
DE HEKS VAN NIEUWPOORT +r7

klattwen naar hem uit ? En met een gil stormde Mannaert de trappen af.
Eelr vrouw kwam in 't portaal.

- Wat scheelt er u ? vroeg ze.
Maar Mannaert duwde haar woest ter zijde en rende de straat op...

Vt{aanzin bevin$ hem...

- Duivcls, duivels! schreeuwde hij nu luid. Ze vervolgen mij..lk heb
lreiligschennis gepleegd. Verdoemd zal ik zijn.

Zelf schreeuwde hij zijn daad uit. De rnenschen bleven staan. Ze werden
bevreesd, toen Mannaert er çnigen van hen omver wierp en wild wegvluchtte.

En voortdurend klonk het :

- Duivels achter me ! Ze willen me grijpen, omdat ik heiligschennis
ireb gepleegd. . .

Stil r,r'as hei gewone leven.

ben der nieuv,, aangestelde schoutsknechten - want de gevluchte waren
niet terug gekeercl 

- wilde den soldaat aanhouden. Eeu r,voest gevecht ont-
stond. Mannaert sloeg, krabte, beet... Tij verweerde zich wanhopig, razend
nûg over duivels, verdoemden en hel. Burgers schoten'den schoutsknecht te
hulp, en eindelijk overmeesterde men den ongelukkige, die hijgend allen weer-
stancl moest opgeven.

- Naar de wacht met hem!... zei de geiechtsdienaar. Daar zullen we
hem die streken aïleeren !

- 
Hij zegt, dat hij heiligschennis heeït gepleegd, sprak een der aan-

tvezigen.
Men huiverde.
"- Misschien is hij betooverd door de heks van Nieuwpoort. Er gebeuren

nu zulke rare dingen, herinnerde êen vrouwtje.
De burgers verleenden hun medewerking om À{annaert op te hrengen.
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Onderwege kreeg de gevangene vuecr eer! krisis. I-lij boocl verzef en opnieulrr
ontstoncl een lvorsteling. .lt{aar solclaterr hielpen en sleurden Mannaert maar
iret gebour','... Veel volk hoopte salnen. Er werd,van alles velield. r\&aar
vooral het nieuu,s van heiligschennis deecl vlug de ronde.

HET ONDERZOEK.

Schout Prijcke n'as thuis. Jeronima d'Aileira zat met hern. tlc vr{luw(-en
Adelicla aan tafel.'t Was imrners een afscheidsmaal. De Spaansche hootdman
troostte zijn verloofde. Hij zou roem verwerven en terug keeren als rreldheer.
Was het geen groote bncierscheiding,'dat hij uitgekozen werd, om met zijn
afdeeling onder Spinola te dienen ? In korten tijd zou Holiancl onc*er"**orpen
ziin.

Zoo beweercle d'Alleira. Hij hacl nieuws lrit Antrvr'rpc-n. Er lroas daar
wat rnuiterij geweest, doch Spinola had in een omrnezien de or,le herstelci.
Hij bezat wilskracht en in eenige weken kon hij het leger stevig organiseeren.

Adelida moest nu ook moed toonen. Spoedig zou d'Alleira lraar afhalen
cn lneevoeren in de over\,vonnen steden van Holland. Dan kon ze den zege*
tocht mee maken. Er braken schoorre dagen aan. Een krijgsinan begeerde
immers oorlog.

Adelida bleef toch beclrukt kijken. Ze had Jeronimo liever in het stille
Veurne gehouden, en ze voelde zijn geestdriTt niet voor de onderscheiding,
hem betoond cloor Spinola. Eer en roem, was allemaal goed en .uvel" maar in
oorlogstijd sneuvelden ook veel officieren.. Morgen vertrok haar vertoofde,
en zou hij ooit wederkeeren ?...

En Adelida wist genoeg van het leven der Spaansche oveLsten, ,iln: sok
nog niet andere aangelegenheden te vreezen. Te Antwerpen oT in het nôg te
veroveren Hoiland zou Jeronimo ook dames ontmoeten. Indien hij tiaar dan
maar trouw bleei' !

Frijcke sprak eveneens iuchthartig over het vertrek. Hij voorspelûe een
korte scheiding. Maurits van Nassau, die nu zooveel jaren stil had moeten
zitten, was niet opgewassen tegen Spinola, verzekerde h!j. Vroeger bij Nieurv-
poort mocht hij zich ondcrscheiclen hebben,' doch thans was zijn leger ver-
loopen.

Een knecht rnelclde clen schout, dat men hern dringend urileic spreken.

- Wat is er nu r,veer? bromde de heer Prijcke, en daclelijk tiacht. hii
aan lsegrim

ùu 
"*n 

korte poos keercle hij in cle eetkamer terug ett zei :

- Vriend Jcronilno, gij zLrlt mij een wijle verontschuldigen. Er is eett
ernstige overtreding geschiecl... de bode berneert heiligschennis.

- Wat! kreet mevrourv Prijcke. Heiligschennis ? En hier tt Veuttre !

-'t Schijnt... Maar ik ken de juiste bijzonderheden nog niet. Zonrler
uitstel dien ik het geval te onderzoeken.

- Zeker, zeker ! Bekommer u niet om'mij ! sprak d'Alleira... is hei
lveer een u,'andaad van dien vervloekten Isegrim misschien ?

- Neen, neen... 't moet een soldaat zijri.

- Een van ons garnizoen ?
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- Ik kan het u niet zeggen. De kerel bevindt zich in het rvachthuis.
Tot straks... dan kan ik u volledig inlichten.

Prij'cke spoedde zich nu naar cle gevangenis. Mannaert lag gebonden
op den vloer. Soms hield hij zich stil. I)au weer schreeuwde hij al zijn angst
uit.

-* Is dat cle beschuldigde? vroeg Prijcke.

- Ja, heer schout, antwoordcle een sergeant. Hij berveert zelf, dat
nij heiligschennis heeft gepleegcl. Maar hij wil geen anderen uitleg geven.

-- Richt hem op en zet hem daar op de bank
Dit bevel wercl uitgevoerd.

- Maar ik ken dien kerel! hernanr Prijcke. Hij was het. clie ter dood
veroordeeld werd voor de ontvluchting van de jonkvrouw, nrijn dochter...

- Indeùaad, heer, het is Mannaert, die tot het vendei van hoofdman
d'Alleira behoort, deelde c1e .sergeant mec. Hij liep als een razende over straat,
bewerende dat de cluivels hem achtcrvolgden, omdat hii heiligschennis had
gepleegcl. FIij wilde zich eerst niet overgeven en.heeft'veel weerstand geboden.
Eert der knechten en twee burgers, clie hulp boden, zijn gewond.

- Dus heeft cie schavuit de henr verleende genade niet vercliend.

- Genade ? riep Mannaert uit, als lverd hij zich nv u'eer van zijn
roestand bewust. Het is al cle schulcl van tlen wreeden cJ'Alicira, dat ik zoo
ver gekomen ben. Hij u'ilde mij in de eerste rij plaatsen. zoodat ik dadeliil:
zou vallen.

- Waar'.)
--_ ln den oorlog... En wij rrroesten naar Antwerpen. lk r,reesde clen

dood.

- Vertel mij alles ! Ge herkent mc toch... ik ben de schout...
-_ De vader van de edele jonkvrouw. Zij is een Engel, nraar d'Alleira

vervolgde me.- En toen heb ik raad gevraagd aan Bianca en ze. wees me naar
Begga, aan de vesten... Er is een micldel, om onknetsbaar te rvorden... Begga
zei hbt me... O, het is een vreeselijk nricldel... Een Heilige Hostie roosteren
en dan in water innemen...

- Hebt gij dat gedaan ? vroeg Prijcke ontsteld.

- Ja... En ik ben verdoemd, de cluivelen krvarnen op rnij a1... O, wat
zal er van mij worden...

-- Waar hebt ge die Heilige Hostie gehaald ? lrernam Prijckc'.

--- In de Sint Walburgakerk...

- Wanneer...
--- F{cclen morgen... O, had ik het maar niet gedaan ! Ik hoorde een

stern in rnij, terug te keeren. Ik was zoo benauwd van clen clood... en't is
oorlog... Dan ging ik toch tot aan clc communiebank...

En Mannaert vertelde nu gansch zijn handeling...
Ellencleling ! riep cie schout hem toe. Gij hebt uw leven willen red-

den cloor een gruu'cldaad... Uw straf zal vreeselijk zijn, lrier op tle r,vereld
en clan buiten cleze rvereld...

- Wee lnij, rvee mij ... ik ben vcrclocrttcl i kerrltle Matrnaert. Ik heb
de cluivelen al gezien...

-.Dat geloo{ ik !



4',1 8 DE HEKS VAN NIEUWPOORT

- Ze kwamen op ntij af ! Ik deed heiligschennis... Waarorn volgde ik
den raacl van Begga... Eerst wilde ik niet, maar vanochtend zei de hooTdman,

dat nu mijn uur gekomen was...
Prijcke gaf last een sterk geleide soldaten te halen. En geboeid werd

Mannaert naar den kerker gevoerd, waar men hem in het slechtste hok op-
sloot.

l)e schout lichtte onmidclellijk het staclsbestuur, cle geestelijkheid en cle

krijgsoverheid in... Gansch de stad vernam met afkeer en schrik het gebeur-
de (t). De hoofdkerk werd geslotgn.

Prijcke keerde eindelijk naar huis terug.

- Ik ben larig weg geweest, hé, zei hij tot Jeronimo. Er is inderdaacl
heiiigschennis gepleegd. En ,weet ge door wien ? Door Mannaert.

- 
Door clien kinkel ! riep cl'Alleira r-rit. En wat hee{t de schurk gedaan ?

- Wel, hij v,ras bang om ten oorlog te trekken en wilde zich onkwets-
iraar maken. FIij ging om raacl bij een vrouw, die ik ook lvilde laten aanhou-
clen, maar reeds verclrvenen is. Die feeks deed hern een rniddel aan de hand.

De heer Prijcke tleelde dan mede, wat Mannaert verrichr hacl.

- Vreeselijk toch ! zei de echtgenoote vân cien schout. En dat zor:

iets in ons goede Veurne rloet gebeuren ?

- Adelicia, heb ik het u niet gezegd, clat die schelm uw genade niet

r,vaard was ? vroeg cl'Alleira. Had ik l-renr maar laten opknoopen, dan bi:-
leeide ons yenclel en uw vronle stad deze schande en oltteering niet ! Ja, c1c

laiaarcl vreesde den oorlog. Ik had heni gezegd, dat hij in de eerste gelederen

nroest strijc{en, oni tt' toonen, dat hij zijn nalatigheid irier aan de poort be-

treurde. En om zich onkwetsbaar te ntaken, pleegde hij heiligschennis' Ik
moet hern zeker in cle Inacht laten van het gerecht hier ? Anders zor"l' ik er

kort spel tnee ntaken ! Een strenge stral is noodig' anders zullen nog anderc

Ialheriigen zijn voorbeeltl volgen.

--O, 
dô man zal zwaar boeten, verzekerde Prijcke. Op zoo'n wandaac'l

staat een stlenge kastijcling. De dood... $taat geen zachte, geloof nle vrii ...

- Radbraken ?

- 
Minsiens !

- Hij verclient het ! Dus hij heeft alles bekencl ?

- Heel gemakkelijk. Hij werd er toe gedreven... o, hii ging gerveltliq

te keer. De cluivelen vervolgden hent al.

- Ik houcl vol, ,cat hij bii Adelicia's ontvoering met Isegrirn in betrek-

king stoncl, zei d'Alleira. We hebbeir een onrvaardige begenadigd. Zijn plaats

r"ut* in den strop. Mijn geliefcle heeft te veel naat haar goed hart geluisterd"
Adelida keek bedroeTcl haar vader aan'

- Is de man r'vel wijs ? vroeg ze.

- 
Hij was het toch, toen liij cle nrisclaacl pteegde, want zell vertelt hij,

hij een inr,vendige stem hoorcle, die hem wilde bewegen terug te keeren

aaizelde lang, màar toch bedreef hij de heiligschennis. En nu is hij naiuur-

door cluivels bezeten.
Men sprak nog eenigen tijd over het gebeurde. Toen stond Jeronimo op.

- 
N; moet i[ gaai, zei 

-trii. 
O, wat spijt het niij, dat er bij ons vertrek

nog zoo iets plaats had en cloor een soldaat van mijn vendel'

hoe
Hij
rijk

(1) We herinneren, dat we hier naar waarheid verhalen'
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- AIs het maar geen kwaael voorteeken is, vreesde Adelida.

- Hoe zoo ?

- Dat gij met uw vendel in vele gevaren zult geraken...

-- Steek niet zulke gedachten in ulv hoofd ! Toch zal gansch rnijn
afdeeling boete doen, dat beloof ik u...

En ik zal veel voor u bidclen I

- 
Doe clat... Nu neem ik afscheicl... Morgen zal ikrechter tot uw eer

met mijn mannen voorbij uw rn,oning nrarcheerin. Wij vertrekken om acht
uur. Zût gij op het bordes staan ?

- Ju-.. .

- 
Cod zegcne u... Dikivijls krijgt ge tijding van nre en cle zelfde bode

;f"l rïij uw brieven zenden.. Spoetlig zijri wc weer samen.

Jeronimo omhelsde en kuste zijn verloolcle. Weenend zonk Atlelida in
haar zetel. D'Alleira narn afscheid van haar ouders

- 
Troost haar, irroeg hij. O, neen, Iang flijven we niet van elkantler-...

Hij vertrok en huiten mornpelde hij :

- 
Ik houcl niet van die scènes I lk zal me overal vermaken... en Adelida

rnoet gedulclig ôp me wachi.en. Haar vader is rijk en 't fortuin zal mè welkom
zijn. Maar ik u'il me nergens vervelen en te Veurne- hoort nen niet, wat ik
ergens in Hollanci uitvoer. Wat een geschiedenis nret Mattnaert. De kerei
lvas doodshenauwcl door nrijn woorden. trk lieb er nu bij Prijcke een goeden
draai aan gcgeven, maar eigenlijk joeg ik den sukkelaar lt,el r,reeselijk den
angst op 't lijT. Nu, morgen ben 'ik weg en 'uvat kan mij de rest schelen ?

D'Alleira begaf zich naar zijn kwartier. En in het vochtig kerkerhol lag
cie rampzalige Mannaer"i nu te kreunen, dan rveer te huilen, dat het door 't
gansche gebouw "klonk.

WEER BONDGENOOT.

julietta had Isegrim opnieulv bezocht en itent meegedeeld. op welke aan-
wijzingen, cie Spaansche gouvernellr van Duinkerke, de Moeren onder water
zettr.

De hooldman begreep uu dat hij Wouter van Dillen valsch verdacht en
geheei verkeercl beoordeeld hacl. Hij ging in de kamer, waar cle gevangene

zich nog altijd bevond.
Jonker val Dillen, ik beken, dat ik zeer gentist heb, zei Isegrim.

Ik bietl u mijrr verontschulcligingen aan. Gc zijt ecll eerlijl< lllan en om te

bewijzen, r'veik groot vertrouwerl ik ir-r u stel, laat ik u volkonren vrij ...Ge
Kunt gaan, lvaar ge wilt, al kent ge ook mijn geheim.

Wouter stak Isegrim cte hancl toe en sprak :

- 
Dat is riclc'lerlijk gehandeld ! En ik vertrek niet... Integendeel, ik wil

onder uw beveleir clienen.

- 
Dan neenr ik uw aanbocl gretig aan.

- 
Het is uit liêfde voor Vlaanderen. Misschien is uw plan waanzinnig,

maar ik wil toch tot de uitvoering nree werken. Ge kunt vrij orrer rnij be-
schikken.

-- Wel, il< hacl u reeds een gewichtige zenriing toet'ertrouv'rd-

- 
Spreek, heer !
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- Voor 't oogenblik is ze echter nutteloos. Ik had u gaarne naar Enge-
land gezonden. Daar hebben rvij veel vrie riden, vroeger uitgèweken vlaminfen
en hun zonen. Ze zouden ons hun hulp niet onthouden. De Lowy is ginder
aan't werk. (ie weet wel, de bew'oner van het landgoed De Reiger.

- Ik heb in Engeland veel betrekkingen.

- Dat vermoedde ik, want gij hebt er gewoond. Maalwe moeten ilu
eerst onzen slag slaan. ûns cloel is de verovering vau ,Nieuwpoort.

- Mijn stad ! Ha, ik doe mee I

- Misschien geven we Nieuwpoort later weer tijdelijk op, nraar. door
onzen aanval leidcn r,r,e de aandacht van den vijand van Antwerpen at en
Maurits van Nassau zal die stad aantasten. Ik rveet, dat Spinola ze reeds
verlaten heeft, om aan cle Hollandsche grenzen te werken. lk verklap u rniin
geheim. Een ben'ijs, hoe ik u vertrouw !

- lk dank u, hoofdman... We zijn bondgenooten...

- Alleen hebben vve nog een punt van oneenigheid.

-- De gevangelrschap van jonkvrour,r' van Ramsdijk.

- Juist... Welun, h,rister, ik beloof u op mijn ecrewoord, dat ik jonk-
vrouw van Ranrsdijk geen haar zal krenken, lvat er ook rget Jacqueline ge-
beure. Maar ik houd haar lrier, om schout van Rooze te beïnvloeclen. Ge
mcogt het Agneta rneedeeleu, dat haar nooit leed zal geschicden.

- Welnu. rian verklaar ik rire tevreden. Kan ik haar thans bezoeken ?

- Dadelijk... Ik breng u bij haar... Welnu, ja, Wouter, vriend, we ziju
bondgenooten. I-let lot, dat ons reeds te Brugge samen voerde, heeft het zoo
gewilct... lk heb hoop, dat ik rnijn kincl zal bevrijden..

-. Daarvoor alleen reeds zou ik u steunen bij den aanval op Nieuwpoort,
rllââr t:r is rneer... lk rvil strijden voor een weer vrij en zelfstandig Vlaanderen!

EEN VERGEEFSCHE POGINO

Agneta zat somber op cle rustbank. Ze rvercl hier hoffelijk behandeld.
Maar ze voelde diep het onrecht, haar aangedaan. En angstig vroeg ze zich
af, hoe deze gevangenschap zou eindigetr.

Ilaar trad Wouter binnen.

- Oij r,veer ? vroeg ze, vercntwaardigcl oprijzend. Ge schaatnt u niet !

-- Agneta, ik heb goede tijding, sprak van Dillen.

- Komt ge ure halen, om me terug te brengen naar cle woning van rnijrt
oortt ?

- Dat kan nog niet. Maar ik heb van Isegrim verkregen, dat u geen

leed zal geschieclen, wat er ook met Jacqueline gebeure.

- Beloften ! En u'ie r,veet, of gij niet liegt !

- Agneta !

- 
Ik hcct r,oor u jonkvrouw van Ramsdijk. I-{cc zou ik nog, na al Liu'

schanclelijk bedrog, vcrtrouwen in u stellen ?

- Nooit heb ik u bedrogen.

- En gij durlt dat te beweren...

- Ja... Allecn voercle ik u heen, om u t'e ontrekken aan een schurk.
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Later zuit gc rlrc daarvoor dankbaar zijn. Al het overige is gelaster cn gekotr-
kel van rriin vijand ! Mijn ouders weten nu, dat ik onschuldig ben. Roger,
de vader cler veruroorde Roza, spreekt me vrij. Adelbert van Loo werkt voor
lnijn eerherstelling !

- Gij kunt nrij alles rvijs maken, wat ge wilt ! Als ik geen bqrg meer
n"'' 

:"i',,,olHlii:1jl-*:ï,:;':,oÏ'J"Tul *oo,. re beinvroeden houcrt rsegrinr
u hier. Maar rvat doet van Rooze voor u ! Niets ! Hij blijft veilig binnen de
nruren van l'lieuwpoort...

- \.l/at kan hij doen ?

- Zttt)'t rnoel. tenminste zijn leverr wagen, onr te trachten u te ont-
rlck ken.

- 
(-lij kuut henr nu Lrelasteren, wanl ik ben niet in staat uw beweringen

tc onderzuektrr.

--. Agneta, zor-r ik clan zoo slecht teruggekeerd zijn !

- \/raag dat aan u zelî... ûe hebt ons alten misleid... of ge zijt in de
ttt;tchi virl .:('n heks.

- Zott noe lilt gij cen onschuldig, edel meisje, clat u zou bevrijden, zoo-
als ze niet Adelida Prijcke deed, omdat ze niet wil, dat een ander voor haar
iridt. Op urclke gronden beticht men haar van hekserij ?

-- (.lij zttll haar natuurlijk rvel verdedigen. À{aar ik luister niet meer.
Ce ziit valseh | ûa heeu !

{), een oogenblik hacl Agneta rvillen twijielen ! In haar hart was toch
nog oude licldc voor Wouter. En zijn woord beinvloedde haar. Doch nu dacht
zc aan al hrl gebt'.rrdc en zr hielcl schijn voor waarheid.

-- (la hecn ! riep ze heitig. O1 zult ge tegen mijn wil hier blijven ?

- - l.-lcen ! Ik eerbiedig u, Agneta...
{onkvrouw van Ramsdijk, heet ik...
't ls cle gcrvoonte en ik denk aan de dagen, toen wij kincleren lver€t1.

toeri rve opgroeiden en cle lieicle ontlook...
-- Schaarn u des te meer !

- Neen, ik behoeT nre niet te schamen. Dat mag ik op rnijn zielezalig-
heid ge{uigen. GclooÏ nre niet, maar trvijfel dan tenminste. Gun aan den tijd"
nrijn onschuld te bervijzen.

-- En rt'achten in dezen kerker !

- f)at l<an nu niet anders.

- F{uichelaar !

Woest slirtgerde ze hern dat woord toe...

- Fluichelaar, herhaalde ze, en hartstochtelijk voer ze voort :

-- Aan uw lianden kleeit het bloecl cler dochter van uws vaders dienaar !

El ge waagt het nog voor mij tc verschijnen. Ga heen, dadelijk !

Ze wendde henr clen rug toe. Wouter boog het hoofcl. Zrvijgend gehoor-

"aa,mde ftij. Neen, hij kon haar niet overtuigen. I{ij rnoest het verduren, hoe
zc hem verachtte, tot de tijd zijn werk volbracht.

Maar dan kwanr verbittering op.

- Zal ik rne blijven vernederen ? zoa zei hij bij zich zeli. Zij heett
dubbel spetr gespeeld, toen ze nog ten onzent kwam en reetls met van Rooze
tegen rnr konkekle.
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Een ander beeld kwam hern voor den geest. Jacqueline ! De jonkvrourv
als een vorstin en toch zoo zacht en edel.-. O, dat zij bevrijd mocht worden !

Ook voor haar ging hij strijden ! En haar dan te kunnen winr en als zijn
vrouwe.

Ceen Agneta meer, die hem hooncle, hem beleedigde, hem toeschreeurvde
dat hij een moordenaar was.

Oeen Agneta, maar Jacqueline, de heks van Nieuwpoort, nu cle versmade,
straks wellicht de gevierde...

Aan Jacqueline wilde Wouter voortaan denken, niet alleen in eerbied.
doch ook in liefde...

DE AFSPRAAK.

Julietta, cle Spaansche vrouwe, wercl weel in den kelder geleicl crr lsegrirrr
rvas blijde haar te zien. Onmiddellijk ontving hij haar irr zijn bijzonder ver-
trek.

De geheimzinnige dpms - u,'ant een dame was ze nog ..'_ vu'ierp'haar
mantel af, en naam plaats in een zetel.

- En welk nieuws van mijn arrn kintl ? vroeg lsegrinr haastig.

- Jacqueiine heeft een beschermer in den konrmanclant van Siglllvpoort"

- Dan zijn cliens bedoelingen,,niet eerlijk !

- Natuurlijk niet, maar uw clochter is toch rein. Lu.ister naat nrijn ver-
slag.

En Julietta vertelde, hoe de heksenmeester en een deskundige uit Brr,rgge.
het lichamelijk onderzoek der vermeende heks hadden gedaan.

- Dat hebben ze gewaagd, die schurken ! rièp lsegrim, ontroerci en
tevens verontwaardigd.

- Natuurlijk... en ze durven wel rneer ook...
Zeg mij, hebberr ze mijn kind op cle pijnbank gebracht ? De vuaar-

heid ! hernam Isegrim gejaagd.

- Neen ! Ze waren het wel van plan.

- De onverlaten !...

- Maar de kornmandant van Nieuwpoort, gewaarschuw'd door varl Roo-
ze, heeft het verhinderd. Mijn bezoek aan den schout heeït clus reecls geirol-"
pen.

De sluwe vrouw deelde nu mee, wat ze te Nieurvpoort op sluure rrijze
vernomen had over 't gebeurde in de heksenkamer.

- Dus Jacqueline weigerde haar intrek te nemen bij den korrrrrranriant.
O, ja, natuurlijk doorziet ze zijn plannen; toch stoot ze henr niet geheel aî,
al zou ze het verkiezen. Maar ik begrijp iret, ze rvint tijcl...

- 
Vssçlsopig is ze veilig. Dc hcksenmeester zal zictt uu rvel iioest

houclen. FIet is ecn geschil 'tussclten hem e u ci,:n bcr,elhebber. Dc i-tocgere
overheicl, nroet beslissen... I)at zal ;iatuurlijlt tcn nacleele van rlerr konrtrari-
riant zijn, maar intusschen kunt gij urv slag slaarr...

Julietta u,as ten dcele in't geheinr. Ze nicencle, clai Isegrirti binrten
Nieuwpoort rvilde ciringen, onl zijn dochter te bevrijclen. En ze l<er-rrtie clat
volkonren goed. Ze zou haar rneden'erl<ing verleenen, our aldus van Rooze
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in ongenade te brengen, en tevens zijn beschermer, den bevelhebber. Want
als de toeleg gelukte, moesten de schout en de konturandant vanwege de
hooge overheid, vanwege de regeering zelfs, boeten.

- Wees dus gerust omtrent Jacqueline, hernam de Spaansche. En ru
het andere. Ik heb van Rooze bevolen op den bepaalden avoncl buiten de
stad mij te ontmoeten.

- Doch, zal hij het doen ? vroeg lsegrinr.

- Ja... En'ik zal het bevel herhalen. Wees gerust, hij durit niet onge-
boorzaam te zijn. Hij vreest Julietta's geest.

' De vrouu' lachte hoonend.

- Neem uw maatregelen, sprak ze. Ons plan gelukt...

- Cod geve het... En wat zult ge met van Rooze doen ?

- Hem toelaten in de stad terug te keeren, r,vant het uur van zijn volle
straf is nog niet geslagen. Ik wil trem Ciep treffen. Ce belooft nre ook, henr
te sparen.

- |a... Zoo is onze afspraak... Mijn maatregelen zijn reeds' genomen...
Ceen beter plan kan ik wenschen...

-, En niemand vermoedt iets. De Spanjaarden spreken rxaar over Spino-
la en kijken naar de Hollandsche grenzen... Men lacht tlen gourrerneur te
Duirrkcrkc uit. onr zijn onderwaterzetting aan de Moeren...

- Waarvan Jacqueline de schuld krijgt. O, het clomme volk !

- Velen kennen nu den waren schuldige en zijn tegen cle Spanjaarden
ingenornen. Ik ben zelf wel een Spaausche, maar ik heb van lanrlgenooten
veel geleden. Oij zoudt partij kunnen trekken van de verbittering tegen de
bezetters, ware het niet, dat ge u rgehaat hebt geniaakt door ur,v optredei-l
tegen den Wandelenden Jood...

- Om de rammeling, welke ik den bedrieger gaf !

- Maar Ahasverus heeft veel invloed. Vanmorgen stonden tveer dui-
zenden naar hem te luisteren. Hii preclikte ov-^r heiligschennis, die te Vetrrne
gepleegcl urerd.

Julietta vcrtelde uu, hoe de daacl van Mannaert algemeene beroerinq
gewekt had. Isegrinr hekelde fçl clie heiligschennis.

-- Moest een mijner mannen zoo iets doen, zei hij, ik zou hern zelf
kastijclen... Maar nu zullen natuurlijk wecr veel lieclerr bevr cren, tlat clie
daacl ingegeven werd door de heks van Nieuwpoolt.

De Spaansche vroeg, om nu in clen kelder te mogeu blijven. Ze rvas ver-
liroeicl. En het weer lverd onstuimig...

-- Gij 'zult me toch r-riet wegstureu, sprak 2e...
En lonkend keek ze lSegrim aan... Ze was nog schoon op haar jaren..

Isegrinr vernreed haar fonkelendcrr blik.

- Hier naast is cen kamer voor u, sprak hij, holieliik toch...
Necir, hij zou zich niet laten inncmeu tloor Julietta. tlie ecn bewogeri

leven achter den rug had. De hoofdnan dacht aan zijn echtgeuoote, âan

Jacqueline's moeder... Dan ontroerde hij altijd. Maar hij nroest zool'eel gevoe-
lens bedwingen....

- Dank u voor uw vriendelijkheicl, hernanr Juli,etta. Ik heb behoefte aan
iust... O, er r,vas een tijd, dat ik in weelcligere vertrckken verbleef... Docll
't is 't beste de herinneringen ie laten rusten...

Isegrim bracht haar in een kleine, maar eveneens goed berneubelde kamer'.



426 DE HEKS VAN NIEUWPOORT

- lk zal u spijze en drank doen brengen, sprak hij.
.- Ûe zijt goed voor mij... Ik dank u hartelijk, antr.voordde ze en op-

irieuw richtte ze haar donkere oogen op hem.
lsegrinr boog en ging heen, en gat zijn bevelen aan den uran die hier

cle taak van kok vervulde.
ln cien kelcler bevond zich ook Bruno Rijkaart. We r,veten, dat lsegrinr

hem uit de gevangenis van Hondschoote had bevrijd. Dadelijk was de boeren-
zoor uit'de Moeren,, die nooit een Spanjaard had kunnen lijden, voor het
bondgenootschap sewonnen. Gaarne wilde hij meewerken tot tle-bevrijding
va.n Vlaanderen. Hij kon aan zijn gevluchte huisgenooten en aan Bella,, zijn
verloofde, een l:riefje bezorgen, waarin hij meldde clat hij thans rrulten gevaar
was, lnaar zich eenigen tijd schuil moest houden.

AI cle mannen verbeidclen met ongedulcl het eerste krijgsbedrijT... ûedtr -

r.ig kwamen er boden. Als op het strand de visschersschuiten aankwamen en
vertrokken, merkte rnen claar niets verdachts. Het was het gewone leven.
Sornmige vaartuigen \rraren toch in Isegrims dienst. Maar alles. r,verd in 't
geheim a{geh4ndeld. Scheepjes brachten wapens, kruid en lood aan. In hef
cluin rvaren geheime bergplaatsen.

I-epelaar kwarn nu ook van buiten en sprak Isegrim aan.

- Jeroniuro d'Alleira is vanmorgen mef zijn vendel uit Veurne vertrok-
ken, deelde hij nree. Zijn mannerr marcheêrden langs het huis van den schout.
trlc clochter stond op het borcles. Ze zag er toch nieT vroolijk uit.

't Afscheicl zal haar zwaar vallen. Zao is het in Vlaancieren. Eigen
volk tot-rut vrienclschap vo()r den bezetter ! D'Alleira gaat met Spinola de
ketens van Vlaarrderen verzwarcn. Zoo rneent hij toch. En de nrenschen jui-
dlen heLn toe . En de voorname clochters dingen naar de hand van clie despo-
ten.. Maar goecl, laten cle lipanjaarden maar opkramen.

- 
ûp cle rnarkt moest de gansche afdeeling neerknielen en biclden. met

cle handen omhoog. Er is heiligschennis in de stad gepleegd.
r Ja, dat r,veet ik. Door een soldaat, hé?

- Ja, en die solciaat behoorcle tot het vendel van cl'.Alleira, en het gan-
sche vendel deed boete rlaarvocr.

- Dat begrijp ik...

- De Wandelende Jood hield een predikatie.

- Die bedrieger was er te veel...
Zoo vernam rnen in den kelder al het nieuws van buiten. lsegrin haci

aiin bespieciirigsdienst voortreffelijk ingc'richt. En nu nog eenige dagerr ge-
eluld... zoo wekte men elkaar op.

DE ONTMOETING.

- fgg, toe, wat moecl, jonker...
Van Rooze zat somber bij het vuur. Zijn vader en zuster waren op be-

zoek bij kennissen. Straks moest van Rocze den zoogenaamden geest van

Julietta buiten de stad ontmoeten. Hfi had nog een herhaling van het bevel
ge*"regen.... Vreeselijk zag hij tegen den tocht op. Karel hoorde hem ver-
scheidene malen zuchten. En de knecht maande zijn meester tot moed aan.
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- Maar gij gaat niet rrree t zei van Rooze. Gij durft niet. 't Is gemak-
ke,iiik mij er toc aan te zetten, als ge zell hier blijft.

- Tk u'erd niet gevraagd. En schnutsclienaren vergezellen u toch. Roger
allren is er rrlel rvaard.

- \Maaronr uoernt gij Roger li

- l-Tij gaat ininrcrs ulee.

- ûe \l,icet \\,c1, clat dic kerel rnij zoo clonker kan bezien, juist alsot
h ij ir-is vcrrnoe dt. . .

- Cekheirl ! Hoe zou hij weten, dat gij verlieid ivaart op zijn schoone
cioc;htcr crr llaar cen nesije harlt irereid te Loo, onder bescherming van onzen
vrienc{ Benedictus...

- Zrvijg toch I

- We zijn onder ons, jonker...

- Kan Julictta's g':est otlk niert hem inlichten ? hernam van Rooze
f'luisterend. Alles is rnogelijk.

- Een get',st btzoeki alleen rlen pc'rsoon. op wien hij het gernunt heeft.
Nc*,it heb ik het autlcrs gelroorcl...

- Zo,J, en wie clooclclc Roza clan ?

- Dooderr. ia.-.. maar de geest heett niet nret haar gesproken... Kom,
koni, allcs zal geschikt u,ordcu. Cij gehoorzaarnt en ge krijgt clan irnmers
rust. .lvlaar' gc l.]r()et gaau...

-- I{atnurlijk,nroet ik gaan !

- Etl 't rvorclt stilaan tijd. Aan cie' poort herhaalt ge, wat ge uw man-
neu wijs gemaakt hebt. dat ge een patroelje doet. En morgen roemt ieder
ruri' elurt.

- lk heb rtu ellurtiig gcr.'oel, juist alsoT me allerlei leelijks bedreigt.
'r Schijnt tlat rle heksenrueester ook gelijk gekregen heeft... Hij keek mii
vailrïiddag zoo fier aâu eu rnet ecr.l veelbeteekenenden blik. En wat dan ?

l-{ot zal ik die Jacqueline bescherrnen, zooals Julietta's geest het eischt.

- Zeg dat vanavond... Wie weet, geeftde geest niet toe... En de straT
tler hoogere overheid zal clan tûch maar alleen uw vriend, den verlietden
kcsirnandant treT{en.

- n)ic houclt zich schr-ril, ook al een bewijs, dat hij irt 't ongelijk gestelc{
urerel. Warc 't anders, hij zou 't ilii wel vlug komen vertellen. O, hij be-
rveerde alles tc u,illen wal{erl rroor Jacqueline...-lnaar een trerisping var
hu.oger op tioct uadenken...

- 
't ls'i ongelukkigste voor de lieve heks zelf... Wie weet hoe vroolijk

ge terug keert. Toe, maak u nu gereetl !

\''an Rooze stond op.

-- F)at ge nrij toch rvildet vergezellen, hernam hij.

- 
't Is veel bcter van niet... 't Zou juist lijken, oi ik alles kwam af-

spiederr r.ju ccn geest nroet ge niet vertoornen.

- ûij gaat liever naar Fien...

- !k zorg, clat barou van Ransdijk uw vriend blijft... rùy'e werken allen
rroûË u. Brak ht'spiedt nu Ac{elberi van Loo... Toon ook rnoed. Ik herken
tu lriet rneer.

- Tcgen qcwoire rricnschen kan ik rrre gemakkeliik nog verweren, maar
geesïen trestrijden is heel rvat anders...
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Van Rooze ging zich kleeden. Toen hij gereecl was, keerdtu zijrr vadt;r
en zuster terug.

- O, Pol, r.ve hebben den kommandant ontrnoet, llaar hij clecfl juist
of hij ons niet kende, zei Dara.

- Dan heeft hij u niet bemerkt, antwoordde haar Lrroccler, c.lie echùer
rJadelijk de reden van clie houding verntoedde.

De Lrevelhebber had zeker slechts nieur'r's ontvangen over zijn gcschil
lnet den heksenmeester.

- Ge moet den komandant eens hier noodigen ! clrong Dora

- Ja, dat zal ik doen...

- En gaat ge nu waarlijk nog uif ? vroeg vacler van Rooze..
uw leven niet zoo wagen..

. Ge nroet

- 
Ik dien toclr mijn plicht te vervullen.

- 
Ge neernt in elk geval een sterk geleide ner:.

- 
Natuurlijk ! Maak u niet ongerust !

Van Rooze beclu;ong zijn eigen \rrees. en verliet het huis. Karei ci,eerl
hem uitgeleide tot op de stoep.

Ge gaat niet naar van Ra*Sdijk vôôr ik terug 1;en, zei c1e joi.lker.

- 
Neen... Ik rvacht op u, v/ant ik brn'zt'iT zrer nicuu'sgierig. {n ,clen

brief stond, dat de geest u een boete zou opleggen.
* Maar wat zal het w'ezen ?

- 
Toon u gewillig en de vervolging wordt grsiaakt".. Dat stonti er bij...

Doe dus uw best ! En ruoed nu !

Van Rooze begaÏ zich naar het wachthuis. Daar stond <.ie korts, tlir hij
oesteld had, lvarit't bevel hielcl imnrers in, clat cle schcut per rijtuig nroest
komen. De dienaren verlvonderden zich hierovei': Ze n'isten clat hun nreester
cen voortreffelijk rLritcr \r'as... Maar varr Roozr rr eirtltlu ttror. tlal liii ecrr
klein ongeval aan den voet had.

- 
Ieder tegenwoordig ? vroeg cle schout aan Roger.

- Ja, heer...
Dan gaân \He... Het is nu zelier kwart.voor ticn... Otis.verty,:k zal

geen opzien 'wekken. We volg.rr tlen rveg ltaar tien Rcigcr.
Van Rooze steeg in cie koets. De rnannen otrriugcien iret rijtuie-. Dit

reed traag heen. Op straat wâs er geeu bcr',reging urcel.. Aarr c1e poort stonri
cle wacht. [)eze r,vas verwittigcl, rlat tle schout niet zijn geleicie rle stad nog
zou verlaten. Men liet hen dus vrij door.

De jonker verkeerde nu in hevige spanning, Dadelijk zou hij clen geest
ontmocten... En hoe zou hij alles voor zijn mannen ver"klareu ? l-lij nroest
fitaar naar omstandigheden handelen... Hij hact ecnyouciig te gehoorzanien...

De koets volgde de donkere baan. Het n'as rvincieiig vuce r. Akelig zwiell-
ten' cle takken cler boomen langs de vest. Geen lichtje boorcle clool cle c{uistei -
nis. Ën dan een geest ontmoeten... Van Rooze huiverrle bij die getlachîe.
Maar dan tocf; liever hier dan op zijn kamer. Met gru'vv clacht hij aan i,iierr

vreeselijken nacht...
De schoutsdienaren stapten z\À",ijgend voort. Zij ook \r,'aien zenuu'aci'ltig.

Alleen Roger behield zijn kalnrte. Hij verbaascle zich ovel clcn rnoed i.:rrt
zijn nieuwen n.leester en vroeg zich al. 'uvat er eigenlijk rvcl âchtr:i ciezcn
laten tocht schuilen mocht. De groep naderde het lanclgoecl, \\'âar rniiirhecr
cle Lorvy geivooncl en men vroeger huiszoekiirg geciaan hac1.
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Plots onrringcien talrijke ntanneu cle koets en haar geleide... 't Was of ze
.lllen van den grond opstonden... En ze grepen de schoutsknechten aan, eer
cleze zich verweren konden.

- Zoa ge r"r stil houdt, wordt uw aller leven gespaard, zei een der aan".
r;allc"rs. Maar nraakt gc gerucht, clan dooden we u.

Van Rooze boog zich uit 't portier. Een zwaard bedreigde hem.

- Geef u over ! klonk het.
-- Wie zijt gij ? vroeg de schout.
- Isegriur !

l)e dienarcn huiverden bij het hooren van dien naam. Neen, ze zouden
geen onwil trtonen. En hun meester zei outsteld :

- Wat kan ik anders doen, dan mij in uw handen te stellen. Dit gelijkt
op l-ooversnlanieren...

- Çsg11 hooge toon I hernam lsegrim. Stap uit...
Hij nanr van Roozc bij den arm en leidde hem terzijcle...

- Neen, geen hooge tooq, vermaande Isegrim vn'eer, zonder dat anderen
henr konden hooreu. Wat spreekt gij van rooverspraktijken... Denk liever
aan Julietta, aan Roza, aan een kelder en aan 't Vijverhuis.

Van Rooze kreeg een schok. Wist Isegrim dan alles ? En de Nieuw-
pc.ror"tsche schout leek u'el een wrak.

Wat rnyilt gc nret mij cioen ? stameldc' hij nog.

- 
lJ zal geen leecl geschietlen, rnaar ginds is ientancl, die u r,venscht tc

spreken... Tivee rnijner mannen zullen er u heen leiclen... Ik houd uw diena-
ren afgezontlerd...

T-wee cler salrenz\{/eerclers namen van Rooze tusschen hen in. Ze staptcn
met hem cloor't park van clen Reiger. Met knikkende knieën ging Pol *ô"...
llij rnoest cle rvoning betreclen... En in een kamer stoncl hij eensklaps voor
J ulietta.

tr)e Spaansche hatl zich prachtig gekleed. Schoon was ze nog, zooals ze
ttraar zat nret vorstelijke houding in een zetel.

- Julietta, riep van Rooze verschrikt uit.

- Ia, Julietta en niet haar geest, zooals ge gemeencl hebt...

- Zilt ge dan niet doocl ?

- Moet ge clat vragen ! Ik zit hier levend voor u. O, gij ellendige
lataarcl, clie mij op zull< een wreecle wijze uit het leven u,ilclc jagen. We zullen
samen naar rlen kelder te Veurne gaan.

- Neen, .f ulieita...
Van Rooze iluisterde. u,ant cle twee be.wakers bleven in het vertrek, al

Iraclclen ze zich tot aan cle deur teruggptrokken.

- Ja, Pol... samen begeven we ons naar den kelder... Ge ziet, dat ik
niet dooci ben. Niet mijn geest, maar ik zelï stond voor uw bed... O, ik ben
lrstig. en slurv... Zeker gaan we samen naar den kelcler.

- Maar waarom ?

- 
Dat zult ge zien..- Voor urv leven behoeft ge niet te vreezen. Dooden

z.al ik u niet...

- Julietta, ik wist toen niet, r.vat ik deed. Een slechte geest bezielde
nrij. O, vergiifenis !

_- Een slechten geest. En hebt ge nu een beteren ? Dat heeft Wouter
van Dillen onclervonden. Ha, nu heb ik u hier ver vân huis en ulv vriend,



430 DE HEKS V.AN NIEUWPOORT

den kommandant... elt uw dienaren. Gij gelooldet in nrijn geest rr-t zoa l+ktc'
rk u hier.

- Gij kent Isegrini !

- Heel goed. Een flinke kerel ... Maar v/c spreken wel vcrder... Thans
heb ik wat antjcrs te doen...

Julietta gaf een rvenk aan cle inannen.Deze natlertien cu bonticn rlen
Nieuwpocrtschen schout. Ze sleurden lrenr tl:'.n naar buiten cn riurvtlen hern
op de kar.

- .lV[2nnsn, gij kent de bevelen van uW overste, hi 'i vroeg de Spaan*
sche. Voert ze getrouw uit. Vaarr,vel Fol van Rooze. \Mt zien elkaal ter*g...
Fn darr gaan we naar den kelder van 't zwart kruis

De kar schokte heen. Van Rooze was wanhoopig. I-istig had nlen henr
gevangen genomen en hij waande zich verloren.

Julietta vc'rliet het landgoed en zocht lsegrinr op. Ze ontrnoette een
escortc, dat de schoutsdienaren gevarrkelijk naar clen Reiger voerdc.

DE ONBARÀ{HARTIGE.

Dien zelfclen avond begaf cle heksenmeester zich naai cle gevangenis.
Drie soldaten vergezelden hem... Een van hen had hij naar cle schoutswoning
gezonden, om van Rooze te verzoeken in rlen kerker te kornen. &laar het
antwoord luidde, dat de magistraat met eenige dienaren op ronde'was t*iten
de stad.

Dc cipier was reeds ter ruste, doch moest opstaan.

- Breng de heks bij mij ! gebood de rechter.
De gevangenbewaker keek hem verbaasd aan.

- Verstaat ge me niet ? vroeg de heksenmeester. Of zijt ge geneigd
rneer te gehoorzamen aan den stadskommandant. Fleeft deze cle soldaten v,.ln

voor de cel der heks niet teruggetrokken ?

- Ja heer.

- En wat bewijst zulks ? Toch. wel, dat hij van hooger hantl bevel
heeft gekregen mij hier meester te laten.

- Mijnheer, ik ben een nederig at'iibtenaar...

- .fuist ! Haal nu de heks...
De cipier begat zich naar de kat-ner, waar Jacqueline tipgeslotcn zaT

- De kerel is onbarmhartig, mompelde hij. Vanmictdag heeft hii zijn
geschil gewonnen en dadelijk wil hii cle arme ionkvrouw op de pijlrbank

'werpell. Hij kan zelfs niet tot morgen rvachien. Moet ge daarvoor een lvTer-
daartl zijn, een onmensch. En nu kan ik de ongelukkige niet rneer helpen
God zij haar genadig. Zii,een heks... dan deugt niemand van or.rs.

De nedeiijdendè cipier opencie cle de:rr en tra-cl rret zijn lantaarn biuleu.
facqueline lag op de rustbank. Maar dadelijk rees ze ovt'reincl en schuw keek
ze naar den bczocker.

- O. gij zijt het, sprak zc.
Ze had aan den kommandani gedacht. Neen, clien vertrouu,rlc zc nkt.

- Ik heb helaas geen goed nieu\r's, sprak cle cipier.

-- Moet ik verschijnen ? kreet Jacqueline ontsteld.

- Ja... 't al na elf uur... Toch is de heksenmeester claar...
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- Mannen als hij schuwen den dag. lk zal gewillig nlee gaan... Er is
over mij een groote kalmte. Ik was even ingesluimerd en droomde vau nriir
goeclen vader... Ik ben volkomen kalm...

- Maar straks, jonkvrour,v...

- À4en zal mij in cle pijnkanrer brenscn, ik begrijp het r.,,r:1... O, ik
oenk, $at God en Onze Lieve Vrourve mij spoedig door den cloocl zullen ver-
tossen... En die dood beteekent leven. Ook clat is de bevrijcling. Misschien
xeer ik niet meer uit de pijnkamer terug. Anders kan ik mij rnijn i,olkomen
oerusting niet verklaren...
' Jaiqueline was van haar rustbank gekonren en knielcle nu op clen vloer

neer. Ze bad. De cipier keek eerbiedig toe en dacht :

- Zoo iemand beschuldigt rnen van hekserij...
Jacqueline richtte zich op en sprak :

- Ik ben gereed...
'- O, kon ik het beletten !

_- Ge zoudt het doen, ik weet het. Gij zijt zeer goed voor rnij geweest
en ik dank u. God zal't u loonen. Laat ons nu gaan ! Ik ken geen benauwe-
nts..,

En in de holle gang hiei Jacqueline een geestelijk liecl aan. Zo'o betrad'
ze de heksenkamer.

- Zwijg ! snauwde de rechter. Ha, gij zingt nog...

- Dat doen de Engelen in den Hemel ook, heer, antwoordde de jonk-
vrouw. Ce zoudt me liever hooren kermen en om genade smeeken. Maar dat
doe ik niet, heer. Gij hebt macht over mijn lichaam. doch niet over miin geest
en ziel.

- Heksenpraat. Helpt Satan u ?

- Gij moei zelf wel veel aan den duivel peinzen, dat gij altijd doende
met hem zijt.

* En gij wilt, dat men u de tong uitrukke om al die beleediginge:.r jegens
't gerecht, voor men u op den brandstapel brengt.

- Cij kunt de wreedste plannen bedenken, maar Cod is machtiger dar
glJ ! En gij zult voor Hem verantwoording moeten doen van uw nrisdaad,

legens mij. Cij weet, dat ik geen heks ben.

- Geen heks ! Te Veurne werd heiligschennis gepleegd en weer doot
uw verderfelijken invloed.

- Ik veracht al uw beschuldigingen. Cij weet zelt, dat gij liegt. J\{aar

ga uw gang... Ik tart u en uw pijnbank ! Er is over mij een heerlijke ruste-
Fier en waardig stond Jacqueline daar. F-n ze keek bedaarct cletr heksen-

meester aan, die bleek zag van nijd.

- Gij rekent zeker weer op uw kolnmandant ! snauwde hij'

- Neen, ik vertrouw op God en de Heilige Maagd Maria.'.

- Leugens I Gij meent, dat men u weer uit mijn handen zai rukkeq.
Mâar clat is nu onmogelijk. Gij hebt geen beschermer tneer I

- Jawel, hier boven...

- Door uw bevalligheid hebt gij den kommandaut kunnen vctiokkr:n eç

ge gevoeldet u daarcloo,r sterk, hé... Maar thans zal het u weinig batert.
rûy'eer lastert gij ! Nooit heb ik den kornmandant der starl wiilen lx-

koren. Uit een verdorvin gemoed als het ur,ve kunnen alleen slechte i{edachter

opkonlen.
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-- Dat gaat te ver ! Nu is mijn gedulci uit I

- \ùy'elaan, heer, doe uw duivelsch werk. Ik ben gereed...
De heksenmeester beval aan de soldaten jacqueline in de pijnkamer te

brengen. Driftig volgcle hij. De beul verscheen nu ook en ging bij zijn helsch
tutg staan. Hij grijnsde. Maar de jonkvrouw sidderde niet. Ze vouwde de
nanden, sloe de oogen opwaarts en bad. Een knecht van den beul trad op
nââr toè en bond haar de armen tegen het lichaam.

- O, ik zal geen ver.zet bieden, zei Jacqueline glimlachend. Ik ben zeer
katm.

- Ot gij het ook blijven zult ! spotte de rechter. Nog rekent gij er op,
fiaT uw konrmandant zal komen, maar die heeft hier niets meer te vertellen.

Waarom toeft gij ? Handel dan toch ! Gij verlangt wreedheden te
lrcn... Gij wilt uw lafheid bot vieren op een weerloos meisje.

-- Ik oeten het gerecht uit...

- Cer,echt ! Wat weet gij van recht... Spot niet met wat heilig is...

- Nu voor de allerlaatste maal stel ik u de vraag of gij bekent een heks
te zijn. Antwoord ja of neen...

- Ik spot met uw vraag...Gij weet zelf, dat ik geen heks ben... Men

.wn nu op rnij de machtelo,osheid wreken, om mijn dapperen vader gevangen
Te nemen... Huichel dus niet. Voor u staat de dochter van Isegrim... Ze beeft
nret voor uw gelveld.'

En inclerdaad was er een wonderbare rust over Jacqueline gedaald. Een
groot vertrouwen beheerschte,haar. Ze kon het niet verklaren, maar ze was
er verheugd om.

Zij bekent niet ! riep de heksenineester op schamperen toon' Dan
moeten we haar door harde rniddelen tot bekentenis brengen, We zullen haar
eerst aan het rekraam hangen.

De knecht leidde Jacqueline naar een toestel, dat wel op een galg geleek.

up twee palen rustte een dwarsbalk waarin touwen hingen. Men bond de

urteinden het rneisje aan de armen en vlug heesch men haar op. De koorden
spanden zich, drongen in het teere vleesch. Jacqueline sloot de oogen, maar
urrte geen kreet.

- Bekent gij een heks te zijn ? vroeg de rechter.
De gemartelde antwoordde niet.

-- De gewichten ! beval de onbarmhartige kerel.
De knecht hing vlug aan elken voet van het slachioffer een zwaren steen

en zoo wercl het lichaam als uitgerekt. Even vertrok Jacqueline haar gelaat...
uan begon ze luid te bidden.

- Bekent gij een heks te zijn ? hernatn de magistraat."
Ze bad voort en sloeg geen aanclacht op de woorden, die haar toege-

stuurcl werclen. De soldaten en de beul verbaasden zich over haar hardnekkig-
nerd.

De rechter gaf clen knecht een wenk. Deze loste snel een eind de touwen.

iiet lichaam zonk en bleel'met een schok hangen, te geweldiger door de stee-

nen beneden...

- Bekent gij een heks te zijn ! bulderde de meeester weer.

Jacqueline keek hem,aan.
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