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Een gloed laaide Jacqueline in het wezen.

40r

- Gij maakt misbruik van uw macht, heeren! riep ze heftig: Ik bee
een eerlijke en kuische edelmansdochtet. Liever word ik geclood dan de ver*
nedering te ondergaan, waarvan gij spreekt.

* Dai hadt ge vroeger moeten bedenken, toen de duivel kennis met u
maakte. Waarom heUt ge dan die zedigheid niet betooncl ?

- Dai is laster... Noolt heb ik den duivel gediend, maar mij, ten allen
tijde in mijn leven, tot Jezus en Ziin Heilige Moeder gewend...

- 
De tijd voor al dat geredetwist is voorbij. Te Veurne rverdt gij ge-

\ryogeu en te licht bevonden"

De menschen bewezen hem nog meer eerbied (blz.  la)-

- flss1sn, weest toch rechtvaardig I pleitte cle ongelukkige. Welk ander
hewijs hebt gij tegen mij, dan dat een arme, bijna waanzinnige vrouw mijn
naam riep '/...

-- O, neen, \,ve hebben veel meer' Cij zijt de dochter van Isegrim en

ciie kan niet door eigen kracht de stoute wandaden verrichten waarmee hij
nu alle eerlijke lieden tart.

- Mijn vader is een dapper man.

- Door urn' booze macht hebt gij wraak genomen op de bewoners der
Moeren... en.hun land onder water gebracht.

- En gij beweert, dat rnijn macht gebroken zou ziin ! Hoe kan ik dan

van uit de gevangenis een overstrooming bewerken ?...
D.e heksenmeester wist heel goed, dat de Duinkerksche gouverneur de

sluieen had laten openen, maar hij voerde de volkspraatjes aan, zooals veel

zijner ambtgenooten deden, om arme beschuldigden meer te bezwaren.- 
- Misschien heeft de duivel u nog eens een dienst bewezen, daar in de

Moerenn hernam hij.
En clc scherprechter naast hem, met het afstootend wezen en de valsch-

toerende oogen, den wreeden trek om de dunne lippen, knikte gewichtig.
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_. Ber,vijzen ? vervolgtle de heksenmeester. Gij hebt Wouter van Dillen
van den goeden weg afgebracht, en alleen door urv macht, kon hlj !r$ weer
jonkvrorw van Ramsdijk op stoutmoedige wijze ontvoeren, ten batra van uw
vader, en om een gijzelaarster tegenover u te stellen. Maar de tild van
redeneeren is voorbij. Alleen door harde middelen zult gij uw gr*welijke
schuicl bekennen.

- lk ben onschuldig.
Doch Jacqueline hielcl op. Van achler een gordijn klvarnen twee knech-

ùen, die haar meevoerden. Tilcl winnen... ach, men liet er haar de gelegenheid
niet toe... Dieper vernederd moest ze worden, meer en meer lijden zou ze,
naar ziel en lichaam !

De cipier keerde aan de deur terug.
Zullen ze dat arm kind nu waarlijk verminken ? mompelde hii.

Even loerde hij aan de poort. ûinds bemerkte hij Roger en hij riep hem.
De schoutsknecht krvarn aî.

- Vriend, ik heb Jacqueline uit haar cel moeten lialen. verteldt &
bewal<er... O, ik heb zoo'n medelijden met haar en ik rveet, tJat ik tot u
gerust klappen mag.

- En waar is het arme meisje nu ?
_* In de heksenkamer... De scherprechter van Brugge is er ook.

- Die rvreedaard met zijn hondentronie ?

- Ia, v,'el moogt ge dat zeggen. Fn die tronie glanst van ge*oegen.
* Is het op bevel van den heksenmeester, dai gij clat gedaan .hebt ?

vroeg Roger.
* Ja, natuurlijk.

-- Maar ik weet, dat hij jacqrieline niet mag folteren zonder toestemming
van den kommanclant.

-- Hij stoort er zich dus niet aan... AIs ge het eens aan den scltout
van Rooze kondt rnelden...Die zal het wel aan den kommandant overbren-
gen...en, al is het niet uit eclele gevoelens, tleze toch kan rle o*geimkkige

voorloopig redclen.
* Wel, ik zal het cloen...

- 
ills2E spoed u, Roger...

- Mijn rneestcr is vaudaa_g onzichtbaar... rlii schijr:t heden rvel zeer

Èrg om Agneta van Ramsdijll te treuren of hij loopt nret iets anders op't hart'
Roger zei clit sPoitend.

- 
Verlies geen tijcl ! clrong de cipier rrâil. De kereis daar binnett lorreR

op hun prooi...

- Ilc ga a1...

-- En ailes onder ons, niet r.vaar ?

-_ O, natuurlijk !

Met wat n:eer hoop keerde de gevangenbewaker in de gang I,erug. l-lii

luistercle aan de deur der heksenkamer en hoorde Jacqueline spreLlen'

- Arm schaap, mcnipelcie hij" Vercledig u maar tegen zulke :lannen !

Ik heb voor u geclaan, rvat ik kon. God geve, dat het helpe'

Een der
terug.

solclaten lçwarn bij clen heksenmeester en den sck,crprechter
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- De beschuldigde is gereed, zei hij.
De mannen stonden op.... En ze gingen ook achter het gordijn. I)aar

brantlden op hooge kandelaren eenige kaarsen. Hun geei schijnsel viel op
het slachtoffer van het zoogenaamd gerecht. Bijna geheel ontkleed lag de
rampzalige Jacqueline gebonden op een banl<.Van schaamte \vas ze bezwijmd.

O, welke monsterachtigheden heeft men tredreven in naam van de
gerechtigheici... En hoe ellendig laf gedroeg de sterkere nian zich tegen*
over de vrouw! Zlo was 't ook hier. Het schier vorstelijk gewaad had men
achteloos op den grond geworpcn. En nu zou door den scherprechter uit
Brugge het licharnelijk onderzoek plaats hebben. lrVee de treklaagde. die op
het iichaam een moedervlek of een puistje vertooncle. Voor den heksenmeester
warea het d'uivelsteekenen.

De man rnel de hondentronie, zooals Roger hem betiteld had, trad op
de bank toe en rnet saianischen blik beschouwde hii de schoone jonkvrouw.
Hij haalde *it een lederen bus scherpe naalden, zijn instrumenten. En nu ging
hij aan 't speuren naar_vcrdachte teekenen...

Fiots klvam Jacqueline met een gil tot bezinning. Ze blikte rien scherp-
rcchter verschrikt aan.

De lierel had met een priem in een rood vlekje op haar rechterschouder
gestoken. Er kr,r'am geen bloetl uit.

- Eeir heksenteeken, zei de rllv',e, zoogenaatnde deskundige.
En de rechter keek nauwlettenci toe en gaf den ancler gelijk.
-- Èiuichelaars I riep Jacqueline hun toe... Gij hebt er gcnoegen in,

mij te doen iiiden... Dat is uu"v vreugde...

- Let lie';er op uw woorden en hoon het gerecht,niet. waarschuwde de
hcksenmeester.

- Het gcrecht...(), ik verachi u I Dood rnij liever.... Voeli gr niet, wat
een eerbare lijclen moet, onder de bllkken als de uwe.

Maar cle beide mannen zetten hun onderzoek voort en de cleskundige
gebruikte nilg meer zijn vli.lræende naald. Jacqueline beet zich op de tanden...
Ze wilde iraar srnart bedwingen.

Roger was naar de schoutswoning gegaan. Pol van Rooze zat sombc'r in
zijn kamer. Fïi.i dacht vooririurend aan de verschijning va.n Julietta en het
gevaar, dat l-lem boven 't troofci hing.

Karel ilet iiogcr binnen. Fiij keek hem vervraand aan eil r/roeg ;

-- Moet gij den schout spreken ?

- ,la, daarvoor koni ik.

- Is het dringend ?

-- Aneirrs zou ilE den jonker niet iastig r,'allen.

- \Maarover is het ?

- Zeg eens, ik ben schoutsknecht, nâar de dienaar van den schout is
mijn nreester niet, herna:n Ro;4er, die Karel niet uitstaan kon.

_- Hei, wat rneer manieren, hoor !

-- Wi!t gij mij bij den schout aanciienen, ja of neen ! Gij kunt rnisschien
baas spelen ap 't iandgrled van baron van liarnsdijk, maar ik ben niet zinnens
u e*rbied te betconen

- Wat komt barou vrn Ranrscirjk hierbij te paii ? snaurvde Karel.
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Pol van Rooze had de steeds luider rvordende stemmen vernomen eil
kwam uit de kamer.

- 
Wat is dat hier ? vroeg hij.

- .lv[es5{g1, ik heb een bericht voor u, zei Rogel._ wat dan ?

- Ik kan het u niet meedeelen, in tegenwoordigheid van een ander.
De schout liet Roger dan in het spreekvertrek.

- Wat hebt ge nu ? vroeg hij kregelig.

- Ik heb vernomen, dat de heksenmeester Jacqueline, de dochter va::
Isesrirtt tel pijnbank gclcid hceft.

Van Rooze ontsteldc.

- Cij hadt rnij bevolen u alles te melden, rvai ik over haar hoorde, vei:-
volgtle Roger.

- Van wie weet gij het ?

Roger wilde den cipier niet verklappen en zei zonder aarzeïen :

- Van een solclaat.

- Och, die kwestie gaat den heksenrneestet aan, hernam cle schout.
ls er nog iets ?

- Neen, heer.
Van Rooze deecl dus, of hij 't bericht van Roger onverschiilig opnafl,

inaar de schoutsdienaar wist wel, dat hij veinscle.

- Ge kunt dan gaan,'hernam van Rooze.
Hij was nooit op zijn gemak tegenover Roza's vader, clie hem aanblikkerr

kon, als verweet hij den jonker zijn clochier ontvoerd tc hebben.
Roger verliet het huis, zonder nog aandacht te schenkeu aan l{arel, die

zich in de garig bevond. Van Rooze was plots zenuwachtig.

- Welk nieuws bracht die kinkel ? vroeg Karel. Hij wilde het mij niet
vertellen; nu hij rveet ook niet, dat r,vij goede, vertrouwde vrienden zijn.

- Jacqueline is ter pijnbak gevoerd cloor den heksenmeeSter. l)ie luis-
tert dus niet naar den kommandant. Hij gaat zijn eigen weg. Als hii maar
geen onderrichtingen van de hoogere overheid gekregen heeff.

- Als Julietta's geest dat verneemt... O, jonker, ge moet traar den

kommandant gaan...

- Ja... Of 't helpen zal... De heksenmeester zal rnisschien een lastbrieï
vertoonen... Geel mij mijn mantel !

En orrmidellijk verliet van Rooze zijn woning. Weldra was hij bij den
bevelhetrber der stacl. Deze lag lui op een rustbank bij het vuur.

- 
!12, komt ge me wat gezelschap houden ? riep hij van Rooze toe.

Dat is goed. Ik verveel me dood in dit nest... en ik moet wat geduld oefenen,
eer ik hopen mag dat bevallig heksje te winnen.

- Jacqueline is ter pijnbank gevoerd, zei van Rooze.
De kommandat sprong driftig op.

- \|y'sxnssr I sôh,reJuwae trli.

- Zoo juist !

- 
pqsl den heksenmeest'er ?

- Ja.

- 
pssl die uitgedroogde stokvisch... Hij stoort zich dus niet aan mijn

bevelen. Wacht ik zal het hem anders leeren.
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De Spanjaard beukte met een haardijzer op den vloer; het was zijn
gewoorl sein, om zijn ordonans te roepen.

- Mijn mantel en hoed ! gebood hij. Ha, vervolgde hij tot van Rooze,
die lompe burger doet, alsof ik geen gezag heb te Nieuwpoort. Hij zou die

lrrachtige jonkvrouw misrnaken, haar lichaam schenden op zijn cluivelstuig.

- 
Maar, kommandant, nrisschien heeft hij bevelen van elclers, merkte

van Rooze schuchter op.

- Dat kan me niet schelen ! tierde de bevelhebber met een vloek. 't Is
oorlog en ik heb maling aan alle burgerlijke overheden met hun perkamenten,
zegels en anderen rommel. Zie zoo, ik ben gereed. We gaan !

- Mâar zou lk niet beter weg blijven ? vroeg van Rooze, clie rvel het
bevel van Juliette's geest wilde opvolgen, maar hoogere oversten buiten
Nieuwpoorf ook vreesde.

- Neen, ge gaat mee ! beval de konrnranclant. Ën ik zal ool< eenige
soldaten op kommandeeren.

Ze trokken de straat op. De bevelhebber r'r'enkte eenige krijgslieclen uit
het rvachthuis.

- Volg mij, zei hij.
De afstand r,vas kort. Ginds verrees cle graur,vc, sombere gcvangcnis.

Het lichamelijk onderzoek was geeindigd. Jacqueline rrocht zich kieeden.
Haastig deed ze het. En diep gehooncl verborg ze dan haar gelaat in de
Itanden. De wonden der scherpe naalden branclden haar in het vleesch, nraar
ze rvilde geen kreet van smart uiten.

- Wij hebben bii u verscheidenc duivelsteekenen ontdekt, zei. cle hek-
sennreester. Zult gij nu bekennen ?

- Nu niet en nooit ! Duivelskenteekenen ? OTwel huichclt ge, olr,vel
zijt ge domme, waanzinnige nrannen !

- Wij hebben veel geclulcl getoond, nraar die beleeciigingerr n"roeteu

eindigen.

-. flood me ineens, als ge clan toch de wereld \ran een heks rvilt be-
vrijden.

- Beken eerst !

Het gerecht eischte een bekentenis en, zoo tleze niet vrijwillig vl'erd
gedaan, drvong men ze op de pijnbank af.

- 
Leugens beken ik niet, hernam Jacqueline.

- Dan zullen we u naar een andere kamer brengen, waar r1e clwang-
rniddelen staan, waarschuwde de heksenrneester.

- Ook daar zal ik volhouden, dat ik geen schuld heb.

- We zullen zien...
Maar eensklaps werd de deur op€n gewor-pen en stormde cle kournian-

dant van Nieuwpoort binnen.

- Ezel, schreeuwde hij tot den heksenmeester, gij w'aagt het rnijn be-
velen te overtreden.

De rechter werd rood van verontwaardiging, maar hij bedwong deze en
zei schijnbaar kalm :

- Hier tren ik meester en ik verzoek u deze plaats te verlaten.

- Dat is de onbeschaamdheid te ver gedreven ! raasde de bevelhebber"

405
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Houdt gij mij voûr een idioot, vervloekte slaaf van uv; orclonnanties en wets-
artikelen. Die lap ik allemaal aan mijn laars ! En rveik een spitsbcef troont
eiaar naast u. Hij riekt ook naar bloed en geschroeid vleesch gelijk gij.

- flss1, cleze zaak moet voor de regeering gebracht 'ovorden, verklaa.rcle
de heksennreester. ..

- Regeering, regeering... 't ls oorlog, en, lvij krijgslieden, zijn de traas,
anders zit gij binnen vier u,eken onder de hiel der Geuzen en houclT men ket-
terschen c{ienst in de kerken van Nieuwpoort. lk ben hier de baas !

De kommandant riep dit met zoo'n bulderende stem, dai de deskundige
van Brugge angstig achteruit week, en, een andere cleur zocht, voorai toen
de Spanjaard dan nog woest met zijn degen ging zwaaien.

-_ Die trvee gerriepige, huichelende, zoogenaamde ina.gistraten hebben
Itiet eer: jonkvrourv doen ontkleeden I vervolgde cie lcomnrandant, en ja-
loerschtreid laaide thans bij hem op. Dat doen ze in naam van 't gerecht, ver-
voigde hij. Slechte, verdorven kerels, ziit ge, hondsvotten, schobbejakken !

Hoori ge nu. r,velk eeu eerhiecl ik voor u heb ! H;r, gij zoudt mii gebieden
dat gebclurv le verlatel:.

De bevelhebber zag rvel, dat de Erugsche scherprechter docdsbenaurvd
was en sprong op heni af. Hii greep lierl bii den nek en schudrje hem heetr
m weer.

_* Genacie ! kermde tie iran...
*- ûenacle, gr:nade...
l)e leeren bus viel cp clen gr"oncl. het cieksel schoot los en de kornmandanf

zag de naalclrn.

- ù, gij. leelijke lafaard ! huilde hij r,veer. l-)at zijn urv instruruenten,
en, ais een duivel, hebt ge daarmee de jonkvrouw in het .lichaani gestoken.
En welk een lichaam ! ûeen leeren, uitgectroogde huid als de uwe, die goeci
zou dienen, om over tromrnels gespannen te worden.

De irevelhebber nam een naald op en gaf den scherprechter een prik in
den rug. De kerel gilde r,'an pijn en angst.

- Ja, nu kunt ge piepen, hén maar toen gij de jonkvrottw marteldet,
lachtet gij zeker ! Ja, zoo zijn de manieren van.die wreedaards.

De heksenmcestei toonde geen vrees, zooals zijn rneder'verker in de

rechtspleging. Hij keek den komtnandant aan en sprak :

- Al uw grooie rvoorden en beleedigingen laterr mij kon{, gij zult er
rekenschap van noeten t-loen. Ik weei r,r'el, 'vvaarûm gij die heks beschermt"
Gij zijt op haar verlie{d.

- Verliefd. verlieîel ! huilde cle Spanjaard. \Mat weet zoo'n vuitre padc{e

:ds gij van iiefdr...

- Cij staat onder de macht cier heks..., vet'rrolgde de rechter.
En gij eiurft dat zeggen 1 kreet de kommandant, clie ondanks zijn

d:.rift, toch ontstelde door deze onven""achte beschuldiging.
--- Anders kan ik urv optretien niet verklaren. Gij hebt mij nooit last

aangedaan als ik toorreressen vervolgde. Dat waren oude vrouwen. Hier
steat een jong meisje, dat irr dienst van den duivel was.

Jacqueline hacl zich beschaamd achteraf gehouden. Maar uu trad ze naar
Yoren en riep op heftigen toon :

- Gii lastert... ik hetr naoit uitsfaans gehad met den duivel.
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- Neen. ,,iir jonkvroul is geen heks, zei de kornmanclant. Gij hebt haar
aangehouden op losse geruchten.

-- I-laar opsporing werd van hooger hand geboden, herinnerde de hek-
senmeester. zij is ,Je dochter van Isegrim, die door haar helsche macht al die
wandaden verrichtte. De regeering zelve, en ook de krijgsoverheid, eischen
Isegrims aanhouding... O, als gij dat alles op uw verantwoording wilt nemen..*- lk heb * niet verhoden het onclerzoek te doen, hernam de komman-
dant, wat kalmer. Ik gebood u mii te rrerrvittigen, inclien gij haar zoudt pii-
nigen.

luw pape.rassen...
--' F{eei; ik redetwist niei meer. Daar staat cle schout van Nieuwpoort;
[{ij u'ees naar Pol van Rooze, die onthutst bij cle deur stoncl en wel

voelde, dat cie kotnmanciant ie ver ging, n.raar tevens aan het bevel vaa
Julietta's geest dacht

- - ik raep de hulp in van den schoui, vervolgde de heksenmeestei"
'k Wil het onder:zoek tegen de heks voortzetten... Zii zal op de pijnbank
gelegd r.','orden.

Van Raoze zocht een uitweg en zei :

.- Sci-rors rie rechtspleging op, tot het geschil liijgelegd is.
_- Ja ! sternde dc kommanclant toe. Wend u tot,uw overheicl eri ik zal

de rnijne in kennis stellen van vrat er hier gebeurt ! Maar nu komt de ionk-
vrêHlv niei op de pijnbank.

__ lk geel niet toe ! verzekerde de heksennreester.
Ile kr-xnmandant wenkte zijn solclaten.

-- Leid rJe jonkvrouw naal rnijn wonilg, gebood hij.
Van Rooze schrok... Naar cle bijzondere u'oning van den bevelhebber

der stad ! trVas deze dan zijn zinnen krvijt. En haastig Tluisterde hij ziin
vriend tae :

- F{anCel toch niet te roekeloos.
Jacqueline deed weer een stap nader. Ze keek den kommandant aan en

gedaehtig aan Wouters briefje, zei ze :

- Heer, ik clank u voor ur,v bescherming. Neen, ik ben geen heks en
men pijnigt mij op de meest onrechtvaardige en afschuwelijke wijze. Doch,
laat nrij naar de ger.angenis terug voeren en niet naar u\À' n'oning. Anders
beticht rnen u ook van hekserij !

- 
Ze heeft gelijk, fluisteîcie van Rooze... Plaatst een wacht bij haar

kamt:r.
De Spanjaard dacht even na.

- Jonkvrcuw, ik zal aan uw verzoek voldoen, hernarn hij. En die twee
lvreedaards zullen hun naalden, messen en ander srnerig tuig niet meer tegen
u gebruKren.

f-{ii gaf een bevel aan cie soldaten. Deze onrriugden isegrims dochter.

-- lVcet rvat gc doet ! kreeù de heksen:neestei. nu ook zijrr bedaarclheid
vcriiezpad.

Ea zich tot van Rooze wendencl, Iiernarn hii :
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- Schout van Nieuu'poort, ik vorder nw hulp op. Zoo ular clienarcrl i,s

botsing komen inet hei krijgsvolk, is het niet door mijn schuld !

-- Schoutsclienaren en solclaten kunrren niet onder clkaar striieien I ,ant-
woordcle van Rcoze. 't Is oorlog en er dicnt eendracht tr heerscheu. We
zullen cle oplossing van uw geschil met clen kommandant afvi:chfen.

- 
En een heks beschermen ! Ha, dat is een goeci tregin voor tlen o,-rilog.

De dochter van trsegrim heeft helpers in onze staci ! hoonde rTe lechter.
De Brugsche deskundige was atr heengeslopen.

- Flor.rd nll uw brutaien snuit ! beval de bevel!:ei:ber tot cien hekse.n-
tneester'. AIs gij rnij beleedigen vrilt, Iaat ik u in de'ovacht opsluiten. Ik tren
de baas van Nieulvpoort, rrergeet het niet. En thairs is 't gcnoeg. SolcTaten,
voert mijn bevel uit.

Jacqueline stapte nref het krijgsvolk nree. De cipier, verheugel, dat ziin
bemidtieiing goede ge.n'olgen had, opencie cle gevangenkanei. Vermoeirl zonk
cie gernart-elde op de rustbank neer. tr)e "irevelhebbel klt'anr eveneens binr:len.

- ionkvrouw, lijdt gij ? ',rroeg hij.

- ]a, ik heb verscheiciene u,cnden"

- Die schurk heeïi u in hei lichaarl gestoken ?

- Ja, op vele plaatsen.

- lk z.al een chirurgijn zenden, die rin, rn;onden verzachten en vrrbinden
za.l. {}e ziet, dat ik .mij uyr lot aantrek.

Hij nam haar hanr.l en kuste zc. iri z'ijr blil< laairle cle iraristtrcht cp" En

Jacgueline wist het l'vel en ze verachtte den kere!, tegeu rtien zc ecns haar
eer had moeten verciedigen en die haar nog steecls belaagde. al clcerl hii niet
thans op'listige wijzc. Ze rroest echtel tijd rarinnen. Ze ve rtrouwdc ,op haar
vader en bij cle gerJachte aan hem, trilde een snik in h.aar stenr, t€ien ze zeirte :

- Fïeer, ik ilank u voor urv hulp.

- Ze zullen u niet op hun Tolterbank krijgen" Ilaci ik het ma.ar cer ge-
weten, clie beul rrret zijn boeventronie zoi-r zijn naalden nirt tegen u gebruil<i
hebben.

__ Ik ben ook gansch onschuldig.

- Dat r,veet ik... Vertrouu'op mij ! Ii< ben zeer oiu u bekourrtield. 11<

zal nu den chirurgijn zencien.
De bcveihebber ging met van Rooze heen. Hij plaaîste t,uree soldaten in

de gevangenisgang.

- Ge laat hier niemand binner:, buiten clcu heelnrcestcr en clcn ci1:lier"

zei hij.
Dan verliet hij rnet van Rooze de gevangenis.

- Ik ben nog doller verliefd op .facqueline, zei cle konrnattdant. f,). haci
ze maar willen toestemmen, om mee te gaan naar mijn kwartier.

'- Ce reoogt niet ineens te ver gaan. À{aar rzerkiaar aan cie lroogere
overheid, clat zij onschuldig is...' 

- Zouden ze me gelooven ? O, waarom is die bevallige Errgel nu ook
de dochter van den vervloekten Isegrinr I Toch begeei: ik haar en zal ze

de mijne zijn... Hoordet ge, hoe ontroerd ze me bedankte ? Ilat is 't begin
van de liefde. Maar ik mag niette haastig liandelen. Ik moet nu slttvr zijm...
O, kwam toch ma.ar het bevel, dat ik Nieuwpoort in staal van beÏcg kan si'el-
len. Dan kon niemand mij verwijten, volkomen den baas te spelen 'l
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Ze namen afscheid, de konmandant en zijn dienaar, want dat was van
Rooze.

EEN BEVEL.

I)e nieurrue schout ging naar huis.
-_ O, kon ik Jacqueline maar buiten de stad brengen, dan zou Julietta's

geest tevreden zijn, mompelde hij. Dit geschil eindigt toch in 't nadeel van
den kommandant. En dan moet ik Julietta's wraak vreezen !

De onrust bij ven Rooze was nog niet verminderd. Toen hij thuis kwam,
stond Karel daar met een brief. Van Rooze ontstelde.

- Vaà haar ? vroeg hij.
Karel toonde een zvlart kruis op den omslag.

- 
fl{2n1 rvie heeft den brief gebracht ? vroeg hij.

- 
rk V/eet' het niet. Hij r,r.as oncier tle deur geschoven, zonder dat ili

icts hoorclu.
Van Rooze scheurde net bevende hand den omsiag open, en hij las :

<< Denk aan mijn bevel. Als Jacqueline, dochter van Isegrim een haar
gekrenkt wordt, breng ik u op 't schavot. lk moet u spreken. Kom binnen
vier dagen, 's avonds om tien uur op den weg van de stadspoort naar het
landgoed de Reiger. Ge moet per koets reizen. Schoutsdienaren rnogen u ver-
gèzelien, r,,iant ik begrijp, dat gij bangzult zijn. Een geest hehoeft geen krijgs-
volk te vreezen. Laat niet na te konren of ik wreek me. Toont ge u gelvillig,
rlan zal ik u een boete opleggen en nrijn vervolging staken.

Julietta's geest.

- Wat schrijft ze ? vroeg Karel.
Van Rooze las alles voor.

- O, zii laat me niet met rust ! kloeg hij dan.

- Maar nu hebt ge hoop, dat ze u toch sparen zal.

- AIs 't rnaar waar is ! Ik vertrourv het niet.

- Ze belooft het.

- Beloften ! Kan ik daarop rekenen ?

- Een geest liegt niet !

- Dus gij denkt, dat ik moet gaan...

' Ja, stellig...

-' Nog vier dagen...

- Ze wil u spreken...

-. Maar waarom komt ze dan zelf niet. Als er rnaar geen list achter
varborgen is.

__ Geesten. doen niet valsch. Ce moogt trouwens uw knechten mee-
nemdn.

- Dat is waar ! Doch, ,,,l.at zullen die clenken, als ze mij met een
geest in,gesprek zien.

-- .|ulietta, zal u misschien alleen roepen. Jonker, ik begrijp wel, dat gij
liever naar een slempartij gaat, dan 's avonds om tien uur op een eenzamen
weg eeh geest te ontmoeten, maar gij kunt niet ongehoorzaam zijn. Toon u
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gewillig" ?ûcals de geest vraagt. En volbreng de boel.e, i,velke u opgetegC
wordt. Dali zult ge rLlst hebben.

--- Ik uroet nacienken,.. Zoudt gij mij vergezellen ?
*,--- Ik nioet immers 's nachts naar baron van Ramsdijk.
-- Gij durff niet meegaan.

j*lietta ontbiedt niij niet" lo{eern al uw clienaren met u en maak hun
wijs, dat gij een patroelje Coet. le zullen in de stad uw moerl pri.izen. Maar
zeg eens, hoe is het in de gevangenis afgeloopen ?

De jonker vertcide iiet,
-- -l.Àiel, de kommandant werkt voor ill, hernam Karel tlan. Wat kunt ge

lreter wenschen I Ik had hem Jacqueline rnee naar ziju iruis la.teil flenlefi.

- 
ZoLt Julietta's geesi dàt goed vinden ? ûenk tocii ua. Bn tcer to,veede,

;ulk e*n maatregel bracht clen beveltrebber dade!ijk in ongenacie. Hen heks
tn zijn kwartier nemen ! Overal sprak men er over... Ik vrees, dat trij zijn
nemoeiingen nu niet lang volhouden za|.

- jai'rel I 't is oorlog. fln rie bevelhebbel is eeri bekwaanl krijgs-
overste". Zttlk ten zet meir nu niet aali den kant I Ik heb ueiroord, ciat men
het ern:lii.l fiieent net clen-krijg. Veldlieer Spinola rnoet ts Antwerpen zijn.

ii; t is z.ru.. .

- Hn zekcr hi:e{t hij een expeditie naar f{olland in den zin. I}enfuf ge,
elat men zich in zr:ike ciagen druli rnaakt om de verliefdheid van een korrl-
mandant" Z.;nder dat hij het r,veet, is uw vriend uvr beste trelper, om .fulietta's
geest terireden te stellen,... Toe, houd nraar moed. Alles kornt terecht.

ALLË,RLEI NIEU\i/S.

Wat later deed van Rooze een wandeling. Hij ontmoette ;\delbert van
l-oo, den zoûn van den schout uit Wirroxbergen. Vriendschap huichelende ging
hij hem tcgemoef.

-- Loo in Nieuwpocrt ? vroegFol. En gij korrrimij niet eens bezoeken...

- Itr< heb hier v"'erk. Ik zoek liefdadige menschen, die dakloozen uit cle
Mûercrl wiiien opnemen.

- r\laar Caarom moet ge mij toch niet venvaarloozen. ik zo* u nuttigr
inlichtingen kunnen geven. En wat nieuws anders ?

---- isegrim doet weer van zich, spreken... De Wandelende .foocl was op
het piattelarict bij ûhyvelde over hem aan 't preeken. Hij noemde Ise.grim een
Satanskind en zijn dochter een heks. PloL,seling sprongen ecnige mârinen uit
Itet vctrk bij Ahasverns. En een riep : << ik ben isegrim, bedrieger >. F{ij gaf
Àhasverus eeri paar slagen dat de Wandelende Jood bezwijmcl neer stortte.
-l'oen trsk trsegriur met zijn volk heen.

-- En dat waagde hij ! En I'ielen de boeren hem niet aan !

- i.,leen.". niemand ciurfde. En zoudt ge't gelooven, dat inen, Isegrim
!Àu berv*ndert om zijn stoufmoedigheid i ûok heeft de kerel Buno Rijkaart
uit de gevangenis van I-xondschoote gehaald. Diè boerenzoon was gevangen
Benûmefi, om zoogenaamd met Jacqucline, Isegrims dochter in lletrel<ki*g
tc hebben gestaan.

-- ja, dat rveet ik.



DE HEKS VAN hIIEUIMPOORT 4TI

- ùlaar het is valsch ! Bruno is geheel onschuidig.

- En lsegrim bevrijdde hern ?

-- -la, in den nacht drong hij rrret zijn mannen over de vervallen vestin-
gen vaû l{ondschoote. Ze moeten alles zeer snel gedaan hebben, v,rant nie-
prand freeft rvat gehoorcl. En 's morgens stond er op de gevangenpoort onge-
veer het volgende : < JaccXueline is geen heks, maar een Christelijke, vrome

lonkvro*rv. Wie om haar aangehouden worclt, r,erlos ik. Dat is rechf en
rechtvaardigireid. Niet mijn dochter, niaat' de Spaansche gottverneur van
DuinkerlEe ireeTt de À{oeren cnder water gezet. Wat geven de Spanjaarden om
Vlaamsche menscheil en bezittingen I {k beroo{ niet het kleine volk, maar
cie laffe edelen en hun Spaansche meesiers >>.

Es daaronder stond : << ïsegrinr >.

- FTij trekent dus een ïooysr te zijn... Iseglirn cn c{e Reus zijn een en
rjezelfde pei"sûon, hernanr van ltooze. En hij doet al die stoute stukl':kcn door
hekaerij. ÀÂaar Adelbert. lioru mee nâar mijn,hr"lis... we zullen een beker
r','i1n ledigen.

** Neen... ik kan niet in *w rvoning vertûeven.
Ill wâarurn niet ?

- lk wil oprecht spreken. Dan zou ik t* sterk aan de îanrilie van Dillen
dord<erl, die er onrechtvaardig uit verdreven rverd.

- û, oardeelt ge zoo ? vroeg Pol van"Rocze op beleedigden ioon.

- ik heb voor cien heer van ilillen ai nrijn achting behouden"

- [11 vool Wouter dan ook, zeker'.,

- ik geloof uier aan zijn schuld....

- 
En evenmin, dat hij met Iscgrin sarilen spant.

- Hij zoekt. daar een vrijplaats, evenals Bruno Rijkaart, die zich ook
niet meer vertoont. Dat is ie Lregrijpen.

- En is het ook te begrijpert, dat de schurk van Dillen mijn verlcotde
hee{t cntvoerd als een gijzelaarster voor een heks ?

-- Dai moet isegrim gedaan hebben !

-- Neen, dat is een bo€."'enstreek van Woute!' varr I)ille'n. Gij beschouwt
mij dus als een indringer in den kring rler sciroutei: ?

- Ui'r' benoeming heeft vcel up.spraak verw,'kt.

- Dus is hei jaloerschheid ?

- Neen, heer van Rooze... trk i'r'il geen sciroirt rvorden en ik ber:ijd u
al{ermisst ili:n post, die nog aan va,ier rian Dillen toekomt.

- Gij hoont de Spaansche regeering...

- Zal iie regeering op de hoogte zijn van Nieuwpoortsclie toestancien ?

- Dss is alles gekonkel van rnij I Gij durtt veel zeggen. En ik, die u

als vriend tege:noet trad. Ha, nu west ili, rr,'aaiori.l gij mij niet bezoeken rvildct.

- 't Is beter, dat we scheiden, jonker van Rûoze. Er mcet veel opge-
heiderd worden.

- S/at bedoelt ge met die woorden ? De"nkt ge nu misschien aar,t
tdVsuter van Dillens laster, dat'ik Rogers dochter ontvoerd heb ? O, zeg
het dm uraar openlijk !

-- Dat beweer ik nl*t ! Maar evennrin r4elool ik, dai Wouur eell ver-
igid€r s{r een noordenaar is. Schouf Benedictu.s van Loo vcrdient geefi ver-
tl-ouWe*.
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- En het gerecht is dus ook lichtzinnig?

- Fiet gerecht onderzoekt, maar heeft van Dillens schuld nog niet ber.r.e-
zen! Cij rvilt uit mijn woorden een beteekenis halen, die er niet in ligt. En
daarom is het beter, dat wij ons gesprek staken.

Adelbert van Loo groette en verwijclerde zich, en liet van Rooze in
woetle achter.

- Ha, clie kerel speelt een loensche rol, monrpe'lde jorrkcr Pol. FIij rner-
dedigt Wouter... Weet hij meer, dan ik vermoed...
. Van Rooze wenkte een schoutsknecht en vroeg :

- Kent gij dien persoon ginds ?

- Ja, heer, het is jonker van Loo uit \Àiincxbergen.

- Volg hem en weet mij te zeggen, welke lruizen hij te Nieu11'poort
bezoekt. Doe goecl uw rverk. En zwijg over rnijn bevel tot iecler. De jonker
moet ook niet weten, dat gij hern bespiedt.

Boos geluirnd ging van Rooze'nraar !!'eer naai-hr-ris. Hij rvist rvel, c{at
in 't wereldje der schouten hij besproken werd. Dat kon liem echter niet
schelen. Maar zou Adelbert r,'an Loo de stille verdetliger van Wouter zijn ?

Vernroeclde hij iets van de waarheicl ? Zau hij Be:redictus tc Loo u.illen
uithooren ? Zulke vragen rezen bij van Rooze op cn nlaaktcu heni ongerust.
Sornber zat hij bij 't vuur. I{arel'r,.'*.,as rritgegaân cn Brak scheeu nog in
soldatenkroegen te zilten.

- Julietta's geest, Doll, Bianca, lsegrinr, Woute-r ria.n i)illen, al zoor.,eel
vijanden en nu ook nog Adelbert van tr oo, monipelde de joirgc nrau telkens.
en 't was ol lxen een net rond herl dpande.

En bij 't staren in de vlamrnen krnramel beelcien in riien ,;uurgloeci oil :

cle Moeren. een boot met Juiietta en hij zelf ... een spottencle Spaansche oÏti-
cler... Dan een kelder... een kermencle"vrouw... een zwart kruis... En ver-
volgens de schoone Roza, het gasthoï te Brugge, het Vijvcrhuis te Loo,
Benedictus... û, het lijk van het vermoorde rneisje,.laar's rrachts in de
karner... En weer dat zwart kruis op haar voorhoofri !

Pol van Rooze l-luivercle. I{ij was bang. Heel zijn clleirdig leven gint
hem voorbij.

Hij hoorde gerucht aan cle cleur en sprong op. Het rvas rceds donker
ger,vorden. Toch zag hij den vonr valr paarçlen en een koeis. De klopper
viel. Pol ging open doen. Zijn vacler en zuster stonden daar en hun bezoek
was den zoorl en broeder hinderliik. Maar deze nrochi het nic't toorren en
huichelencl riep hij uit :

- Wat ecn. verrassing !

. 
- Ja, wij komen eenige dagen bij u logeeren, sprak baron van Roqlze.

Vernrits gij niet komt, doen wij het dan maar.

- De drukte van mijn ambt, vacler... en zuslieÏ, hoe gaat het rnet u ?...
Kom gauw in de kamer, daar is het warm. Ik ben heel bliide, u te zien'l

Hij ontstak binnen de kaarsen en sloot de luiken.

- Ik ben alleen, hernarn hij. Mijn knecht is onr boodschappen, nraar
eladelijk keert hij terug en dan zal hij een smakelijk avondmaal bereiden.

Vader van Rooze zonk in een zetel bij den haard neer.

- Wel, wel, gij zit hier toch maar fijn, sprak hij tevreclen. Schont van
Nieur,vpoort.
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- Maar rvat hebben rvij er aan ? kloeg Dora, zijn zuster. O, als gij
schor.rt waart, zou ik schoone toiletten krijgen, en prachtige feesten bijwonen.

- Dat kornt allemaal. verzekerde Pol. En een knappe otficier er bij...
Maar ge moet wat geduld oefenen..

- Als ge Agneta maar terugvindt, zei vader van Rooze. Anders ligt uvr
nurvelijk in duigen en vaarwel dan het goud van baron van Ramsdiik. Zoo
onder ons mogen we de dingen bij hun naam noemen.

- Die vervloekte van Dillen en Isegrim.

- En heel't Spaansch garnizoen kan dien schavuit niet tc pakken krijgenJ
\ùle zullen zeker binnen kort geheel aatr de roovers overgelaten worden.

- Hoe zoo ?

- Wel, d'Alleira moet net zijn volk naar Antwerpen.

- Ja, en Aclelida-Prijcke weent heele dagen... vertelcle Dora. O, wai
heeff ze een verciriet. 't Is anders rvel besteed. Ze was veel te fier met haa:
Spaarrschen hoofdman en zâg laag op ons neer.

- Moeten er Spanjaarden uit Veurne naar Atttwerpen weg ? vroeg van
Rooze. Dan heeft Spinola iets tegen Holland in den zin. Maar er blijTt hie.L

natuurlijk ook krijgsvolk.

- Ons tleveiligen ze door overstrooming als in de Moeren, waar van mij
ook een partij lanil waardeloos gervorden is Zulke slagen heb ik nog juist
noodig, om geheel geruineerd te worden.

- Kom, konr, zie den toestand niet te donker in, troostte Pol. Ik krijg
cie dtriten van baron van Ranrsdijk rvel. Isegrim houdt het niet uit. Hij vliegt
toch in het net.

- Ik wenschte het van harte.
Wat later krvam de schoutsknecht, die van Rooze jotker van Loo ach-

terna gezonden had.

- Wat nieuws ? vroeg,de meester.

- Mijnheer Adeibert slenterde wat rond en n'achtte dan aan Onze Lieve
Vrour.ve kerk. De avonddienst was spoedig ten einde. Het volk krvanr buiterr
err jonke'r van l-oo sprak een meisje aan. Ze gingen samen heen..

- 
11,{321 ge weet toch wel, wie zij was, onclerbrak van Rooze haastig"

Ja, heer ! Ik herkende jonkvrouw van Dillen.

- 
Ha, Livina, de zuster van den gevluchten rnoordenaar. En waarheen

begâ\ren ze zich?

- Naar'de woning van mijnheer van Dillen. Jonker van Loo ging mee
binnen en hij rnoet er thans nog zijn.

- 
't Is goed... Keer naar dat huis terug en wect r-ne te zeggen, of van

Loo er lang blijft en waarheen hij dan trekt.
De dienaar verdlveen; hij had door zijn boodschap Pols onrust niet

weggenûrnen.

- Ha, dat is een liefdeshistorie tusschen Adelbert en Livina, mompelde
van Rooze. De meid was op rnij verliefd, nlaar heeft nu zeker alle hoop
ollgegeven. En natuurlijk is Adelbert dan van Wouters onschuld overtuigd
en rnoet hij de verdediger van Livina's broeder zijn. Maar rvee hem, zoo
hij de rvaarheicl achterhaalt en mij in den weg staat. Dan doe ik hem ver-
clwijnen.

Van Rooze vloekte van haat. Nu kwam ook Karel thuis.
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*_ Is er bezoek? vroeg de knecht.

- Mijri vader en zuster....
-; O, dat zult ge wel bijzonder plezierig vinden. spottr rle lçnechù" .

- ik rnoet wel een blij gezicht toonen. Teg, ge t'lient een gr-red avond'
rn;ral te bereiden... Laat van Rarnsdijk rnaar alleen dezen nacht.

Doch Karel wiide bij Fien zijn en verzette zich tegen tiil tlesluit. hËij

wees er slur,v op, hoe zijn meester clen baron n* nlet ;i-r*cht verbiitereu. ïËj
kreeg verlof, orn toch naar het buitengoeri te gaan, maar r'.'at later.

-* ûok moet ge Brak opsporen, hernam l'ân Rooze. Die vagebo*d laat
niets van zich hoorcn.

- F{ij zal straks wei konren, want hij zat daar aan cie karle ziin Faat*te
geld te vcr<jrinken. Hebt gij hcm noodig 'l

- Ja, hij moei. Adelbert van l-oo gedurentle eenigen tijd nagaan, en
van llooze deelde nrtr mee, welk een nieuwe ieclen tot onrusi hij haii.

- O, als 't rloet, ruimen vre dien veriiefden dwaas gemaktielijk aiit $en
rveg. l-iem behoeft ge niet te vreezen, hernam ldarel op cynischen ioor*" AIs
ge .fulietta's geest maâr tevreden stelt en binnen vier dagcu op de plaa& van
afspraak zijt.

Fol zuchtte. Hij zag zeer tegen cieze ontmoetilig ap...

FTEILIGSCFXENNIS"

Altasverus reisde nu te paard. En hij vuer(lc ecn :rltrijl r;rue, iat hij
lieel leugenachtig voor een relikwie uit het Heitig Lanci uiigai" Eeri knaap
geleidde zijn rvitten schinrmel" De Wandelende JcoC had oc,k volgelingen" die
hem overal vergezeicÏen" De menschen bewezen hem nûg ireer eerbied.

Ahasverus keerde van .Winoxbergen naar Veurire terug. J\s"en wist, dat
isegrim hern geslagen had en de hoofdman der vnjbuiiers- ,;1 iirvc: d*:r rou-
vers, zooals men algemeen geloofde, \4/ef,d nu door het volk meer gehaat.
Door zijn aanval op Ahasverus, hacl Isegrim zijn zaak stecilt ge'Jientl. Nu
kon hij niet rekenen op populariteit, al vond rnen liet in cie ïagere standeri
rvei gceC, clat hij nu en dan op kasteelen drong en geid eischte,

Ahasverus spaarde isegrim dan ook in zijn predikaties niet" En hij kreeg
eer nii:!.!-"ve gelegenheid om geweldige redevoeringtn ie hr:uclcn. B/r zullen
nu vertellen, hoe de gelegenheid ontstond.

Hoofdman il'Alleira, de verloofde van Adelida' Prycke" had dil$ bevei
gekregen met zijn legeraitieeling naar Antr,vcrpen te inarch*erer. Ën dit
nieun.q '.r''ekte hevigen angst bij À4annaert, den soXdaat, c{ie krijna ::;ur e.le galg
had gehangen, toen d'Alleira wraak zocht over de ontvoering zijner geliefde.

\ile vreten dat cle waarzegster heÉ eell n:iridel had aangedsrici olm zich
snkwetsbaar te maken. De snul geloofde aan de kunst der sluwe Begga"
À4aar hij schrok voor het l;ricidel terug cn durlrle hcl nict aarirv*rqleit.

Een nieuwe dag brak aan en al vroeg was d'Alleira in het kamp, waar dÊ

:rolclaten ailes voor het vertrei< in gereeciheid .brachten.

- r\Iorgen nrarcheercn tve heen. ze! cle oliicler fol etn seryuar-t. lorg,
dat er vanav'oncl niets aan de troep ontbreekt.
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Hij bemerkte Mannaert. Een duivelsche grijns verscheen op zi-ln gelaat.
De hoofdman riep op barschen toon den soldaat en snauwde hem toe :

- Nu wordt hei ernst, kerel. Oij zijt de galg ontsprongen. Maar in den
oorlog is een der eerste kogels of sabelslagen voor u. Als ge een liefje te
Veurne hebi, neem dan maar voor eeulvig afscheid van haar. ûe zult de
deerne niet nreer weerzien. Bij een aanvai, en deze breckt spocdig los. staat
gij in de cerste rij.

En d'Alleira lachte wreed met den angst van <ler: arrnen soldaat. Deze
mocht zich verwiideren... Vanciaag haddeu de krijgslieden verlof... Morgen
immers moesten ze heen.''t Was gedaan met het stille, rustige leven in het
l<alme Veurue.'t \Merd oorlog voeren; nu de meesten vonclen het plezierig.
Ze cirooniden van plunderingen, van rijken buit, het bot vieren der harts-
tochten in overwonnen steden. Het soldaatschap rvas hun een stiel, een be-
roep, en in vredestijd was er geen kans op bijwinsten of buitenkansjes.

Maar lvtannaert deelde die tevredenheicl niet. Hij had een vreeselijk
l'isioen vûor ûogen : gepla.atst te rvorden op cle eerste ri3, rius ook als eersle
slachtoffer van een aanval. Nog rvas hij veroordeeld... En zijn hooiclman had
maar alleen tle uitvoering van het vonnis verschoven...

Weer dacht ftlannaert aan het middel der r.vaarzegster. Hij kon zich on-
Xwetsbaar maken en zoo verweren tegen de macht van 

"i1n 
meester.

- Ik moet l-let doen, hoe gruwelilk het ook is, kreunàe hij, toen hij rada*
loos de straat. opliep.

Hij dacht aan desertie. Maar wat zou het baten... Hij kon niet ver loopen.
lvant roirselaars zlvieiven met krijgsvol!r ronci om boerenzonen en jonge vis-
schers tot rier; krijgsdiest tc veriol:ken. En ze zoudeir hem aanhoudea, want
juist' dcor het getreurcle, was liij zeer bel<end ger,lrorden. Desertie tretee-
kende zeker opgeknoopt te worden.

-- Ilet middel van Begga ! herhaalcle Mannaerr telkens.
Hij begaf zich naar de kerk. Bevend betrad hij Gods huis. In hrt por-

taal aa.izc'lde hij. F{ij hacl willen vluclrten... 't Scheen cl-de groncl onder herÉ
brandde. Maar hij dacht aan de wraak van zijn hootdn:an.

-- lk rnoet, ik moet... kermde de ongeltikkige bij zich zelt. En liij opende
een zijdeur en sloop binnen. De dienst was juist begonnen. Mannaert knieldc
op een stoel, maar hij durfde niet bidden. Ftrij verborg het gelaat in de
handcn en lycende...

** Ga heen... !r,.ees e€n man... trotseer het gevaar; maar bezwaar uff
ziele niet met allerzr,vaarste schuld, klonk een inlvendlge sten:.

Marinaert rees oil. Maar hij verliet de $erk niet...

- Sterven, tdoef tril, en ik ben nog roô jcng... En welk een clood ! Oe-
wond neerliggen, uitbloeden in de felle koude, die in rnijri doorstoken trichaam
bijt...

Hij hoorcle een geschuifel van voeten... Geloovigen gingen ter Commu-
nie.... ingetogen naderden ze cien priester. Velen zochten hier geestelijke ver-
sterking voor den boozcn tijd,die aanbrak.

Mannaert stapte ook naar voren. Zijn knieên knikten.,.
* Keer terug ! vermaande hern nog zljn geweten, doch hij verdoofde

die stem. I-lij schreed verder, rvachtte... l-{ij zag n'lannen en vrouwen weer
kornen met ernstig gelaat en hij was bang voor hun blik. 't Leek hem of z.e
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CIp zijn wezen lezen zouden lvelk plan hij koesterde. Mannaert sidderde...
hij was aan cle Communiebank en zonk op de knieën".. Ziin hart bonsde..'

- l{çsv terug !

Weer die waarsÇhuwing, maar hij bleef... De priester kwam bij hem.
En de soldaat ontving de I-leilige FIostie. Bn eenige oogenblikken later ver-
fiet hij de plaats.... Huichelend knielde trij op een stoei... Ziln geweten
brandcle in hem. tlijgend vertrok Mannaert. 't Was of hi! de kerk gejaagd
onfvluchtte. Hij verdook zich achter een steunbeer van den muur. Schuw keek
hij orn zich heen. Niernand kon hem bemerken. En de soldaat nam zijn
zakdoek. . .

FIij had cie Heilige tr-{ostie niet ingeslikt, maar in clen mond gehouden
en vlug; verborg hij haar nu in den doek i1). Dan liep hij naar ziin ku'artier"
Het suisde in zijn hooftI..

- Heiligschennis, heiligscirennis 1... scheen men hem toe te roepen..'
En Mannaeri begon te zweeten van an51st... Hij voelde als een zwaren

Jast cp heru. En wankclend bereiktc hij zijn kwartier. 't Was een ellendigr:
zolderkamer. Hij had die gehuurci, otrtlât hij gaarne alleen'zat te mijrneren.."
Er stoncl een potkachelt.ie. Manna.ert maal<te rruur. Het hout brandcXe, maai
de vlammen joegen den soldaat schrik aan. En hij dacht aan de afbeelding
der hei, welke hij eens op ecn doek in een oude kapel van Veurne had gezien.
Maar haastig werkte hij voort, naar de aanwijzin'gen van Eegga, het 

"vijt, 
dat

a,ls ren toovr'ïes bekend stonci. llet deksei og; rle stoof was wartrl ... tllannaert
i:aalde de Heilige Fiostie ie voorschiju en toosterde ze. Vlug narn hij het
poecier en strooide het in een beker rvater, dien hij gulzig ledigde....

l{ij had Beggai's midclel aangervend... << Als ge alles doet, wat ik ze{,
zal kcgel noch zw'aard u kunnen schaden; alles stuif op tt af, want ge ziji
onkwetsbaar >.

Zoo had de beclriegelijke u,aarzegster gesproken. En de krijgsman, be-
hept niet het bijgelocl van zijn tijd, geloofde haar. O, lang had hij geweigerd

Éhet gruwelijk middei aan te wenden. Zijn eerbied voor 't Heilige kwam ei:

hettig tegen op" Maar heden had hij het goddeloos stuk bedreven...
-iïlannaert zonk op een sfoel neer, en steenend dook hij het trooTcl in dr:

handen. Wat bonsde het daarbinnenl

- trleiligschennis, heiligschennis 1...
Die stem wilde niet zrvijgen. En vercler kionk het : < Gij hebt uvr lichaam

rvillen redden, maar gij verdcent uur ziele. Gij hebt Christus gehoond op
ae goddelooste wijze >.

Mannaert leed geweldig. Angst laaide uit zijn oogen. Soms schokte
gansch zijn lichaam op. En het was oT een vuur in zijn binnenste brandde.
Zoo bleef hij lang zitten. Als hij op 't benedenhuis gerucht hoorde, beefde hij
nog meer. Uren verstreken. En r:usteloozer werd de rampzalige. De middag
verliep. De korte dag neigde ten einde. De avond wierp zijn schaduwen in de
ellendige kamer. illannaert meende allerlei gedaanten op den muur te zien.

Vurige duivels ! kermde hij... O, ik heb mij in hun macht geleverd...
Hij kreunde luid... Plots sprong hij op. Strekte een dier gedaanten zijn

(1) Dit en alles wat verder volgt is ook ware gebeurtenis.
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