell te geven.

Maar Reinier kr,vam er tusschen en zei waardig :

- Bakker Rolf, ik ben hier baas. Zeg mij, wat e[ gebeurd is en geloof me,

zoo hij strafbaar is, zal hij er ongenadiq van langs krijgen.

- 
Ha ! vervolgde de ander, ik herken u, nu ik u goed bezie... Ge zijt

nog ,r,el het kind van den meester. Ach, 't is toch zoo ver gekomen met de

ieugcl ! Waar moet het heen, waar moet het heen !

- Zoo, Jozel, zei de vader van den schuldige, gij schijnt slechte voo'r-
beeiclen te geven. Bakker, zeg mij, wat hij tegen u rnisdeed en, zoo waar ik
hier voor u sta, ik zal hem niet sparen.

Driftig verhaalde de burger de geschiedenis van 't ouclbakken broocl.
De geheele klas schaterde van 't lachen.

- Stil ! gebood Reinier. De eerste die zich verroert, krijgt vijTtig slagen.
Het schrikbeelcl van blauwe plekken en een gezrvollen hand bed.'vong

cie !achlust. Ieder zat in spanning hoe dat afloopen zou. Ofschoon de ordon-
naniie de grove uzoorden verbood, kon de magister onrnogelijk een paar
leelijke uitdrukkingen inhouden terwijl liij zijn zoon naderde. Hij greep hem
bij clen arui, rul<te heu uit de bank, ranselde er op met cle plak, zoo geweldig,
ctat Roll er zich nu mee bemoeide en verzoenend sprak :

-'t Is gcnoeg, nieester... 't rvas toch eigenlilk zoo erg niet... laat hem
nu rleâr los... ik ben ureer dan volclaan.

- Daar ! buidercle cI-e n.ieester, zijn zoon van zich afwerpend, vanavond
krijgt ge de rest. tk zal er den boozen geest uit ranselen.

En zich op zijn stoel iatende va.llen, steunde hij zijn hooTd met beide
handen. De gansche schooljeugcl uitte haar viiandige gevoelens jegens den
br-l':irer, eie cen cloor rret de vuist te cLeigen, de ander door een lanqen nens
te naken, kortom iedere scholier op zijn rvijs, zoodat Rolt maar stillekens
rvegsloop, de opmerking nakende << dat, wie zijn vader en zijn moeder ver-
iloord hacl, nog te goed \'vâs, ol'n ruet zulk volkje opgescheept te r.Erorclen >>.

tie rrcester bleeÏ in zijn rnoedelooze houding. O, die jongens ! dacht hij.
Ik .,r'il goecl zijn voor hen, en 't is of ze rrij sarrer. Die hartelooze bengels,
ze brerigen nrc naar 't graf. Alles beeft in rne; dezen avond ben ik .reer ziek.

-f 
a, ir ir.'aarheid, ze zijn nagels mijnei' cloodkist !

ile knapen za,ten voor een wijle stil, zeker oncier clen indruk I'an de
sniarte van den onderwijzer. L)e rrragister kon soms zoo vreemd doen, juist
:"isoi hij plotseling dronken.,nrerd en alles rnoest grijpcn om zich te steunen...
Eensklaps vernant men belgerinkel.

- 't Sacrernent I lluisterden dc .iongens. En gehoorzamende aan dc
orConnantie cler schooloverheicl, cles eerw. heeren Scholaster, karu.nnik der
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Û. L. V. kerk en der heeren commissarissen, scirepenen van ,4ntir.rerl;eu, kniel-
den meester en leerlingen op den vloer, biclclencie voor cien stenrencie, cli;;

berecht zou worden, een Ave Salve ruuntii, een Pater Noster en een Ar''e ,Maria.
Ëindelijk werd er aan 't eigenlijke onderrvijs begonnen. Beurtelings kwa-

,uen de jongens naar voren ont hunne ict:sles op te drerttten, ter',vijl de onder-
u'ijzer pennen vermaakte of uit gahzeveders nieulve vr:r'vaaiiiigde. Evenals
later,bij de catechismusles moest nog al dikrvijis de plak gehanteerd worclen,
;oowel voor het verîrisschen van't geheugen, als voot het ltancllia-.ren der
orde. Warrt de meesten konden hun verlangen naar 't einde cler school niet
becln'ingen en hun ongeduld uitte zich in allèriei streken, die in cle klas niel
gecluld mochten worden. Eindelijk kwarn het eincle der school...

Weer dringende en ,,iurvende geraakte 't joelig volkje buiten. ',r,aar de
rust cler straat weer voor eenige uren gestoorcl ltras.

En gij, jozeT, naar den zolder. Ge tnoest u schamen Litt, l'ader zoo in
schancle te brengen !

De knaap werd naar zijn gevangenis gebracht, t,ati i,,,aar i.rrj tclitel airas
wegvluchtte, door 't dakvenstertje en langs de goot, op gevaeil' aÎ r'air beide
beenen te bleken. Ja, et zat een slecirten aard in tiezen jongen" llaci ulen zijn
poetsen nog kunnen verschoonen, zijn geclrag tegenover zijn vaiier. 't gemis
aan eerbiecl en onderrnorpenheid, echter, dat alles getuigde vair een verdorven
irarakter. En Reinier wist het. Ach, ciie jongen baàrde hetl vcei rrcrr-ilict !..

E,enige jaren gingen voorbij. Jozeî, nu een jonkman van achttien, was
voor de clekens van 't schoolgilde geeramineercl en ruocht zijn rtacler bijstaan
rn de klas. De jeugd had meer schr:ik voor tien zoon clan voor clen vader-
En ilenigvl-tldige klachten van verontwaardigde nroeders over builen, blauwe
plekken, stijve vingers, bloedneuzen en u,at clies nieer zij, tnaalçten 't leven
van cien mâgister zuur. De ordonnantie bepaalde, dat cie onc',errvijzels geen
herberg mochten houderr. Maar Jozet was zoo'n getrou$'e klant vau << 't Ver-

. gulden Schild >>, dat hij er bijna zooveel zat als cie waard zelt. En toen hij
op zekeren ayond laat uit de herberg terugkeerde en nachtlarr.'ijt niaakte,
r.verd hij door de wacht opeepakt, en naar den Bakkerstoren gevoerci, 't ge-
wone verblijf voor dergelijke gasten.

jozef had een oogje geslagen op Elza, de dochter van een cier geburen,
een hef rneisje rnet blond haar en blauwe oogen, rret blozencle \rrangcn en
trn'ee rijen hagelwitte tanden. De maagd mocht den kloeken jongeling wei
lijden en meer luisterende naar haar gevoel c'lan naar c1e u'ijze vermaningen
vart ouders en verwal-rten, haci ze er in toegesternd eenmaal zijn bruid te
worden.

- 
lk zal hem rvel tot betere gedachten brengen, zer ze tot zicii zelve

eu 1ot anderen.
Maar hoe stond ze getroffeir, toen ze vel'nanr, clat JozeT zijn betlekking

rierloren had, om reden van zijn slecht gedrag en cle opsluiting in den toren.
Nog wreeder trof de slag haar toegebracht door de tijding clat de jongeling
spoorioos verdwenen was. Meester Reinier overleeïde zijn verdriet niet lnag.
Eens in de school deed hij lveer zoo raar, gelijk de jongens het noeirtden. De
aanval was zoo erg, dat hij de scholieren lveg zond. En toen de geburen



DE HEKS VAN NIEUWPOORT

krvamen zien, r',,at er schortte, vonden zij clen gebroken man
iessenaar...

335

dood voor zijn

En Jozel Reniers, de zoon t'an clien schoolnieester uit Ant\,,,e1'pen, wan-
delde nu in den avond op een der rvegen van Veurire-Ambacht... En hrj clacht
aan ziin vader... en aan Elza".. Hij wist, dat zijn vader dood en Elza nog
ongehurvd was...

- Te Antrverpen zal it,. haar olltllloeten... eil clan als ve|losser- vall onzU

stad, mompelde Reiniers. ftlisschien vergeeft ze me alles...
Hij rvas te Antwerpen geweest, cloch als verspiecler, in 't geheirn en hij

Irad zich aan Elza in de Pandstrate niet mogen r.,ertoonen. Na zijn afstelling
als onderwijzer ivas hij naar Holland vertrokken. Daar had hij veel ellende
geleden, tot hij zeernan werd en in dienst van het land trad.

O, dikwijls brandde zijn schuld hem op het geweten I

- Ik heb den clood van mijn vacler verhaast, zoo zei hij, ook nu, op
dezen stillen landweg... En ik verbeurde de liefde van Elza. Misschien zal
ze me weer aannelnen... als ik Antwerpen help bevrijden.

Jozef v,rist, welk een overlast Antlverpen van het Spaansche krijsvolk
had. Het garnizoen op'het kasteel speelcle de baas en perste soms de burgeril
zware schattingen af. In Hoiland was Reniers anti-Spaansch geworden,
maar zijt't goclsdienst getrouw gebleven. OT beter, hij had meer leeren geloo-
ven en hij was overtuigd, dat een katholiek Vlaancleren toch zelTstandig zijn
kon, onder bestuur van eigen zonen.

Nu de oorlog rveer uitgebroken was. had Jozef Reiniers, zich aangeuielcl,
om rnede te strijden en men had hern uitgekozen voor zendinger-r in Zuid-
Nederland. .. Zoo trok hii nu door Veurne-Ambacht...

Jozef Reiniers naderde het dorpje Ramscapelle en keek scherper toe, als
zocht hij een herkenningsteeken. Hij bleef bij een eenzaam huis staan...

Ae OeLr,.

Een

Ilier rnoet het zijn, mompelde hij, en zonder aarzelen klopte hij op

man keek dool een dakvenstertje en vloeg op gedernpteu toon:
Wie daar ?

- I)en Lepelaar wil ik spreken...
En dadelijk werd de deur geopend...

- Ha Reiniers, gij zijt het waarlijk, zei de l-epelaar. Ik ben blij u te
zien. Ge komt van Antwerpen ?

- Ja.... De dans zal spoedig beginnen. Ik rnoet onmiddellijk Isegrirr
spreken.

- We gaan er heen... Ik ben gereed... We houden hier niet van talmen.
En beide mannen begaven zich op weg...

- De hoofdman verkeert in sonrbere stemming, zei . LepelaaL en hij
vertelde de geschiedenis van Jacqueline...

- 
i!122v dat zal Isegrim niet verzwakken in ziin taak, verzek,:rde hij

dan. We zullen dadelijk bij hem ziin...
Zoo wandelden ze naar den kelder en traden er op de bekende wiize

binnerr.
Isegrim had juist van den bode vernomen, dat Jacqueline ongedeerd was
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en liet schot dus geen do,el getroften had... En de vader betreurde het, dat
hij zijn kind het lijden der beulen niet had kunnen besparen...

Nu verscheen daar Jozel Reiniers. De luitenant sprak eerst met hem en

iichtte clan deri hoofdman in.

- Er is haast bij zijn booclschap;. zei L,aureus.

- 
Breng den man in de nevenkanier...

Isegrim ging heen en in het ander vertrek ontving hij den bode minzaam.
Hij cieed zijn best, om de droeve gepeinzen te verdrijven en alleen aan het
bondgenootschap te denken... En Jozet Reiniers kwam hem nu meedeelen,
hoe Maurits van Nassau lvilde pogen Antwerpen bij verrassing te nemen.
Hij verwachtte daags voor dien aanval een krijgsbedrijf in West-Viaanderen,
dat de aandacht der Spanjaarden van Antwerpen afleiden zou. Een briet be-
helsde de datums.

- Dus de volgencle r,veek uroeten wij hier een stad bestormen, zei Ise-
grim. Het zal Nieuwpoort zljn...

En in zijn hart bad hij : < O, tnocht het nog bijtijds zijn om Jacqueline
te bevrijclen... >

Wouter van Dillen zat nog somber bij het vuur. Isegrim riep hem.

- Jonker, zeihil, wilt ge, clat Angeta van Ramsdijk niet in ongelegenheld
kome... Verzin dan een middel, om de rechtspleging tegen Jacqueline een

rveek te verdagen. Vraag mij geen naderen uitleg. Een week is genoeg. Pijnig
uw hersens, om dat middel te bed.enken. lk zal er L! zeer dankbaar voor zijn.

- Kon ik haar bevrijden, ik waagde er mijn leven voor, verzekerde
Wouter. Maar nogmaals moet ik protesteeren tegen uw handelvrijze jegens
Agneta. Uw dochter zou die ook afkeuren.

-- Wij redeneeren daar verder niet over I Agneta van Ransdijk heeït
me zooeven betuigd, dat zii u veracht. Ze is dus u verlooTde niet, niaar die
; an clen Nieuwpoortschen schout en daarom zal ze gijzelaarster ziin I Maar
i-rchi de rechtspleging tegen mijn kind een week te verdagen...

- Alsof dat in mijn macht iigt, ik die mij te Nieuwpoort niet mag
\;eftoOilen !

-- Ge hebt er nog kennissen.."

- Die me schuldig wanen...

- Denk na... Nood zoekt iist. Ook ik zal alles overwegen.
Sta me dan tenminste toe jonkvrouw van Ramsdijk even te spreken.

- lVaarom ?

-- Om haar te zeggen, dat ik geen schuld heb aan haar gijzelaarschap !

- O, dat kunt ge doen ! Kom mee...
En Isegrirn liet V'/outer in een goed bemeubeld en llink verwarmd ver-

trek, r,vaartoc een zijkelder ingericht was. Agneta lag op een rustbank. Op
een talel stond een kandelaar rnet twee kaarsen.

- Agneta, zei V./outer.
7-e recs snel op en strcktc gcbiericnd den arm uit.

- Eerlooze, ga heen ! bevai ze. IJoe waagt ge het nog bij rnij te kornen.
Nu weet ik, r.vaarom gij mij ontvoerd hebt. Om mij borg te stellen voor een
hehs, die ge bernint. En mij huichelde ge over liefde !

_- Gij vergist u zeer !
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