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dan .facqueline wilde begeleiden en beloofde dat geheim te houden. Nadien
pas wist hij, dat de vreemdeling Isegrim was, en de dochter als heks werd
ven olgd.

- O, vader, moeder, vervolgde hij, toen ook was het gegeven woord
nrij.heilig, want ik wist, dat Isegrim geen roover en Jacqueline geen heks was.
Ik heb in den vreemde een ruimeren blik gekregen....

- Maar de heks te Brugge riep toch om die Jacqueline, wedervoer me-
vrouw van Dillen bezorgd.

Iilijnheer, de tafel is gedekt (blz. 361).

__ Bewijst zulks, dat Jacqueline schttldig is ? En dan nog... werd die
vrouw niet onschuldig gestraft ? Er gebeurt zooveel onrechtvaardigs... dat
lieb ik nu ondervonclen. Moeder, later heb ik Jacqueline nog ontmoet en ik
sprak haar over Adelida Prijcke... Zlj beloolcle nte toen, de dochter van den
Veurnschen schout te bevrijden en ze heeït het gedaan. Niet ik stond onder
naar macht, maat z.ij was vatbaar voor edele gevoelens...

- Dus zij was het meisje dat gij begeleidclei naar de Reiger ? vroeg
van Dillen.

- Ja, vacler ! En al de rest is gekcnkel van Pol van Rooze. Ha, na mijn
rerugkeer ontmoettc ik van R,ooze. Hij was wat beschaanid. omdat ik hem
te Brugge tot ftoza had bezig gehoorcl.'. Maar hij had mij ntet Jacqueline
gezien eir op de Reiger bespied. in hij eischte nu, clat ik over Roza zwijgen
zou, anders zou hij vertellen, dat ik ook een gezellin had. En ik rncest wel
iocgeven, lvant ik kon Jacqueline niet verraden. Ik was gebonden door rrrijn
€êc!, r.4,s1 r,vat lichtvaarclig aigelegd. Daaronr irroest ik ook zwijgen tegenover
't gerecht... Maar lvaarom wilde dit niet aannemen dat niet op dien avond
Roza verdwenen was. Ook ontmoette ik nu en dan Isegrim, die wel eenigszins
nrrsbluik rnaakte van mijn goedheict... Voor hern ging ik naar Loo... om hem
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duidelijk te zeggen, dat ik nte voortaan van mijn eed ontslagcn achtte. Ik
vtaag u vergiffenis, dat ik ook u misleidde, maar 't was uit trouw aan een
gegeven woord. Pol van Rooze heeit van clit alles nartij getrokken, onr mij
bij Agneta zwart te maken. En hij bracht het ver in zijn gekonkel nret het
parelsnoer, den valschen briel efl zoo meer... lsegrin ireeTt rne verlost...
t(ie weet, waaroni ik het aannam. Het gerecht is partijdig... Van Rooze
wordt niet gehinderd.

Wouter lichtte dit alles in bijzonderhcclcn roe.

- En nu de geschiedcnis van Agneta, vervolgcle hij.
Ook deze decltJe lrij naar rvaarheid rrrcc.

- Wouter, nu hebt ge me overtuigci en is nrijn hart geheel veriichi, zei
vader van Dillen. Maar hoe dit alles voor het gerecht te brengen'?

- Nu kan ik dat niit, rnaar Pol van Rooze graaft clen kuil, waarin hij
valt. Het gerecht zou me niet gelooven en rnij weer op de pijtrbank werpen...
Ik wil geduld oetenen... De waarheicl zegeviert toch. . .

-- En ge keert bij dien Isegrini terLrg ? Maar wat doet die nian hier ?

- Vader, daf mag ik niet zeggen. 't Is het eenige wat ik rnoet verbergen
uit trouw en oprechtheid. GelooÏ nre, tlat hij eerlijk is, al drvaalt hij in ziin
nouding jegens Agneta. Maar u'at doet men rnet zijn kind ?

- Toch, Wouter ! Als Jacqueline nu rvel een heks is ? sprak nroeder

- O, dat is een dwaling! Zlj is een eclele jorkvrour,i', die nirts rnet too-
verij te maken heeft. lk weet, dat ze zeer vroom is, een r.lrare Ctrrristin. (), kon
ik maar voor u all,: geheirnen ontsluieren !

Woutei vertelcie alles uitvoerig en sprak iangen tijrl over. Aqncta van
Ramsdijk.

- O, kon Ce rechtspleging tegen Jacqueline een lveek vcltl;lagci rvor-
den ! wenschte Wouter.

- \ff22161.1t ? vroeg zijn vacler.
Dan zou Agleta geen borg meer ntoeten zijn. Ik begrijp allcs ztlî niet

goed, maar Isegrim meent het ernstig.

- Ziel hij binnen een week dan redcling ?

- Misschien ! Hij moet heel wat toestanden kcnnen. Zoo hceTt hij mi1

ook beloofd te bervijzen, dat ik onschuldig ben aan den nroorti o1; ftoza.

- O, kon hij dat I riep tuevrouw van Dillen uit.

-- Snoeft hij niet ? hernant cle voormalige schout.

- Ik geloof het niet. Hij is een vastberaclen tnan...

- Ik noet u even alleen spreken, zei de heer van Dillen. \'itlg nrij in
het kamerke hier uaast.

Wouter ging mee.

- Ik moet tr toch ernstig $,'aarschltwen tegert dien Isegrirrl. sprak de

vader daar. Ge weet, dat we bevel hadden hem op tc sporeri rn ik u de

ware reden niet kon opgeven. Isegritn is eeu Vlaamsch edeltuart. dic orlver-
zettelijk de was in den strijcl tegen de Spanjaarden. Iu 1600 bij ite,i beleg van
Uostende, trachtte hij de buitenlieilen op te ze tteLl tegett ltet Spaausche
gezag.

- Maar vaclet, clat r,rras tocir zijn recht.

- Wel, wij $'aren toen zelîstanclig rnet Atbertus en Isabella tr:t vorsteu"
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- Zelistandig !

- Nu ja, 't r,vas meer in naam clan met e1e daacl. Isegrim is na den val
van Oostende naar Nederland getrokken. We hoorden nooit meer van hem.
Plots is hij teruggekeerd... De regeering meent dat hij hier een vrijbuiters-
bende oprichten wilde, oin uit vrok en wraak allerlei rooÏtochten te houden.
Men neemt hem nog algeireen voor clen zoogenaatnden reus) die rnoorderijen
en diefstallen pleegt.

- Maar wat een groote dwaling is, vacier.

- Wat komt Isegrim dan cloen ? Werkcn voor Iltlliand ?

Wouter wilde niet meedeelen, rvar hij rn'ist. Hij ntocht cle taEk van den
hoofclilan niet in gevaar brengen, zoo oordeelcle hij.

- Als het dat is en ge zijt zijn beschermeling. dan wordt gij ook van
hoogverraatl beschuldigd, vervolgde de heer van Dillen.

- Och, het zou me niet deren rldus verdacht te rvorden door een
overheicl, clie geen z\l/eem van recht kent, die van Rooze begunstigt en mij
pijnigt, die u ontslaat...

- Dat is alles waar, jongen, maar zulks nag ons niet leiilen tot dailen
tegcn de u'ettige regeering.

- Wettige regeering, vatler'i

- \frrsufgl, ge verontrust me !

- 
fiss zijn de Spanjaardert hier tneester ger,vordcn I En hoe besturen

ze ons ? Wat doen ze voor de Zuidelijke Nederlanden ? Ons lancl vormt
hun wingewest...

- Zeg mij oprecht, Wouter, hebt gij u nret Isegrim verbonden, om strijd
te voeren tegen het Spaansch gezag ?

- De oorlog breekt weer uit...
, Inderdaad en te meer ben ik ongerust...

- Over mij ?

- Ja...

- De zanen van Vlaanderen zullen partij nloeten kiezen.
-- De Spanjaarden rekenen op hun steun.

- Als vazallen van Spaansche officieren...

--Zij zullen ook oflicieren ziin.

- Maar altijd met een Spanjaard als meester. Neen, vader, clat kan ik
niet ! En bovendierl men zou rnij de gelegenheid niet geven. Men wil rnij
immers naar het schavot voeren_...

- Doch als urv onschuld blijkt...

- Dan strijd ik niet met de Spanjaarden mede...

- Tegen hen ?

- Ja, vader ! 't is het beste, dat gij het weet... O, ontdoe u eens van
alle conventie, van den geest, die hier heerscht. Denk aan het Vlaan{eren
van vroeger, toen het machtig en rijk .uvas, vol wetenschap en kunst, vol
nijverheid en hanclel. Karel V, graaf van Vlaanderen, iiaal vooral heerscir-
zuchtig keizer van Duitschland en koning van Spanje, heeft onze gewesten
aan Spanje geketend. Ik heb de geschiedenis genoeg gehoord.

- Karei en zlin zoon wilden de ketterij uitroeien.

- Was Egmont niet een goed katholiek, stierf hij op 't schavot niet,
bijgestaan door den bisschop van leper ? En hoeveel katholieken vverden
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als hij vermoord, gekerkerd, verbannen, geruineerd ? Kan er geen vrij, katho-
liek Vlaanderen zijn, dat zich als weleer zelf bestuurt ? O, vader, overweeg
dat alles. Wij zitten nu vergroeid in die bezetting en aanvaarden ze ais een
heel gewonen toestand, maar is deze daarom rechtvaardig ?

- Wat wil Isegrim dan ?

- Van zijn plannen weet ik niets.

- En 't is eigenlijk beter, dat ik er niets van verneem, hernanr vader
van Dillen. Ik kan rnij niet vereenigen met uw zienswijze, maar ik begin ze
te begrijpen... Ge hebt een heelen last van mijn gemoed weggenomen.

- Ik kan het verstaan, vader, dat er twijlel bij u oprees... 't Is waar,
ik ben lang weg geweest en ik zou in den vreemde veranderd kunnen zijn.

- Nu weet ik, dat gij oprecht zijt gebleven... In de kwestie van den
oorlog moet gij ook uw geweten volgen.

- la, vader ! Och, misschien is er wel een weg, om samen gelukkiq
en vreedzaam in Engeland te wonen.

- In Engeland ?

- Wat zal u ten slotte nog aan Vlaanderen bincien ? Er is hier geen
recht voor eerlijke lieden. Konkelaars worden verheven, als van Rooze.

- Jongen, wij zullen de toekomst afwacht'en...
Wouter zweeg even.

- Zou Roger niet kunnen bewerken, dat de rechtspleging tegen Jacque-
line nog een week verdaagd wordt ? vroeg hij dan.

- Onmogelijk ! Roger is slechts schoutsknecht... En moest hij ten
gunste van dat meisje spreken, men zou hem zelf van hekserij verdenken.
.We 

kunnen den armen man niet in dit geval betrekken.

- Ge hebt gelijk... Kon ik maar een ander middel verzinnen I Zoo
het mogelijk ware haar een brietje te bezorgen, ik zou haar aanraden op
slimme wijze te redetwisten en den strijd met den heksenmeester te rekken
en tijd te winnen, alvorens men haar op de pijnbank brengt.

De heer van Dillen aarzelde, maar zei dan toch :

- Gij zijt overfuigd, dat Jacqueline geen heks is.

- Heilig overtuigd, vader ! En bovendien, welke ber,vijzen kan men
tegen haar aanvoeren ? Men heeft niets dan de dwaze betichting, dat zekere
Marietta, die te Brugge verbrand werd, om haar riep. Men meende, dat clie

Marietta haar moeder was en dit is niet waar.

- Inderdaad is men zeer lichtzinnig met die achtervolging te werk ge-
'gaan. 

Welnu, 'Wouter, schrijf een brieije en ik zal trachten het door Roger te

doen bezorgen. Is dat meisje onschuldig, dan moeten we haar helpen.

- Maar breng ik u en Roger niet in gevaar ?
.- lr{gsn, we zullen goecle maatregelen nemen... Schrijf het briefje maar.

lk zal het noodige daarvoor halen.
Wouter moest goed overwegen, hetgeen hij aan jacqueline zou tnelden.

Eindelijk toch was hij tevreden over het briefje en hij vertrou,"vde het zijn
vader toe.

Nog even poosde hij dan ook bij n.:oeder
de kleinere zusjes en broertjes niet te kunnen
tig ziin.

en Livina. Het speet hem zeer
zien. Maar hij nroest voorzich-
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Na een innig atscheid van zijn ouders, vertrok de zoon. Livina ging mee
tot aan 't hofpoortje.

- \|y'sufs1, gij zult zeer voorzichtig zijn, hé ? fluisterde ze.

De

betaling

- Zoo ! En waarvoor ? vroeg Wonter verrast.

- Uit vriendschap... En... en... och, ik zal't u zeggen. I-lij heett mij
zijn licfde velklaard.

- Na alles wat er gebeurd is.

- 
ja.

- O, dan meent hij het'rvel oprecht...

- 
lssç oprecht ! I{ij vroeg, of ik zijn vrouw wilde rvorden, als hij uw

onschuld bewezen had. Het is goed, ciat gij u'eet, hoe ge buiten 1\isxrrpoort
cen vriend bezit.

- Misschien zal Adelbert later anders over rue clenken... Livina, het
is weer oorlog en ik zal niet aan de zijde der Spanjaarden strijden.

- 
Wat bedoelt ge ?

- AIs ge hoort, dat,ik tegen de Spanjaarderl vecht, gelool dan toch in
nrijn oprechte bedoelingen. Ik haat de Spaansche overheersching. Wellicht
zal het lang duren, eer we elkaar terug zien... Ge kunt nu niet daclelijk alles
begrijpen, wat ik zeg... Denk er over na... en overweeg, clat een vreemdeling
het een zoo fiere Vlaancieren verdrukt...

Wouter kuste zijn zuster en sloop heen... Zou hij wel ooit een van zijtt
gelieiden terug zien ? Het voornemen, om nret Isegrin ntede te strijden,
stond nu vast bij hern... À4aar de oorlog zou bloedige offers eischen I

Wouter verliet over de vervallen vesten Nieuwpoort.

ELZA.

Op 't kasteel van Antwerpen ireerschte beroering...

- Weet ge't al, Antonio ? vroeg een Spa4nsch solciaat... We krijgen
wcer oorlog...

Ja...
Er is nog iemand, die in urv onschuld gelooft...
jonge man kon niet zien, hoe zeer zijn zuster bloosde.
Adelbert van Loo, vervolgde ze. Hij is hier geu,eest...

Ik gelooî er niets van, Petro... Ai praatjes" out ons te paaien en cic

onzer soldij nog langer uit te stellen...
Betalen ! riep nu een derde, die sleuterend nader krvam en zich

nevens het tweetal vallen iiet. Ge spreekt daar van oetalen, ging hij voort. In
Spanje, noch in Brussel kennen ze dat woord. Maar wij moetell ons zelven
betalen ! Luistert, ik zal u een klein verhaal doen. Ge weet dat ik reeds
iang in de Nederlanden ben. Nu, trvintig jaar geleden lagen r,vij onder aatr-
voering vân.onzen dapperen veidheer, Alexander Farnèse, voor Maastricht in
Limburg. De burgers dier stad wilden van ons niet r,veten en hun rvijven
geleken wel duivelinnen. Als \4,ij over de muren van hun verrvenscht nest
rvilden kruipen, trakteerclen ze ons met kokende olie, gesmolten lood, zrvarc
:teenen, ja met alles r,vat maar harci was of pijn veroorzaakte. Dit cluurde zoo
vier maanden. Wij hadclen de stad îlink beschoten, maar 't scheen ol men daar
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binnen onklt'etsbaar was. Op zekeren nacht sloop ik behoedzaani langs dr:
muren. Mijn overste had mij een groote belooning toegekend, zoo 1k iets van
de gesprekken der Maastrichtsche schildwachten kon afluisteren. Maar ir
dien nacht leek-het rnij toe, ol er geen mailnen op de wallen stoircien, zoo stil
rvas alles. Eensklaps bleef ik ver"*-onderd staan. In den muur onidekte ik
eene scheur, zoo groot, c{at ik er gemakkelijk mijnen vinger kon ilsteken. De
steenen zaten los; ik rukte ze zondet de minste moeite uit hun voegen. Ein-
delijl< was er een gat, r,vijd genoeg, onr er door te kruipen. Al cie schildwach-
ten lagen vast te slapen. En in de stad heerschte c1e diepste stilte.'t Geleek
rvel een kerkhoT. Solclaten, burgerwacht, nlanneu, vrou\yen, kinderen, allen
moesten van vermoeienis ingesluimercl zijn. Nu wij hadclen hen ook veei werk
bezorgd in de iaatste'dagen. Mijn hart klopie van blijdschap" l{aastig kroop
ik weer naar b';iten en weldra stond ik tcrug in ons kamp. Mijn overste den
uitslag van mijn onderzoek te tnelcien, was 't werk van een oogenblik. En
om kort te gaan, Pprnra lverrl geu'aarschuwci. De heriog beval oirrnicldellijk
cie stad binnen te dringen. In cle gtootste stilte slopen we naar c1e slapende
vestc. Alles verl<cercle nog in den zelfilen toestancl. En toen eindelijk cle schilcl-
wachten ontwaakten en verschrikt 'l alalm sloegen, waren r,vij binnen. O,

wat piepten die lieden ! Met wilrl geschreeui,v kwamen de burgers uit hun
huizen geloopen. Te laat echter. Ze vochtett rvel al-c razendeu, maar wij waretl
sterker. De stad, clie zich vier uraanden 

- 
ik moet zeggen zooals 't is 

-rnet de grootste ciapperheicl vercledigd had, viel in haar slaap in onze macht.
's Morgens was Maastricht geheel aân cns I En toen betaalcjen wij ons zelf.
Natuurlijk, noesien we eerst rvraak nelnen over hun koppigheid. De viourven
kregen er niet minder van dan de ntannen. We kozen r,vie we tvilcietr. En o,

wat 'ovaren ze schuu' van ons ! Bij irontlercleil zag ik ze met hun kinderen
in de Maas springerl. Dat is waar geireurci 1 l)en eersten clàg r"a's16at .t
vier ciuizend mannen crl vrolr\i,reu gec1oorl. ln tle tvi,ee volgencle dagen vielerl
€r nog twee cluizenci. Er steicn, ',la.t we cleclen i {Jh, Maastricht w:is een rijke
stad ! Met nrijn gczellen cirong ik irr cle r'vinkels, in de huizen. Imtners lve
\irarerl meester eil zoo inell onli geki cn goecl r,r'eigerde, eiscl-iten'r'u'e het met
het zr,r,aarcl. fiaanoor gehoorzaar;tclen ze rap (1)" Vr/t'lnu, kanlaiar{en, 'ulteet

ge nu, rvat ik ber-ioel ntet ons zeivel? te betalen ?

-- Maat 't is ceu slappr: iijci voor ons: er zijn geen stctieu meer te

vr'r(,v('rcil. aniwootriclil Peiro. Ëlt ttteir piliil ons lllel uoIlug...
Drie en tr,r'ir-rtig ja.reir geieden was 't oolt een slappe iijtl, hernarn de

verteller. ik was nog niet in ci,: iriederlanclen; 'k kwatl slechts een jaar later,
maar'k hcb het honr-lerci ltaal hooren verhalen, lroe onze soldaten Antwerpen
plutrclerden" Zc staken rie stacl in brand en l-oofden, 'itat zc rvilden- l)i': hur-
gers noemden dat cie Spaansche Turie. Ja, Jeronimc kent veei.

(1) Wat de soldaait hicr van Parnia's inname iier stad Maastricht (1579) vettelt, ts

de u'aarhejd. 't is een clei' blcedigste Teiterr uit onze geschiedenis. Nar:welijks 400 in-
woners bleven gespaar:d. AIs bedela-ars vellieten zij de ongelukkige veste. De overwinnaar
liet zich in een sier-lijkc r-lraagkoets eloor de stad voeleir, om 't werk zijner huurlingen te
aarschouwen. Acht ciriizencl lijken, sonrmige schrikkelijk verminkt, lagen in de vatr
bloed lood gekieurrle stl-aten. ''t Was een haltverscheurend schot-tlvspei. Maat waat zoo
p:1ù de u.alhoop.s- en doodskreten cler ongelukkige slachtoffers weerklotrken, rees nu

't geilbel der Spanjaardett.
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- Dat weet ik ook, zei Antonio. O ! dat moet een schoone gelegenheid
geweesf zijn, om in korten tijd rijk te worden.

- 't Flangt' van ons ai, om die gelegenheid weer te krijgen, vervolgde
Jeronimo listig. Daar ligt de stacl, we ziin er meester, als we willen, en we
rnoeten handelen, voor we een nieuwen veldheer krijgen.

- En onze kasteelbevelhebber, Augustyn Mexia ? vroeg Petro; hij zal
claar niet van rvillen hooren.

-- Er zijn nakkers genoeg, orr niet ons Mexia naar buiten te jagen"
Wat kan hij cloen, als wij de handen ineen slaan ? Wat beteekent' ziin gezag
danr nog ? En dan in cle stad, in de winkels, in de huizen, clan ons zelv,en
betaalcl ! Bij San Jago, om clie oproerige burgers in beclrvang te houden;
rrroeterr wij hier liggen; dat ze ons dan maar betalen ook !

De ancleren traden clie zonderlinge redeneerkuncle bij.

- Wij uroeten een andererl oversten kiezen, lternain Jeronirno. Een, die
het nret ons eens is en onze plannen steunt.

- Een Electo zal ons aanvoeren ! spral< Petro. Eu .|eroniuro rnoet dat
zijn ! Tluistercie hij tot clen verteller.

Dc oogen van den genoemcle Iorrkelden. Hij, Electo, opperste cler rooÏ-
zuchtige solclaten, heerscher, die hen zoll aanvoeren.

- Welnu, zei hij, op u\,v steun mag ik rekenen. Laat alles aan mij over.
We zullen betaald worclen !

I)e nreestc solclaten warerl het eens, ciat ze betaald uroesten worden.
(ieen !anger uitstel ! De kastelein van 't kasteel nroest weg. De nruiterij be-
gon, toerl tle bevelhebber eenige bevelen gaf, welke tuet gehoorzaamd werden.

- Eerst onze achterstallige sclldij van 28 maanden ! riep men.
* Weg rnet Mexia ! klonk ltet van eene andere zijcle.

De kastelein r,vilcle zijne ondergeschikten tot de orde terug brengen.

- Je.ronimo is onze overste ! schreeuu'cle nren. Onze electo ! Leve

Jeronirno ! Weg rnet Meria !

En toen cie laatste nog eene poging lvaagde our 't verloren gezag terug
lc rvinnen. r,r'ercl hij rllw vastgegrepen en uit de sterkte gejaagci. 't Plan om
in clc stad te trekkeu'uvercl verworpen. Duchtte nten den verr,voec'len tegen-
rveer cler burgers, waarvan velett zich de Spaansche Furie herinnerden en

cie anderen ciie schrikkeiijke moorclerij bij overlwering kenden ?

- We zullen hun vrees aanjagen ! riep de Electo op trotschen toon.
Vooruit, schiet in cle stacl ! Dit gebeurde in den nacht. De burgers sliepen
gerust err rlachten aan gecn gevaar. imtners sedert cle overgave van 1585 was
Anturerpen Spaanscli en van eigen meesters moest tnen toCh geen kwaad
duchten I Maar plotseling wercl men wakkel door het geschut ! En angstig
liep utvrt tlr straat op.

. << Er rvordt val.i 't kasteel in cie stad geschoten ! >> zoo klonk de schrik-
r,i,ekkencle kreei. FIa, van dat moordersnest had cle Scheldestacl reeds veel
jamnrer ontlerr,'cnclcu ! De burgers liepen te rvapett. Weer eene Spaansche
turie ? Er nroest srrel gehandeld worden.

Men besloot eene aTvaardiging uaar de sterkte te zenden, otl te vragen
u,at dat geschut beduidde.

- 
Wie zou clat cienken valt dett kastelein Mexia ? riep er een.

- Mexia is geen berrelhebber cier citadel meer I klonk het aniwoord.
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Hier ben ik. Er is muiterij oncler de bezetting, vervolgde de verdreveu overste,
die naar de markt gekomen was, \Maar .de gervapencie burgerij zich opstelcie.
Ze hebben ginds een Electo gekozen !

Een Electo ! Helaas, men wist nog uit 1576, rvat uten van clien Electo
te duchten had ! Eenige moedige ûlâfln€rr boden zich aan our naar de oproer-
lingen te gaan. In spanning verbeidde men hun terugkeer. Gelukkig einclelijk
waren ze daar rveer. Er werd een vergadering belegd. De muiters eischten
betaling van hun achterstallige soldij, verder eerie dageiijksche uitkeering vau
twaali en een halven stuiver aan iecieren solclaat en het dubbel aan eikr:n
ruiter, en ten slotte cle nooCige levensmiddelen.

Jeronimo wachtte ongeduldig het antwoord der stad. De afvaarciiqine-
wercl onmiddellijk binnen gelaten t'oen ze verscheen.

- Ge laat ons lang r,vachten, sprak de Electo ongeduldig. En lvelk
nieuws brengt ge mee ?

- 
De overheid zal haar best doen, onr u 't achterstallige geld te ver-

schaffen en een gezautschap naar het hof zenden. Verder zal ze uu,e andere
eischen inwilligen.

- Goed, we zullen dan nog wat gecluld hebben, ofschoon niet lang.
En luister nu goecl ! 't Verveelt ons, telkens een bode naar de stad te zenden,
als we iets moeten vragen. En daarom heb ik een ander middel bedacht. In-
dien wij een schot lossen - rvel te verstaan zoncier gevaar voor Ll - stuurt
ge ons onmiddellijk een afgezant, om te \rernemen, rvat we r,r'illen. Goecl be-
grepen, nietwaar ?

De burgers bogen toesterrrmend. Eilaas, was dat,het eens zoo liere Aut-
werpen, dat nu aan de grillen van eenige Spaansche huurlingen lnoest vol-
doen ? 't Nieuwe middel wercl dikrvijls toegepast. Boem I Haastig liep er een
bode, om te hooren, wat de heeren solclaten wilden.

- Vierhonderd Filips-daalders in specie !

En de som wercl snel gebracht.
Boem !

- Eene koets rnet vier fraaie paarden voor den Electo.
't Schoonste rijtuig werd uitgezocht. Irnmers de Spaansche Furie !

Boem !

- Eene sierlijke bedstecle, niet zijtlen gorclijnen, voor den Electo !

De burgemeester bezat geen schooner leger, dan Jeronimo nu kreeg.
Boem !

- Een verguld rapier, een gouden keten, zilver eetgerief voor dett
Electo !

- Ge hebt maar te gebieden, heer Spanjaard.
Boem !

- Pannen, pottcn, ketels, schotels voor onzen kok.

- Uw keuken zal van het nooclige voorzien wordeu.
Boem !

- Wij moefen cen banket houclen : nieutt' talelgeriel, lrasteien, taarten,
rv ij n.

- Ge zult kunnen snrullen, heeren krijgers, van goucleir borden cle lteer-
lijkste spijzen, kunncn drinken uit lraaie bekers de lekkerste rvijuen.

En Jeroninro bezorgde ziin rrakkers een lustig leveutje, terrviil hii zelt
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al cle geneuchten van een rijken edehran smaakte. Electo, dat was llu nog
eens een baantje !

Een der schepenen besioot naar het kasteel te gaan, onr nog cens tttet,de
Spanjaarden te onderhandelen. De electo onfrring hem. .feronimo \vas nu als
een edelman gekleed

- Mijnheer, de tafel is gedekt. Eet ntet ntij eti mijn luitenanten, zei de

electo.
De schepene zat mede aan tafel. Hij besloot cle Spanjaarclen bedaard

onder 't oog te brengen, dat de toestandt zoo ttiet langer kon blijven cluren.
Maar telkens hij over dit onderwerp wilde beginnen, scliudcle .|erotrimo 't
hoofd. Hij weigerde naar den burger te luisteren.

De schepene werd op 't laatst zells bespot ett geltooncl. Wat meeltdr:n ze
in de stad n,el ? Antwerpen \vas imnrers onclerworpen aan Spanje. 't Hati te
gehoorzamen. Men zou vafi't l<asteel nog rvel anrlere eischeu stellen...

Gaarne zou cle schepene teruggekeer:cI zijn. Men dq,ong hem te blijvert.
Het maal was nog niet gëeincligd.

De vrourv van den magistraat werd ongerust'over het lang uitblijven van
haar echtgcnoot. Iir haar angst handelcle ze onvoorzichtig. Ze zoncl haar jonge
dienstbode uit, om inlichtingen te vragen.

Deze verscheen aan 't kasteel. Een soldaat leidde haar binnen. Een ser-
geant meldde aan den electo de boodschap. LIet meisje moest binnen treden.

- Elza. ! riep de schepene verschrikt.
Jeroninro barstte in lachcn uit.

- Mijnheer cle burger is al ongerust I spotte hij... Z,to, zoo, is c'lat un'
dienstbode ?

En in gebroken Vlaamsch verr,'olgde hij tot het rtieisje :

- 
Lief kind... zit hier naast me... v,re zullen op uw gezondheid drinken

- l.leen, heer... ik moet weer keeren naar nijn meesteres, antrnroordde
Elza bevend.

- 
Ons verlaten ? Neen, neen, clat kan niet...

- ik verwacht van u, dat gij haaL uiet zult beletteir uaar huis te gaan,
sprak de schepene ongerust.

- Wat zou het baten, haar te doen vertrekken ? Dan liei ik het kanon
atschieten en mijn eisch zou luiden: breng mij cle bevallige Elza... Als rvij
nu eens in de stacl drongen en veel vrou\4/en en lneisjes roolden. !roe zou Ant-
werpen zich clan claartegen verzetten ? vroeg de electo.

- Elza kr,varn hier in vertrourven op uw cerliikheit! ...

- O, ja, en eerlijke jongens zijn lve. We nernen niets zoucler. het te
vragen en nog zijt ge niet tevreden. Onze anclere nrakkers hantielc1eu niet
zoo riclderlijk. Die roofclcn en plunderen en onr licht te hebben staken zc Ll\v

stad in brancl (1). Hool eens, ga gij nu rrraar u\\'v!-ou\,v gerust stellen... Elza
blijft hier...

- O, rnijnheer, heb niedelijden met nre I su-ieekte het meisje, rlat ge-
noeg Spaansch verstond, om Jeronirno's bedoeling te begrijpen.

- Medelijden ! lk zal voor u zelfs liefde voeleu... Na een dag zult ge
't kasteel niet rneer willen verlaten. Ge kunt hier alles krijgen, \vat ge begeert.

(l) De Spaansche lulie van 1576
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-- Ik vertrek niet, zonder rnijn dienstbode ! verklaarde de schepen.

.feronirr-ro ontbood eenige dienaren. Deze leidden Elza, die nu weende
en om hulp riep, irr een nevenkamer. Dan grepen ze den schepene vast en
sleurden hern naar cle poort. Daar joegen ze hem heen. Zoo behandelden c{e

muiters een nragistraat van 't eens zoo fiere Antwerpen...
Elza zat doodelijk beangst in het zijvertrek. Ze hoorde het gelach der

Spartjaartlrn.

- O, JozeT, rvaaronr zijt gij ooit heengegaan I snikte ze.
Zij rn'as de vriendin geweest van den zoofi van den Antwerpschen school-

rtteester. We weten, hoe Jozei als bode van Maurits van Nassau bij trsegrim
kwam. Elza, onclanks JozeTs slecht gedrag, had hem toch nooit kunnen ver-
geten. En in haar wanhoop tlacht ze nu het eerst aan hem. Men hacl beweerd,
dat hij onlangs in cle statl gezien r,vas. Ze kon 't niet gelooven. Zeker zor-r hij
tot haar gekomen ziin...

Jt rc,nirn,,, trt(l binnen.

- Nict weenen, sprak hij. Ge zult hier een heerlijk leven hebben.

- 
(}, mijnheer, laat ile gaan i smeekte ze. Ik ben een eerlijk meisje...

- Ce zult immers mijn vrouwtje zijn... Toe, wees niet zoo benauwd..

- t), nrijnheer, bescherm rnijn eer...

- is het clan geen groote eer, de vrouw van den electo te zijn ? Droog
clie tranen... Ge hebt niet de minste reden om te weenen...

En Jelonimo r,'atte Fl-lza bij de handen en kustc haar op den mond. Ze
wilrle zich verzetten, maai ze was nrachteloos. De vrees verlamde haar. In
haar angst riep ze weer orn Jozel.

- 
jozef. jozef... is clat uw vriencl ? vroeg de electo.

1a...

-Een 
arnre cioinpciaar ! Hier zult ge een weelcle hebben als een prinses.

ik breng u nu naar mijn kamers. O, ze zijn zoo prachtig !

Jeronimo ilam Elza op. Ze was zoo tenger... En hij clroeg haar door
eeuige vertrckken. F{ij legcie haar op een rnstbank in ecn rijk beneubelde
zaal ... Hicr stonden prachtige zetels, kassen met zilverrverk, vazen, hingen
schilclerijen cn tapijten, alles opgëeischt uit c1e huizen der rijke burgers der
stat l.

- Zic eens, hoe schr-ron I ileemde Jeronimo. In plaats van anrleren te
drenen en iiaâr de grillen van een lastige nreesteres te luisteren, zult gij nu
l,;eelienti ert gehoorzaamrl rvorclen !

À{iinheer, laat mij gaan I riep Elza rvcer. O, maak mij niet onge-
iukkig !

- ûngelukkig I Maar ge kent ulv geluk niet ! Een vorstin zijt ge nu.
't is als in een sprookje, een dienstnreicl, die koningin wordt. En ik bezo,rg
u tlat i

- 
(lrn nrij'ciai-r onte:ercl

- 
Fuei. \\'at gc vari rriij

'ie rond iret kasteel zwervrn,
u niet ongerust, mijn schat !

even naar nijn nrannen. Stel
belen u,e clan rvat.

r,veg tc jagen I

toch denkt I Dat doen we wel rnet lichtekooien,
rnaar niet met een braaf rneisje als gij ... Maak
Altijd zal ik u eerbiedigen... Nu moet ik nog

u intusschen geheel op u\iv gemak. Straks bab-
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in ecn nieurve uitbarsting varr rvanhoop schreide cie arme gevangeni)
wanhopig.

- Jozel ! kre ,;rncle 2e...
En Jozei dacht tegenwoordig ,wel veel aan haar, maar hij was zoo

verre... Hij vertoelde in Veurne-Antbacht, waar hij isegrirn in kennis stelde
met de plannen tegen Antwerpen. ..

In de stad verbreidde zich het nieui,r's, dat.ile Spanjaarden op het kasteei
een meisje gehouden hadden. Een priester begaf zich naar de sterkte, om
Elza op te eischen. Maar aan de poort rverd liij op gehoon ontvangen..

TWEE VRIENDh]N.

Bruno Rijkaart verliet Winoxbergen. De schout had hem scherp oncler-
vraagcl ,rver jacqueline, maar de jongeling zich harclnekkig verdecligd... Toen
hij buiten tle poort was, kwam Adelbert hem achterna.

- Bruno, zei hij, ik kan u zoo niet laten vertrekken... Vacler is ver-
blind... en lreeTt zich laten oprnaken door den schout van Hondschoote.

- Ja, jonkci cn die kerel is kwaad, omdat hij inzake den cliefstal van
cle tasch url,er zuste.r zoo cleerlijk miste. Uw'vader verdenkt me omdat ik niet
gelooven kan, clat het arure mcisje een heks is !

- lk heb over haar geval nageclacht en 't is waar, er bestaat geen enkele
klacht tcqcll lral' l .

- 
En zoo vrooni zij sprak en zoo tier ze zich hield ! !k bewondercl'r

haar. Bn r.r'at vertclt men nu allemaal ? Ze zou jonker van Dillen behekst
hebben.

-- Van Dillen is niet schuldig aan clien moord.

- 
Neen ! klonk het eensklaps...

De jonge nlannen zagen op. Ze waren hier bij een plas en een eincl
van tlen oever lag ccn boot. De man, die de riemen in de hancl hield, had
hutt toegcroel',crt.

-- \/riencl, kom eens nader ! noocligde Adelbert van Loo, zeer verrast.

- Liever niet... Herkent ge me, Bruno ?

- Mijn Fiemel, onze vroegere knecht...

- Juist I Ik ben Dolf, de diei van de tasch... en die u zoo gerncen.
beschulcligcle. Vrrgeef het me... Ik meen het ernstig. Maar weet ge, waaronr
ik bij Ll wooncle ? Om gerneen werk te cloen voor een mijnheer, die nu mach-
iig is... Voor jonker van Rooze !

- Wat rloest ge clan voor hem uitvoeren ?

- 
Ik zal spreken op mijn tijd. Het is nu nog te vroeg, hernarn Doll.

Ik ho.orcie uu'v,'oorden en kon me niet inhouden... Neen, Wouter van Dillen
is geen moordenaar. En die Roza was nooit zijn lief. Van Rooze heeft het
irreisjc ontv0crci.

- 
Weet gij dat zeker ?

- 
Ik was imrners in zijn dienst.

- 
Vriencl, kom aan land ! drong Adelbert aan.

-- Dank u... Ik rnijcl dc zonell van schouten.

- 
ik belooi u veiligheid...
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- Ik stel geen vertrouwen in uw beloften...

- En als ik het zrveer !

- Dat telt voor mij evenmin. Ik rvaag nu al veel, maar ii< kon nrijr
woorden niet weerhouden, toen ik u bezig hoorcle. O, wees gerust, ik zal
spreken op mijn tijd. Geloot me, jonker vau Rooze is een schurk.

En de vroegere knecht der hoeve uit cle Moeren, de ilienaar eigenlijk
van Pol van Rooze, roeide heen.

- Een vreemde ontmoeting, zei Adelbert van Loo. En ik geloof zeker,
dat cle kerel u'aarheid spreekt. lk heb al meer zonderlinge dingeu cver van
Rooze gehoord. Luister, Bruno, houci dit geheirn ook voor ur,v ouclers ! [k
ben bezig niet een onderzoek en nu heb ik reden te meer, ùnr vall llooze te
verdenken. À4oesten wij dit gesprek rneedeelen, nlen zou ons uitlache:r. We
kunnen ons niet beroepen op de aanklacht van een dief.

- Dat is rvaar !

- Maar alles is rnij een aanwijzing, om van Rooze scherp na te gaan

- Cij wilt dus jonker van Dillen rrerdedigen.

- Ja...
En Adelbert dacht aan Livina.

Ge zijt

lk zal zwijgen, beloo{de Bruno Rijkaart.
Wat nu die hekserij betreft, maak u niet ongerust, herrraru Adelberl.
mij een goede vriend en ge kunt op mij rekenen.
Dank u. jonker !

Het wordt trouweus een roerige tijcl, waarin vrienden elkaar nioeten
steunen.

- Oorlog, bedoelt ge.

- Juist... Te Antwerpen is Spinola aangekomen, de bekwaanrstc Spaan-
sche veldheer. Er was daar muiterij op het kasteel. De Spaansche solelaterr
beroofden de burgerij. Spinola heeit de orde dadelijk herstelcl en krijgstucht
doen heerschen. Hij moet groote planuen hebben, Ook te Duinkerke nreurl
lnen maatregelen.

- 
\ùy'aarom ?

- i\.'lgn wil op zijn hoede zijn voor de Hollanders ter zee. Àlen heeit
nabij de kust reeds geheime schuiten opgenrerkt. De Hollanders zouden wel
een aanslag op Duinkerke in den zin kunnen hebben. En rren il'il clien ver-
ijdelen. Ik zal ook dienst nemen, clenk ik. De Spaujaarden zullen het eischer"..

- 
En vechten voor hen, jonker !

- Wat bedoelt ge ?

- 
Strijden voor de verdrukkers van ous land. Vlaancieren is niet r,rij ...

- Ik weet, dat gij een afkecr van de Spanjaarcien hebt. Nu ja. tlie hee-
ren spelen hier.den baas. À{aar ge moogt dat zco niet tooneu... het is ge-
vaarlijk... We zijn nu eenrnaal Spaansch. Bruno, nu keer i!< ter"ug. I)e lloorteit
worden vroeg gesloten.

- Ja, we zien cle oorlogsnraatregelen reeds. We hebben ai soldaten op
cle hoeve ingekrvartiercl. Het is een lastig leven. Jonker, ik dank u voor uw
vrienclschap. En als ik wat voor it dcen kan, moet ge maar gebieclen !

Ze drukten elkander de hancl. .Adelbert van Loo siloeclcle zich naar cie
stacl. Bruno trok de Moeren in...

Oorlog ? À4aar: hii zou nooit in clienst treclen van Spairje. 2r.,1_r n,:ilt1
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hij zich vast voor. Spinola te Antrverpen.... De roem van dien veldheer was
nog bekend. Maar hier in de streek wisten velen ook, hoe bekwaam Maurits
ivan Nassau ziclt in 1600 voor Nieuwpoort had betoond. Twee geduchte
tegenstanders stoncien dus in 't strijdperk...

Men verr,vachtte aanvallen uit zee en daarom werd Duinkerke versterkt,
rnaar niemancl vermoedde oorlogsplannen van Isegrim, die op't land zat....

Toch ku,anr een bedelaar bij den bevelhebber van Duinkerke. Hij be-
rveerde, dat hij \,vaarzeggen kon en in een vizioen gezien had, dat een leger
IJuinkerke van de landzijde aantastte.

De bevelhebber werd zenuwachtig. Hij was evenals zijn tijdgenooten
bijgeloovig. En de Spanjaard besloot Duinkerke ook ./an de landzijde te
dekken en u'el door het water...

OVERSTROOMING.

De r."'incl stak op en gierde over de Moeren. Bruno kwam thuis... Hij
vertelde aan ziln ouderso hoe de schottt hem weer verhoord en wat hij zelt
geantwoord had. Rijkaart was ontevreden op den magistraat.

- Zoo zijn zieke clochter verzorgd hebben, bromde hij, en dan onzen
zoon aldus behandelen.

't Was somber op de hoeve, eerst door die verdenking tegen Bruno en
dan door de aanwezigheid van soldaten, welke geconcentreerd werden en
overal ingekwartierd lagen. . .

I-letwas koud, guur weer. De krijgslieden leden veel en waren tuchteloos.
Om hen niet' al te zeer te verbitteren, moesten de officieren veel door de
vingers zien. De soldaten roofden bij de bewoners der hoeven en der dorpen,
wai zc konden. Kerels als Dolf deden daaraan mee. Ja, de tijd was maar droe-
vig. [{et gezin ging te bed. Bruno bleef op. Hij en vader waakten 's nachts
orn beurten . Ze waren bevreesd voor krijgsvolk. Ze zouden zich niet laten
verrassen. Tr,vee oude soldaten lagen naasf den haard te slapen. Het was wild
weer. Brnno zat te mijmeren. Eensklaps trof hem een zonderling geluid. Hij
opende cle deur. Hij schrok geweldig. Er spoelde water over den drempel.
Plots begreep F3runo alles. Hij dacht aan wat Adelbert gezegd had over maat-
regelen te Duinkerke. En de Spaansche gouverneur te Duinkerke kon de slui-
zen openen en het zeewater in de Moeren laten stroomen. Dan liepen ook cle

\Àiegen oncier en rverd de stad afgezonderd. Maar was er nu al reden, door
gevaar van uit ze"- een bloeiende streek ten onder te brengen ? Bruno wist
tnans, dat het tocir was gebeurd. Het water stroomcie aan.

VlLlg wekte cle zoon zijn ouclers en zusters.

- De Moeren loopen onder ! riep hij.
En dadelijk r,'ras de woning vol ontzetting. Ook de solclaten werden wak-

ker gemaa,kt. Ze r.vilden vluchten.

- Het is te laat ! zei Bruno. Ge zoudt in vaarten of kreken terecht
korren. Er ziin geen wegen nieer. Allcs is een watervlakte. Wat een schande
zoa zander eenige verwittigirig met ons te handelen.

Allen l<lomnien naar den zolder. O. kwam de dag rnaar gauw ! Dan zou
men ntisschien ecr-r boot ontwaren. De felle wind dreef het'water nog sneller
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aan. In den stal loeide angstig het vee, nraar het r.,,as niet.nrogelijk de dieren
te redden. Als de bewoners hun leven maar behielclen ! Welk een vreeselijke
nacht ! En die ontzetting heerschte overal iri cle Moereu. Fjqlllglilk tlaagcle
de 'morgen, en zag.en cle Rijkaarts cen \/reeselijk schouivspel. De Moeren
waren weer een meer. FIet water reil<te rcecls halvrr\vege de rnureu. Het n'ies
nog snel.

-.O, 
rve zullen allen verclriltkttt I janturerclcn rnoecler en ric zLrsttrs.

- 
Zoo behandelen ons nu dc Spanjaarclen I riep Rnino. I)at is het

rverk van den gouverneur te Duinkerke.

- 
Maar zou die clan zijn eigen krijgsvolk optlffereu ? r,roeg ltcer Rii-

kaart. Ik denk dat er door tlen stornr een dijk iioorgebroken is.
Maar wat hielp het nu te babbelen ? lnclien er geen recicliug opdaag&,

rnoesten de ongelukkige'n jaurrnerlijk verclrinken...
Bruno sprak er reeds van planken r-iit cien zolder le bieken en uict de

balken van het dak een vlot te rnaken. Men zou dan nog ecu l<ans hebben,
om aan den clood te ontsnappen. Maar niet zulk een vanrtuig oir het \\/oeste
meer, want de wind was nog in kracht toegenornen... In iien si:rl was het
stil. De arme dieren walen reeds dood. l)e hoeve rlaverrle. Zc zou kunnen
instorten, onclermijncl door de gohren.

De
De

riepen.
in tleze

gedacht

Een boot, ik zie een boot I liep BrLrno eensklalrs.
hoop laaicle op.
ongelukkigen zwaaiden cloor cle claki'crrsters rnet ciocken; r1r niannen

Maar er verkeelden nil veel nrenschen irr noocl. De boot ku,anr echter
richting. Ze naclercle rioortciurenil.
O, ik herken Adelbert van Loo ! juichtc lJruno; hij heeit aail ot.ls
I

- 
Gocldank, cle brave jongen konrt ons rcrlclen. sprali rnoctiei tlanl<baar.

En zoo was het. Ook te Winoxbergen had rnen \,'enroineu, dat de Moe-
ren oncleriiepen en Adelbert vrrist clal, clat zijn vrienclel in noori verkeerden.
Hij haci eenige schippers gehuurcl en eelr boot gel':cnci crr nu \\'arcrr ric hel-
pers daar. 't Werd tijd. want het lvater reiktc r"cetls aan het clak. Dotir Ce

venstertjes klommen cle Rijkaarts en cie soiclatcn naar bLiiten. Zoo verlieten
ze hun hoeve. Als doodarrne lieden voeren ze l1n her:n. Alles vel'loren ze.

Neen, het leven behielden ze. Hn dat .,rras uiet het geval rrict al clt be'ivoners
der Moeren. In dien nacht en op clezen rnorgen klrtaruen er vcien orrr...

- Wat is er toch gebeurd ? \,roeg Rijkaart aan jonker van L.oo.

- 
De gouverneur van Duinkerkc heett cle sl;izen laten openen. orn de

Moeren onder water te zetten. Hij wil IJuinkerkc dekkcn. 't Is rtre onbegtijpe-
lijk, dat dit zoo haastig moest gebeuren. Hij hectt de soldateir laten rveghalen,
maar er zeker hier en daar vergeten.

- 
En de bewoners tellen niet rnee ! riep Bruno op Lrittercn tocn uit...

De jongeling ciacht aan Bella. zijn verlooide. Zouden clc Boudewijnsen
gered zijn ?

De ranke boot zwalkte ovel'clen onstuiurigeu plas. Nu ert tlan zag nreu

kadavers van dieren drijven. À{oecler", Mathilcie en Eutma lagcn halT i:czwijmd
op den bodem. Veilig bereikte men toch den dijk. Daar sto'ndctr vce{ nieuws-
glerigen, vluchtelingen en ook lieden uit cle stad. En uieurand begrecp de
ctaad van den gouverneur... Men wist niet, hoe deze het hootct verlorEri had
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door de voorspelling van een vageboncl.'t Bijgelooi koii vrecsrlijk., qrvolgcri
Irebben.. .

Adelbert kon een wagen krijgen, om cle ranrilie Riikaart naa:: 1À/inoxber-
gen te cloen voeren. Bruno wilde eerst zekerheid over Itet lot vau Btlla en haar.
huisgenooten. Hij keerde dadelijk rnet cie boot tei:ug. Adelbert rn ,-ie visschers
vergezelclen hem. Àien loeide nu naar de hoeve der Boudewij nsrn. lnaar"cie
De\,\ioners hadden deze reeds kunnen verlaten. Een visscher, riie ook redding-
rverk verrichtte, dcelde mee, dat ze uit F{ondschoote algehaalci lvarep. De
[rannen boden dan weer anderen hulp. Nog zateu er rampzaligen op zolders
en daken... Een \rrouw rvas zinneloos gervorden en ze schold cie visschers
voor duivelen uit.

- Ge zijt de meesters van die Jacqueline, de heks van i\icuwpoort I

schreeuwde ze de redders toe. Ge hebt dit ongeluk over ons gebr.acht. I-la, rie
wereJd vergaat om al uw boosheid.

Ze stond in dr dakgoot van een reeds onderniijnde hoeve. In haar arnle{l
klemde ze een kinil. Haar lokken fladderden wild orn de schouders.

- We moeten haar met geweld grijpen en binden, zei Bruno.
Maar toen de l,oot bij het dak aanlegde uitte de wâanzinnige een vreese-

lijken kreet en.sprùtlg ze in den vloed. De golrren sleurden haar rnet. Het
trleek onmogetijk haar te bereiken. Zoo stierf de ongelukkige.

't ls vrourl Daniels, vertelde een visscher. Haar nran is over eenige
weken, toen hij van Brugge kwam, door de bende van den Reus '"'etrrnoord en
dat had haar geest reeds verzwakt. En vannacÈt is ze dus heelegansch gek
gewqrden.

Het drarna had op iecler een een dieper-r indruk gewekt.

- 
Maar die Spaansche gouverneur te Duinkerke zit veilig in zijn rijke

woonst ! zei Bruno Rijkaart. Wat kan het hern schelen, of er Vlamineen
verzuipen I

- Wees toch voorzichtig, tluisterde Adelbc[t henr ioe. Lct up il\\'\vu{,r-
oen !

Bruno begie:i- dan toch ook, dat het nraar't best was te zrvijgen. Nrrg
geruirnen tijd voeren de redders rond.

GEVANÛEI.J.

Eindelijk kon Bruno zich naar Hondschoote begeveir. Hij verlangcie zeer.
onr Bella te zien en haar verhaal te hooren. Het stedeke was vol vluchtelingen,
ooor de medelijdende bewoners gastvrij opgenomen. Maar welk cen wanhoop
ook hier ! Hoeveel dier lieden waren plots doodarm geworden. En riren kende
nog niet de oorzaak van de verschrikkelijke rarnp, waarqver allerlei geruch-
ten de ronde declen.

Bruno vermoerlde, dat Bella bij haar tanle zou zijn en dit bleek ook het
geval. Het meisje ontving haar verlooide rnet een jubelkreet, Lnaat de anderen
toonden zich zeer' koel.

- Eigenlijk ha.dden we u liever uiet gezien, zei vrouw Boucier,l'ijns tot tleu
zoon van Rijkaart. Gij hebt u nog niet gezuiverd van de beschulcligirtg, welke
op u rust.
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_- Maar rnoedcr ! riep Bella uit.

- Zwijg I gebood boer Boudewijns tot zijn dochter. Moeder heeft ge-
lijk. Bruno kende die vervloekte heks van Nieuwpoort...

- Dat is laster ! beweerde de jongeling.

- Gij wordt cr over verhoord door den heer van Loo, die toch een vriend
van uw vader is en u zeker niet zou lastig vallen, indien hij er geen ernstige
reden toe had !

-- Omdat hi1 luisterde naar de
Hondschoote. En cte zoekt mij, nu
cliefstal der tasch.

inblazingen van den drvazen schout van
hij zich zoo zeer vergist heeft met den

- Men zegt, dat door die heks de Moeren ondergeloopen zijn, sprak
vrouw Boudewijns weer. Omdat de tooveres in de Moeren gesnapt werd !

l-let was haar wraal<.

- Welk een onzin I Niet een heks, maar de Spaansche gouverneur van
Duinkerke heeft zooveel menschen en dieren doen verdrinken en ons allen
plat geruïneerd. Her arme meisje, dat nu gevangen zit, heeft er geen minste
schuld aan.

- Arm meisje... ge spreekt die duivelsdienares nog voor ! zoo verweet
nem Bella's moeder.

- Zii is zoc min een heks als gij ! verzekerde Bruno, clie alleen naar
zijn gevoel luistercie.

Zijn woorden joegen ieder, zelfs Bella, schrik aan. Het meisje begon
Ie ïr/eenen.

- Ge moet mijn huis verlaten ! gebood de tante.

- En ons mijden, tot ge uw onschuld bewezen hebt... als ge onschuldig
zijt, sprak Boudervijns.

- En zoo ontvangt ge mij I Ge vraagt niet naar miin ouders ! Ik word
verstooten als een hekser, een slecht mensch, ik, dre mijn leven waagde uit
oezorgdheid voor u...

Maar'de Boudewijnsen en hun tante bleven vijandig... En Bella zat maar
te rveenen. Plots volgde een ander tooneel. De schout van Hondschoote ver-
scheen met eenige knechten.

- Bruno Rijkaart, gij hebt u op mijn gebied gewaagd en ge. zijt nu mijn
\ gevangene, zei hij. Ge wordt beschuldigd in betrekklng te staan met de heks

van Nieuwpoort. Ik zal zoo zwak niet zijn als mijn ambtgenoot van Winox-
bergen, die u op vrije voeten laat.

- Gij pleegt een verfoeilijke daad ! riep Rijkaart uit.

- Beleedig het gerecht niet. Dat maakt uw zaak maar erger.

- Bruno, is onçchulclig I kreet Bella, maar Boudewijns dwong haar te
zwijgen.

De jonge man begreep, dat verzet nutteloos was. Gewillig volgcie hij
den magistraat.

- Laat het aan Adelbert van Loo weten, had hij nog tot zijn geliefde
gezegd.

Op straat werd hij uitgejouwd. Velen toch verkeerden in de rneening,
dat Jacqueline door booze macht de ramp in de Moeren verwekt had. En
Rijkaarts zoon moest met haar samen spannen. Deze r,verd in den toren op-
sesloten.
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