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Marie ! autloordde ze. Cij weet, dat ge een onschuldige foltert. Nooit zal
ik neirennen een heks te zijn...

- Verzwaar den last ! tierde de rechter. Zij lijdt nog niet genôeg....
ue ciuivei hetpt haar blijkbaar.

--,, Neen, cie duivel blaast u in, wreedheden te plegen ! sprak Jacqueline.
De knecht nam nieuwe steenen om die bij de andere te voegen... Plots

noi.lrde nren daar buiten gerucht.
Wlt is clat ? vroeg de hcksen;rteester.

* Zeker soldatenru-
zie, meende de beul.

- Of de komman-
dant, die mij nogmaals
wil beletten, mijn werk
te doen, dacht de rech-
ter"

FIet gerucht naderde,
vervulde de rnarkt. Eens-
klaps werd de deur
opengeworppn. Een
kloeke krijgsman ver-
toonde zich, ,, met het
zwaard in de hand,

Vader, o, vader !

juirelde Jacqueline...
lsegrirn, war-lt hij was

het, keek op... En hij
zag zijn kind aan. het
rekraaru hangen...

-- Jacqueline ! kreet
liij, rioor innig rnedelij-
cien bevangen.

À4aar ook zijn woede
iaaide ûp en zijn rapier
i:edreigde clen heksen-
ir-tees tcr.

- li"ader" vatler. . .

tiood hem niet ! riep de
jonklu l'ourv.

Ze zat cp haar ,zolelerkan:ertje (blz. 444).

{segrim ltei zijtt zrvaarcl zakken... FIet kostte hen toch moeite.

- Genacle ! kermde tie rechtei en hij zonk bevend op de knieën.
De beul eri zijn helpers rriet cie solciaten vir:chtten dcor een zijdeur heen.
lsegrini liep naar het raam... Vlug nam iiij cle steenen weg en voorzich-

iiet hij de tour,r'en neer. En dan viel Jacqueline hem snikkend in de arrnen.
-- O, mijn arm kind tocir... Godclank... ik ben hier... dat decien ze met
llep de hoo.tdman rveenencl.
&{aar hij beheerschte zicii en hernam :

trg
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- Oij moet in veiligheicl gebracht wolden... i{our rnee...
Aan de deur stonden krrjgslieden van Isegrim en ze juichten clt r.irrclrter'

van hun meester toe. Een jo,nge rnan trad vooruit. Ilet was Wouter van Di!!en.
Untroerctr en eerbiedig kuste hij Jacqueline de hand.

- Jonker, ik mag u nu mijn kincl toevertl-ou\.r'elt, liet r,r'aar ? r'rprg {e
hoofdman. Gij weet, dat ik elders noodig beir. Jacquetrine, vcr.voigr'le hij,
vrees nu niets meer. Wij zijrr reeds rneestei'in de staci.,. Cl g=r'r,sr ri'.i ,l,.,rr
heer van Dillen mee... we zien elkander spciedig terug. Vcrzet ri r_riet TeEen
dit plan... de tijd is kostbaar...

Wouter bood haar den arm.

- Jonker, ik dank u, sprak ze. Ja vader, ik zal gehoorzanren.." ii< :a'eti,
dat gij nu krijgsman zijt. Maar dood den heksenmeester niet.

Deze hacl reecls willen vluchten, doch solrlaten ontringden k,.'iit. Dl l._rrrl
srneekte voortdurend om genade.

Toen Jacqueline met van Dillen heen lrras, gebood Isegrinr rien irtks,:n-
meester in een cel op te sluiten.

De jonkvrouw en Wouter stapten cloor de y,ang. Ze zag r-lerr çlnr,r,, iiiç
gebonden op den vloer lag.

-* Ik moet nog een woord tot vacler zeggen, sprak JacqLieliue haastig.
Ze riep hem en op den gevangerrbewaker rvijzend, sprak ze :

- Deze man is altijd gcecl voor mij geweest. Hij ti oostte 1ne un hnvees
me veel diensten.

- Maak hem los ! gebucd Isegrim. Dan is de cipier vrij te gâail. lv;ie1--
heen hij wil... Jacqueline, vervolgde hij, talm nu niet langer. Gij hebt rust
noodig. Doe alles wat jonkèr van Dillen zegt. Wij zijn spoedig wtsel srrlen.

Hij kuste haar en het meisje verliet nu met haar begeleider liet geboun,,
waar ze zoo vreeselijk geleden had.

- Maar rvat is er gebeurcl ? vroeg ze.

- Wij hebben Nieuwpoort veroverd... Nog worcit er gestrecle'r. nraar
toch zijn we meester van de stad.

- O. ik gevoelde het in mijn cel, dat er iets gebeuren zou... À{en kwam
mij halen voor de pijniging en was zulk een rust over lnij, zoo'n groot ver-
trouwen... Ik bezat de zekerheid, dat de verlossing komen zou. trk meende
echter dai dit door een spoedigen, een plotselingen dood zott zijn...

- Maar jonkvrouw...

- O, ik gaf niets meer om het leven hier beneden. Denk aan mi,in 'ioe-

stand !

-- Ja, die was vreeselijk...

- Maar nu laait mijn levenslust weer op... O, wat is nre alles vrc-emd.

lk droom toch niet...

- Neen, neen, het is heerlijke werkelijkheid ! Cij zijt verlost... ile
macht uwer vervolgers is gebtoken... ,

- Vader lneester te Nieuwpoort...

- Het plan, om de stad te veroveren, is gelukt... ik ntrlet er, il'at rnij
betreft, bijvoegen, boven mijn verwachting. Maar ik bewonder uw vatier.

En werd Nieuwpoort clan ingenomen' om rnij te bevrijcien ?

- Ja en neen... Uw vader is begonnen met de uitvoering van etn pian.

Hij moest hier een of andere stad aantasten en hij heeft iratuurliik Nieuwpoort
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uitgekozen, omdat hij u uit de kiauwen van een zoogenaamcl gerecht wilde
halen. Maar ge zult dat alles vernemen.

Wouter ian Dilien ging met Jacqueliue door cen aÏgelegeu srraat, Tw;
van lsegrims nlannen begeleidden hen. Aan de ramen krvarnen bewoners en ze
vroegen angstig wat er geberirde.

Ze vernamen nu gerucht.
-_ Spanjaarclen, die onCereen vechten ! riep een tler solclaten.
Hij deed dit uit list. om cle burgers in huis te houden, want anclers kon-

clen ze weliicht de bezetting helpen.

- Blijf binnen, voegcle hij er 6ij, want cie kerels zijn clronken en zouden
u ook overlast kunnen aandoen...

Wouter bleef voor een kleine woning staan. FIij klopte aan,
-- Moet ik hier zijn ? fluisterde .lacqueline.

- ]rJsgn, jonkvrouw... het is het huis nrijner ouclers... ik rnoet even een
woord zeggen. . ,

Een bovenraam werd geopend .. Vader van Dillen vro€gr wie er was..

- Doe open ! antwoordde Wouter, meenencl dat zijn stem we1 herkend
zou worden.

En dit bleek het geval, want verbaasd klonk het terug :

- Aij !-.. Ik kom.
En dadelijk daarop verscheen de oude heer aan de deur.
* Jonkvrouw, een oogenblik, zei Wouter.
Hij deed een schrecle in de gang en drukte zijn vader de hand.

Een waarschuwing, sprak hij zacht. Isegrim is meester van de stad...
*- Wat... Dat geluid...
** Het is de geringe weeistancl der Spanjaarclen, die bedwongen rvorclt.

- En gij...

- Vader, ik heb u mijn gevoelens nreegedeeld.'lk strijcl ntet Isegrim,..
Nu breng ik zijn dochter in veiligheid...

- ,Jacqueline...

-.1a, 
dic men als heks behandelde... Vader, ik treed thans niet binnen.

lk wilde u alleen het nieuws melden... Oij hebt niets te vreezen. Ik mag geeû
stonde verliezen... Maar morgen keer ik terug. Croet moeder van mij... Binnen
eenige uren bespreken wij alles...

En na den verbaasden mag nogmaals de hand gedrukt te hebben, voegcie
Wouter zich weer bij Jacqueline.

- Om milnentrviî zijt gil zoo haastig, zei deze.

-* jonkvrouw, ik ben krijgsman en moet rnijn ber:elen opvolgen. Deze
luiden u uit de stad te brengen.

- Maar waarom ! Als Nieuwpoort ons is...

- Uw vader wil het zoo, en wij moeten doen, wat hij gebiedt' Gii,
zoowel als ik. Laat me toe u dat te herinneren.

* ûe hebt gelijk, al deelde ik nu liever vaders gevaren, dan rnij in vei-
ligheid te stellen.

"- 't Is een strijd van ntannen...
-_ Meisjes en vrouwen hebben dikwijls cle rnannen geholpen.

- Ik ontken het niet. En ik weet, dat ge daartoe den moed bezit, maat
thans niet de kracht. In cleze oogenblikken stettnt ge op tlw gespannen zentl-
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we{r... Dat blijit niet duren... Ik bedenk in welk een vreeselijken toestand wij
u aantroffen... Gij hebt groctélijks behoefte aan rust.

- 't Is waar... Maar thans gevoel ik me toch zoo sterk...
-- Ik herhaal het, overspannen zenuwen...

- Zeg mij, jonker van Dillen, is mijnheer de Lowy al terug van En-
geland ?

Plots vroeg Jacqueline dit op gejaagden toon...

-- Neen, nog niet...

- Hij toeft lang. Is hij toch gezond ?

- Uw vader heeft heden nog tijding van hem ontvangen.
-- Goede tiiding ?

- Ia, hij is welvarend..

- Goddank...
Die innige belangstelling voor de Lov,,y, die vroeger den Reiger bewoon-

de, wekte even wat jaloezie bij Wouter. Maar dadelijk schaamde hij zîch,
wânt hij bedacht, dat de beschermer van het landgoed een bejaard man was.

Eens zag hij bij Jacqueline en haar vader een jong, knap persootl.
Dien had hij benijd orn zijn omgang met de jonkvrouw. Maar nadien àag hij
nem niet meer. Hij durfde er nu toch niet naar te vragen...

Het was Wouter wonderlijk te moede. Op zijn arm leunde het rneisjg,
dat hem 'ran de eerste kennismaking al zoo beinvloed had, niet door hekserij
of noodlottige macht, maar door haar schoonheid en edel voorkomen. Om
naar had hij geleden..., was hij leitelijk een banneling, een uit de samenleving
gestootene. Om haar niet te verraden, trotseerde hij het gerecht en zijn pijn-
bank...

Vy'eer was hij Jacqueline's beschermer...
Agneta van Ramsdijk, die hem hooncle en voor uroo'rdenaar verweet,

scheen nu heel ver van hem...

- Van mij mag Agneta terug keeren naar haar vrekkigen oom, dacht
van Dillen. En wil zij den V'eurnschen schurk huwen, wet, ze doet het dan
praar !

Hij zou de liefcle van Jacqueline winnen... Deze gedachte deed sonts

zijn hart bonsen.
De jonge lieden bereikten de poort, waaleen sterl<e wacht van Isegriln's

nannen siond. Ook l-iurgers, die reeds de vlucht wilden nemqn, hadden er

zich opgehoopt. Ze werden door 't krijgsvolk hoffelijk behandeld. maar toch

ter zijde in groep gehouden ...
Een tler solclaten scheen van Dillen en -facquelile te verrvachten, Toen

deze naderden, ging hij dadelijk op hen af'

- Verlossing ? vroeg hij.
-- Gelukt, antwoordde \rV'outer.

Het was het wachtwoorC.

- Wilt ge nre votgen, hernam de krijgsman.
Hij ging hun voo,r door de poort. De soldaten groetten eerbiedig.'. Ze

witten, dat de dochter van hun aanvoerder bevrijd was en verheugden er zich
oprechi over.' Buiten de poor:t r,ûachtt: een koets. Het was die, waarin van Rooze de
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stad verlaten had, om zich naar de plaats der ontmoeting met den zoogenâam-
oen geest te begeven.

- Nu zal het reizen gemakkelijker gaan, sprak van Dillen. Uw vader
gevoelde zich zeker van de c'verwinning en heeft de beste maatregelen go-
nomen.

* Ik zal toch spoedig mijn vader terug zien ?

- Zeker ! Morgen reeds, denk ik. Onze aanvoerder moet nu te Nieurv-
poort alles regelen.

Het rijtuig vertrok dadelijk. Het reed langzaam. Krijgsvolk begeleidde
het.

-- Waarheen gaan we ru eigenlijk ? vroeg Jacqueline.

- l{aar het kasteel van een vriencl uws vaders, iemand die geheel meT

ons is. De afstand is niet groot. Ce zult weldra heerlijk kunnen rusten.

- Eerst bidden en Cod en Onze Lieve Vrouvre beclanken voor cleze
oevrijding. O, alles is rne zoo wonderlijk !

- En toch geen droom. Maar ge zult nu voortaan uiet roekeloos rneer
lrant.lelen, niet waar ?

- Ik hield mijn beloite...
-- Ikweet het ! Gij wilclet jonkvrouw Prijcke verlosseu... &laar hacl ik

ore gevolgen kunnen voorzien, 'k zorJ uwe belofte niet aanvaard lrebben.

-'t Was de drang van mijn hart. Niemancl m,oet voor mij iijden... I'k
heb vernomen in de gevangenis, dat een jonkvrouw van Rarrrsclijk nu voor
mij als gijzelaarster zit.

-- Ze zal morgen naar huis weer keeren.

- O, ia... Ik begrijp vaders bezorgdheid, lnaar nog cens, voor urij nrag
- geen onschuldige lijden.

- Gij zijt nu zelf buiten alle gevaar.
Er,'en zlegen ze.

- Jonker van Dillen, hernam Jàcqueiine toen, haelden u'ij elkaar ltiaar
nooit ontno,et ! lk zeg dit natuurlijk ter wille van u, rvant rvij hebben veel
hulp van u genoten. Gij echter hebt zeel door ons geleclen.

- O, voor u ben ik berEid alles nog eens te doorsfaan ! riep Wouter
met vuur. En ik heb vandaag meegestreden, uit liefde voor Vlaanrieren zeker
ook, maar even sterk om u uit de handen der beulen te halen.

- Hoe zullen wij het u ooit vergelclen ? Van u ontving ik het briefie,
rlat me aanried tijd te urinnen... O, het gaf rne zoo veel hoop !

- Fn ons plan is gelukt... Ge kunt niet begrijpen, wat ik nu gevoel,,

lonkvrouw._- Maar uw toestand ?

-- Mijn ouders hebben weer alle vertrouwen in mij en dat is rne genoeg !
We weten nu, wat vriendsphap beteekent... Ik maak echter een uitzotrdering
voor jonker Adelbert van l-oo, den zoon van den Winoxbergschen schout. Hij
ts niet als zijn vader, die u gevangen nam. Adelbert van Loe doet alle rnoeite,
om mijn onschuld te bewijzen

- En jonkvrouw vari Rarlsdijk heeït u ook verloocheucl ? r,r.oeg JacqLre-
Irne: tk weet, dat zij uw verloofde zou rvorden. Ik heb dat vernomen.

- Zii heeft ruw den vriendschapsband verbroken.

- Maar ze zal nu cle waarheicl hooren...
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- O, ik ben los van haar', hernanr Wouter. En het valt me, na dergelijke
behandeling niet moeilijk haar te vergeten. Zijkan nu Pol van Rooze kiezen...

Vlug begon hij weer over den aanval van Nieuwpoort, als wilde hij
jacqueline c{en duidelijken indruk geven, dat hij onverschillig was geworclen
voor Agneta van Ramsdijk.

Zoo spraken ze tot de koets stil hield voor een kasieel, dat nabij de
cluineu stond.

- Hier zijn we er, sprak van Dillen. Nu kunt ge rust nemen. En ge
moogt u geheel veilig gevoelen.

Een soldaat opende het portier en zei eerbiedig :

- We zijn ter bestemming, heer.
Wouter hielp cle jonkvrouw uitstappen. Hij boor{ haar den aun en leidde

haàr over de brug. Onder de ingangspoort stond een lratl met een lantaarn.

- Verlossing ? zoo stelde hij ook het wachtwoorcl.

- Gelukt, antwoordde van Dillen.

- Gelief mij te volgen. klonk het terug.
En het drietal schreed nu over de binnenplaats... De dienaar opende de

deur in het hoofdgebouw. Jacqueline trad in een vestibule, waar een licht
trrandde.

-- Jonkvrouw, Cocls naam zij geprezen ! Gij zijt daar...
Zoo riep Katherlijne uit, de trouwe oude, die hier haar meesteres ver-

wachtte en weenend omhelsde... Het was een ontroerende begroeting...
En daarna zei van Dillen :

Jonkvrouw, ik keer terug naar de stad...
Ze stak henr de hand toe.

- Hoe zal ik u ooit mijn dankbaarheid kunnen toonen, sprak Jacque-

""t yif"#n 
zoo gerukkig a.ts gij en uw vader...'k H,oop u spoedig wecier

te zien. Neern nu rust... de overspanning blijft niet duren, vermaande Wouter.

- Gij zult vader zien ?

- J"... jonkvrouw I

- O, dr-ing bij hem aan, nrij zoo vlug rnogelijk te bezoeken. Ik heb hertt
gechts enkele stonden ontmoet.

- Uw vader verlângt natuurlijk even intrig naar u... Ik rben overtuigci,
dat hij u morgen bij uw ontwaken al begroet... Tot wederziens...

Eerbiedig kuste Wouter haar de hand.... Uit een kamer trad nu een
monnik te voorschijn, en van Dillen herkende hem dadelijk. 't Was vader
Aleppo, die nog te Nieuwpoort gewoond had. Wouter bezorgde hem eens
cen briefje...

De geestelijke betoonde ook groote vrettgde over Jacqueline's bevrii-
ding. Dan deecl hij van Dillen uitgeleide.

_. Dus is alles te Nieuwport wel vergaan ? vroeg hij.
. Wij zijn meester in de stad. Ik ken overigens weinig bijzonderheden,

want ik haci de eervolle taak de jonkvrourv herwaarts te leiden. Zij is nu
veilig...

- Ja... Jonker, gij hebt urv taak trouw volbracht, hernam de monnik.
Laat nu geen andere gevoelens in uu' hart sluipen...

- Wat bedoelt ge ?
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- Bespaar u teleurstelling en denk nooit aan Jacqueline, cian slechts in
gewonû r,riendscirap... Il< wensch u goede reis en Gods zegen...

\rader Aleppo keerde zich plots oul en verdween in het duister.

- Waarmee bernoeit hij zich ? nrcmpelde Wouter.
Maar daclelijk werd hij somber... Ook Isegrim had hern in dien zin

ge.,iaarschuwci. Achtten zij Jacqueline dan te hoog voor hem, eeu burgers-
zaon '? 

.

- Waârom koos lsegrim nrij dan uit tot treschermer ? zei Wouter bij
zich zeli. Wie is .facqueline eigenlijk? Ik heb haar ondanks alles lief. .

En rvat zou orls dan in dcn weg kunnen staan ?

l{ij uarn v',eer plaats in de koets, die tr-'rug reed naar Nieuwpoort. V',ir
Dillen zat in rnijnreringen verdiept.

DE LIST.

De l':zcrl herinnert zich, hoe Isegrirn met zijn mannen de koets van Pol
van Roozc ouiriugrl had cn den schout eu diens dienaren liet wegvoeren.

Julietta's bevel aan van Rooze op den eenzalnen weg bij den Reiger te
kornen was een list, samr-'n met een wlaakplan der sluwe Spaansche:

trsegrini liet ook clen voerman van het rijtuig in verzekerde bewaring
brengen, na tlen nran voikomen gerust gesteld te hebben omtrent zijn lot.
Een ancler kroop op tlen bok. Soldaten omringclen de koets en deze reed
na eenigcn tijci terug naar de stad.

f,iabij cle vesterr, goecl verscholen, lag een sterke bende in hinderlaag.
Ile koets schokte over de bruggen cu kwani onder de poort.

-- llc schout van Nieuwpoort ! riep nu de nieuwe voermall.

- In orcle ! klonk het antwoord.
Maar het rijtuig verrvijlde eenigen tijd binnen het poortgewelf. De sol-

Cateu clrongen tle wacht binnen en overrompelden de Spanjaarden. De ver-
.lokcn trcnde rukte nu ook aan en voncl een open poort. Vlug snelde ze binnen.
Een anelr..rc aTLleeling rvelke wat verder op den weg wachtte, stormde insge-
Iijks narler.

Het vcrze'i aan rlc poort'wercl in enkele oogenblikken gebroken' Twee
Spaniaartlerl waren geclood ett cle anderen galren zich gewillig over. Niernand
kon alarnr slaan.

Het plan u,as goctl opgestelcl. De binnengeclrongen afdeelingen splitsten
zich in verscheiclene groepen, die elk wisten, welke richting ze te nemen en

ivelkc taak ze te vervulletr hadden. Lieden met de stad uitstekend bekend,
\vezen hun clen u'eg.

trsegrim liep nret zijn alcleeling naar cle gevangenis en llre weten, hoe hij

J acquelirrc verlost,-'.
Laurens zot-l tlett kotnmanclant gevangen nelllen en bestookte ziin kwar-

tier. I)e bevelhebbcr hacl gerucht vernonlen en snelde naar buiten, maar liep
recltt in cle arnren cler aanvallers. Hij werd daclelijk overrompeld' Een groep

bezette lret lokaal tler burgerwacht, ell aan den ingang'der straten stonden
patroeljcs, om cle inrvoners te beletten zich te verzamelen.

D; sterkste afdeeling tastte het garnizoen aan. Daar was de strijd vrij
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hevig, maar de Spanjaarden hadden geeri aanvoerclers of leiders en rnoesterr
zich, nadat er een aantal dooden en gekrvetsten gevallen was, overgeven.
De wapens werden in beslag genomen en de bezetting bij gedeerten àfzon-
derlijk gevangen gezet. ook het stadsbestuur \vas aangehouden. Het kon
geen beroep doen op de burgerij.

Zonder veel bloedverlies had lsegrim Nieuwpoort gewonnen..De hooi,.l-
man voelde een zwaren druk van ziin hart venvijderci. jacqueline was bevrijd,
en opgewekt trof hij thans verdere schikkinçn.

Hij vestigde zich op hef stadhuis en richtte ctadelijk een bestuur iii.
zijn vertrouwdste en verstandigste nreciewerkers kregen elk hun taak. Borlen
werden uitgezonden. Ze moesteg te Brugge, Gent, Mechelen, Brussel en Ant-
werperl het bericht verspreiden, dat de Spanjaarclen uit Vlaanderens We:;t-
hoek verdreven werden. En natuurlijk zouden ze alles zeer overclrijverr.

Veurne, Nieuwpoort, Dixmuiclen, Duinkerke, Ieper uit cle ma-cht cler
Spanjaarden bevrijd. De gansche bcvolking tegen Spanje in opstand. De Hol-
landers te Nieuwpoort eu Duinkerke geland. Oostenrle zoncier verdecliging.

Aldus luidde hun opdracht en deze tijding moest cian natuurlijk de aan-
dacht van Antwerpen afleiden, waar Maurits van Nassapr clen hoofclaanl,al
kon doen.

De boclen vertrokken te paarcl. In rlien nacht nog lict isegrinr gt'oult:.,1'l

ongewapende Spanjaarden naar den kelder der abdij brengen en naal enkele
kasteelen, en hen daar opsluiten; teneincle alclus het' garnizoen van Nierr,,r'-
poort te verzwakken. Ambtenaren en inr,loedrijke Spaanschgezinde buryers.
uit'hun woning gehaald, kregen een hoofsche behancleliug, lnâar te\iens to;Il
een strenge bewaking, opdat ze niet rnet het volk in aanraking kornen en rlrt
tot verweer aanmanen zouden. De veste u,erd aldus verlamd.

Nieuwpoort was lceds gehcel berlrvongen, toen Wouter van Dillen ,,r
terugkeerde. De jonker begaf zich naar het stadhuis.

- Is Jacqueline veilig ginder? vroeg Isegrim haastig.
In korte rvoorden vertelde Wouter, hoe de reis zonder buitengewon,-, ont-

moetingen verloopen was. De hooldman dankte lrem hartelijk voor zijn huip.
De jonker dacht weer aan de geheimzinnige lvaarschuwing van vader Alelino
en de vraag lag heni op de lippen, wat er dan rvel kon zijn tusschen hent en

Jacqueline. Hij begreep echter, dat het nu geen oogenblik rvas, ûm zulk een

kwestie te behandelen.
__ Welke taak draagt ge n1e vercier op ? vroeg r,att Diilen.

- Wel, de Duinenbrrrg moet een olizer steunpunten blijven. Ik benoeitt
u tot bevelhebber daar.

- 
Ik dank u voor u14t groot vertrouwen en aanvaâr(l rnet vl-eugdc, ant-

rvoordcle van Dillen.
Hij was zeer blij verrast cioor iiit besluit, ri'ant de << tr)uirteitbitrg > \vas

het slot, waar hij zoo pas Jacqueline in veiligheid had gebraclrt. Hij zoLr cltts

nognraals de beschermer der jonkvrouw zijn.

- Agneta van Ramsdijk is nu geen gijzelaarster nteer, hernant Isegrirtt.
Zoo ge wilt, kunt ge haar naar den < Duinenburg >> \roeren.

- Neen, ik breng haar bij bij baron van Rantsdijk terug. Pol van Rooze
is toch gevangen.

: ]![s21 hij wordt vrij gelaten...
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- Zult gij daf doen, heer ?. Al moet ik u blindelings geltoorzamen, en
rxag ik dus uw daden niet bespreken, toch zult ge mijn verwondering over
zulk eert besluit begrijpen !

- Het is een der voor'"vaarden van de overeenkontst met de Spaansche
vrorlw. Doch wees gerust... groote onthullingen staan voor de deur... ww
onschuld wordt bewezen...

- Hoe dan ?

- Verdraag nog een korte poos mijn geireimzinnigheid... Van Rooze
zal nret Agneta van Ramsdijk niet huwen...

- Gij prikkelt zeer mijn nieuwsgierigireicl...

- Bedwing ze nog een wijle... Er zullen voor het volk geweldige ver-
rassingen zijn. Dus gij vergezelt me morgen vroeg naar den kelder en datt
naar den < Duinenburg >>.

- Gaarne... De jonkvroulv uw dochter heeft zeer aangeclrongen, dat
gij haar -tpoedig zoucit bezoeken.

- Môrgen... Ik mocht haar nu niet vergezelfen, rriaar ge kunt u inclen-
ken, hoe zeer ik ook verlang haar te spreken.... C, toen ik haar aan die
koorde zag t...

De tranen sprorlgen deu vader weer in cle oogen...

- Dat blijft rne altijd een visioen, hernam hij. En 't eerst rvat zc- cleed,
rvas genade vragen voor haar beul.

- Ja, r.,,elk een zielenadel!...

- Wouter, ueem nu ook wat rust...

- lk zal rnij tct nrorgen vroeg bij rnijir oudcrs bcgcvt'n, zor: gij terr-
rurinste lnijn cliensten niet behoeft.

*- Niet voor morgen...

- Hoe laat rvenscht ge dat ik hier ben'?

- Te zeven uur... Ik'moet thans allerlei berichten inrvinlren. Ik geioof
wel niet, dat er in de eerste dagen krijgsvolk op ons algezonden zal wor-
den... Veurne is het groctste deel van zijn bezetting kwijt; te Duinkerke zal
dc gottverneur. tiie op clc rvur-rrr.len van etn vagebontl tle Moclcrr rinclrr water
'zette, nu in doodsangst verkeeren en vreezen, dat cle Hollanclers zijn veste
beloeren,. te rneer claar çnze vrienden op zee een paar Duinkerker vis-
schersschuiten gekaapt hebben. Oostencle heeTt insgiijks klijgs.;oll< naat
Spinola nroeten zenden. IJoor strooptochten onder nturelt vân leper
en bij Roeselare zal de verwarring bij den vijand rrog stijgen en hij zal
meeneu. clat ginds ook hct oproer wocdt. Verder strooien eenigt boden in
't land van Aalst uit, dat een troep soldatcn tegen Gent oprukt. Kortorn. ctre

regeering zal niet weten. rvat' ze gelooven en traar ze 't eerst versterking
zenden moet; el1 intussclien zitten wij hier gerust en kan ldaurits van l{assau
op Antwerpen aaurukken.

Uw maatregeleu zijn voortLefÏclijk genornerr...

- O, niet nutteloos heb ik gedurende langeu tijd dit, alles voorbereid.
Zoodus, jonker van Dillen, hoop en vertrouwen. Kunnen we Antwerpen krij-'
gen, dan blijft de bevrijding van Vlaanderen en Brabant geen herbenschini
lneer.

Isegrim stak Wouter de harrd toe. Met een zonclerling gevoel stapie
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de jongeling cioor Ce straten zijner gebooriestari. Hij ging nu vrij, hij rvas
q-een 1 cri olgt{r fircer. . .

È{ij bcgaf zich nzrar de oudertijl<e woning. IJii moest op zijn geklop niet
Iang wachten, want zijn cuders en l-ivina konden nir:t rneer slapen en zaten
in cle huiskamer in spanning te wachten naar nadere berichteir...

l&/outer omhelscle zijn noeder en zuster. Dan keek hij zijn rrader â;tn
en zei :

- 
Weilicht"krint ge nrijir handelwijze niet goerlkeuren. Ik ben nLrdaacl-

rverkelijk cie boridgenoot van Isegrim, die geen roovel' is, r-naal een Vlaanrsch
edelnran. u eike hier den strijd voert {egen de Spaansche bezetting.

--- Tcen cie regeerina ons geboorl hem op te sporen, noemde ze henr eerr
sailtenzr"À/eeicler, cioch. dat hij tot zttlke daden beklvaam rvas, moeten ze te
Brussel tocii niet vei'moecl hebiren. En is onze stacl nu waarlijk in zijn rnacl.t?

- 
ja, ciool list en rnoed, cloor voiharding en durT!

Zoncïer van de Spaansche vrouw te gewagen, vertelcle Wouter, hoe
lsègrim bij verrassirlg een der posten ovcrrornpeld had. FIij sprak van cie
stelselniatige bezetting der staci, van .facqueline's bevrijcling, cloch mocht
riets uitlateil over clen beraamden aanslag op Antrn'er1len.

- Maar lscgrinr kan zonder hulp de stad niet houden, berveertie van
Dille rr.

- Ik ben niei in allc geheimen, aniwoorikle Wouter, rnaar zeker hecft
hij nog allerlei verrassingen. En hij rverkt natuurlijk in velstanclhoutling met
Holiand. en zelTs met uitgeweken Vlarningen in Fngelancl. ldaar', vacier. -laat

ilns eens eveir ilver onze eigen aangelegenlteden spreken. Allereetst betLlig
ik u nogmaals tlat ik hariiiel uit overtuiging. Ik zou het, ook zonrler al ntijn
al'ontilren, op cien duur toch niet uitgehouclen hebben oncler cle Spaansche
rleesters. ik ben te'lang in Engeland geweest en het onder een vrij volx
verkeerd. En Spairje heefi ons hier ketens gesnreed.

- ik leer het thans ook meer en meer inzien, bekertcle cie voormalige
rchurii. Wij waren zooclanig aân de bezetting gewoon, clat we gewillig in
't gareel liepen, alsof hct aidus behoorde. Àtll"ar gij hebt lne cie Gogen geopencl.
Ik kan nog niet geheel ulv zienswijze bijtreden. cloch ik voel reecls syt:rpathie
voor il\'v Iiooltlrnau Clr zijrt onderrteming.

- 
(), tlat verheugt nie, vacler, en ge nlaakt het nlij gernakkelijk. onl een

voorstcl lc rloen.

- Laat eens hooren!
--- lk ben bevelhebber van eelt slot geworcien, van Duinenburg.

- En waar is baron van Vloeren, de"bewoner, clan ? uroag uln Dillr:n,
tiie clen edelman van hef genoemde kasteel goed kende.

- Op l)uinenburg. Hij is een bondgenoot.
Hij ook ?

- O, en nog vele anderen. Maar baron van Vloeren is oud en gebrekkig.
Duinenburg is een onzer steunpunten cn staat van morgen al onder mijn
kommanclo. Nu zou ik willen, dat gij allen u daar met mij vestigdet. Gelukt
de opstand, dan.keeren wij naar Nieuwpoort terug en wordt gij r,r'eer schottt.
Mislukt alles, dan wijken we samen uit naar Engeland, waar ik in den handel
vûor u allen het brood kan verdienen. Want, vacler, moest gij hier blijven,
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en il geheel onzij(lig houtlen, dan nog zouden de Spanjaarclen en hun vleiers
wraak nemerl op rr, r,ver<len zc weer meester.

-_ O, gervis !

_- Wij nioeten cloen, rvat Wouter zegt, inecnde lnevrouw vati Dillen.
Indieri de toestand te Nieuwpoort weer werd als voor deze inneming, zott ik
toch de stad willen verlaten" Vooreerst hebben wc er geen inkotnsten en dau
gescheiclerr ievcir van 'W0rtter en voor u moeten vreezen...

- lk behoel nre nict lang te bezirrnen, sprak vader van Dillen. Er is
inderclaad greir andere uityveg dan Woutcr ons wijst.

- Eigenlijk heb ik n in al dezen last gelrracht, hernam de zoon.

-'t Is alles n'onderijk toegcgaan, rnaar gij handeldet volgens uw gewe-
ten. eir dus kan ik u nict berispen. zei cle vatier... .Wij gaan morgen ltlee naAr
l)uincirburg.

- En hoe is ur,r, oordeel. Livina? \rroeg Wouter.
Meegaan' 

r-^--]:-.. ^^..^r-^.-IMag ik o;lenhartig spreken?
Naiurrr lii'k...

-' Vatlcr eu rnoeck't weten ttu toch ook, ciat' Aclelbert van Loo om tt
diku'ijls lrie l korrrl...

l'iet rneisje bloosrie.
-- Maar Adelbert zal ziclt vast en zeker aan onze zijde scharen !

voorsFellle iraar broetler. Hij rroet geestdriftig u'orden voor ons plan, als
hij alles verneenrt. En rlan nog iets... ()ok het volk zal anders denken over
Isegrim. Er u'acltten uog gr-oote verrassingen. Zoo zal mijn onschuld bewe-
zen \r,r-li-rlett...

** Is het waar? riep rnoeder van Dillen uit.
-- Isegrini lreett het nrij stellig beloofci. Pol van Rooze bevindt zich in

zijn I'r;rnden. De hooïclrilan u'cet rneer clan hij nu zeggen wil. Het volk moet
aklus zien, hoe lret beclrogen wercl cloor de Spanjaarden, die het een schurk
opdrongcn tot schout. En clarr heeft cie onderwaterzetting der Moeren ool<

veel ku,aacl hloecl gezet
Er lvas nog veel ie vertellen. Wouter clacht aan geen rust. Te zeven

uur ging hij irecn. belovcrrd in cien loop van den dag het gezin af te halen.
't Was rustig iu (ie stacl. De burgers hielden z.ich voorzichtig binnen.

Wouler kr,vanr op hct staclhuis.

- |-ls, goed op tijci ! zoo vcrn'elkoni(le Isegriur hem. Maar ik geloof niet,
ciat ge rust gelornerr hebt.

Vau Dilien deelde nu alles nlee, wat hij nret zijn ouders bcsproken en
\Nat ze r{aarna besloten hailclen.

- IJitlrrirrrtencl I zeiIscgrinr... Ja, breng uiv tamilie uaar l)uinenburg.
Daar za.l ze veilig ziin...lk heb ook nog wat nieuws.... Na uw vertrek kreeg
ik rrc;g cen plannetje; dat meehelpen zal on verwarring bij de Spanjaardeq
te zaaien. f)nr van Roozc te cnturaskeren, hcb ik den drolligen schout van't
steclekc Loo noodig... vriend Beneclictns. Lâurens is er cm, ntaar tevens
zullen lve Loo bezetterr. L-tan hebben \\.e zoogenaamd nog een stad veroverd.
Loo... elat l<linkt goecl, want cle stad is de sleutel van de leperleestelling, en,
al is dit in clezc cinrstarrdigheden voor ons van weinig belang, toch zal het
te Brirssei clcn iuriruk r.l'ekken, clat we een {link strategisch ontwerp uitwerken.

443
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Laten lve ons nu eerst naar onzen abdijkeider begeven, naar Agneta van
Rarnsclijk... en van Rooze, want die schelm zit daar ook... Van daar begeef
ik nrij naar Duinenburg en gij kunt Agneta naar haar rvonirtg geleiden en

vervolgens u'w ouders afhalen. Ik kan rne gerust eenige uren uit Nieuwpoort
verwijderen, want de berichten ber,vijzen, dat we vooreerst geen aanval te
verwachten hebben. De Spanjaarden zijn het hoofci ki,vijt...,

Twee paarden werden voorgebracht en wat later reed een kleine, doch
r,vel bewapende bende door de straten van Nieuwpoort.. .

Livina hoorde het hoefgetrappel. Ze zat op haar zolderkanrer. Ze keek
de kleeren na, die ze meenemen moesi naar Dulnenburg. Haastig slond ze

op .en opencie het raampje... Ze zag haar broer... Deze wuifde haar toe...
cn deed een teeken, dat hij spoedig weerkeeren zou...

En een wensch k'uvam bij Livina op... Reccl ook Acielbert tran Lno ili
het gevolg.','an Isegrirn ! Maar ze hoopte, dat het rvel gebeuren zou.

Voor Livina wachtte nog een . andere verrassing. Wat later werd. ge-
klopt. Jan Borgelia stond daar... Nu kwam hij echtei seen gedicht voor-
lezen. Hij zag bleek van angst.

- 
Wat verlangt gij :log van ons ? vroeg Livina op ltorscheu toon.

- U spreken...

- Zeg het hier ultar... ûij zijt immers te hoog, ol.it ons huisje binnen
te treclen. Het verwoùdert me zelfs, dat gij me nog herkent... Als ik tt ont-
rnoette, was ik toch een vreenrde voor u...

- Ce vergist u, Livina.

- Ik heet jonkvrouw van Dillen... Maar wat hebt gc nu te vertelltn...

- lk zag uw broeder naast den hooïdman, clie Nieurvpoott I'erot,erd
heelt... À4en heeft mijn vacler aarrgehouden... En ik vrees, tlat men ool< rnii
gevangen zal zetten, ofschoon ik in mijn hart altijd de Spanjaar-dert geminacht
l:cb... Daar jaren vriendschap ons verbinden, vraag ik rtu urv voorspraak...

- Lalaard I riep Livina hem toe en ze wierp cle tleur- r'oor Rorqeiia
dicht. . .

Ze keerde naar boven terug, om het allernoodigsie voor rie verhuizing
in te pakken. Ze verachtte thans den jonker nog rneer, dic haai- vroeger vleicle,
doch na het gebeurde met Wauter, de geheele lamilic den r-ug toervendcle...

Dan gedroeg Aclelbert zich anclers... C, indien hij nrr ook inaar de zijde
van lsegrim koos !

Nieuwpoort was dus oncler een geheel nieulv bestuur ontwaakt. En toen
oe bev;oners eindelijk op straat krvatnen, lazen ze cle irroclatttatie van Ise-
grinr, de bekenclnaking, dat de stad op de Spanjaardtn veroverd, cle buugcrij
van 't juk bevrijd was en van de wisseling voordeel ondervincletT zoti.

Sommigen betuigclen daclelijk hun vreugclc. Dc ureesten echter namen
een afrvachtencie houding aan.

IN VRUHEID.

Agneta van Ranrsdijk wist niets van al 't voorgevâllene. Ze was opge-
staan en lang knielde ze in gebecl neer. Dit was nu haar eenige troost...

Er wercl geklopt.



DE HEKS VAN NIEUWPOORT 445

-* Binnen I riep ze.
Daar zag ze Wouter van Dillen.
-_ Blijf buiten I gebooci Agneta, dadelijk verontwaardigd over dit be-

zoek.

- Maak u gereed... Ik voer u terug naar baron van Ranrsdijk, sprak cle
jonl<br op koeien toon.

Zijn gelaat teekencie onverschilligheid.

- Bedriegt ge me weer ? hernam Agneta.

- Ik verbied u, mij zoo toe te spreken ! Ge hebt me nu genoeg ge-
hoond. Jacqueline'is bevrijctr... en Isegrim laat u dus ook gaan. Hij geeft u
aan mij ûver... en ik voldoen aan uw wensch. Ge hebt immers Fol van Rooze
gekozen... V/anneer kunt gij gereed zijn ?

\lerbaasd keek Agneta den jonkeî aan. Dezes houding verraste haar.
-_ Het is dus ernst, stamelde ze.

- 
lk heb altijd in ernst gesproken en gehancleld... Wanneer kunt gij

gcreed zijrr...
d, in enkelc oogeublikken...

:- Goed. [k wa.cht u hiernaast... F{et is nutteloos, dat wij verder sprer
ken en ge zuit slechts nog een zeer korfen tijd het gezelschap van een moor-
denaar rnoeten ciulden... Fiet is mij voortaan onverschillig, hoege me beoor-
deelt... Mijn geweten is zeer gerust.

Wouter trok zith terug. Agneta gevoelde geen vreugde, al mocht ze
haar kerker verlaten... Van Dillen gedroeg zich nu, zooals ze't van hem
geeischi haci, juist alsoi hij een vreemde,vvas. En toch kwetste dit haar hart.
Zou livrouter dan geheel onschuidig en van Rooze een bedrieger ziin ?

Agneia pakte haar weinige bezittingen in" Ze sloeg haar tnantel. orn. Ze
rvas reeds klaar" Nocl-rtans wachtte ze even... Zoo veei gedachten bestorrnden
haar.,. \Mat was er gebeurd ? Weike tijdingen zouze daar buiten vernemen ?

Ze wisi niet, dat dicht bij haal Pol van Rooze op een bussel stroo in
Ce somberste wanhoop necierlag.

Eindelijk opende ze de deur.
-- Vaardig ? vrceg \ù/ouier, die in het nevenvertrek haar verbeiclde.

- Ja..

- teiieï me te volgen... Spoedig zult ge bij u\v oonr zrini...
r\,{aar wat is er àan vooigevalien ?

- Gij gelooft me ifi:mers toch niet 1 Alleen Pol van Rooze bezat uiv
vertrouwen. ûiens gekonl<el iiebt ge sieecls voor waarheid aangenomen. L.aat
ûns geen tijd veriiezen... ik heb nog veel te doen,..

Wouter was niet meer de nederige, cle minnencie, die haar van ziln
onschukl wilde overtuigen. tlij hield zich als cle meester. i{ij ging haar voor
door lange gang€n. En plots stond Agneta buiten. Ze kniprts met cie oogefl,
het eiaglicht verblindde haar. Dadelijk toch wendde ze er aan.

- trk heb iraar één paard, hernail Wouter. Gij zuli vé6r mij moeten
zitten. lvVe dienen de reis zoo vlug mogelijk te doen. Lang echter zult ge mijn
gezelschap niei meer moeten ciulden. Daar is een riem om Ll rrast te houden
en dus zullen rle met bloecl bevlekte hanclen u nict aanrakcn... Om rlit te
vermijden helpt cleze krijgsman u opstijgen.

Een solda.at hielp Agneta op het paard. De jonkvrouw had rvei kunnelt
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weefien. 't Was of Wouter haar op 't halte bonsde. Dierr indr.uk maakten zijn
rvoorden t-rp haar.

De tocht ving aan. Jonker van Dillen zweeg. Voor liern reclerr trvee rvel
bervapenr-ie mennen als geleide. Agneta sprak evcnmin een l'oortl. Toch had
ze vragen rviilen stellen, Tnaar ze dur{de niet.

De paarden draaiden snel. De rveg lag zeer eenzeant... Hier en claar
aan eeu hoeve keck men geheimzinnig cloor het raam. inaar nieurand scheen
zich buiten te lvagen.

't Duurde niet lang, ot uien ontrvaarde iret landgoeri van baron vair Rarns-
dijk. De voorrijders galoppeerden door het pai'k en stegen aan dc rvoning af.
Dadelijk was ook lùy'outer daar met Agneta. Een soldaat hielp haar rveer,
terwijl van Dillen den klopper liet vallen. rMaar n:en deed niet open.

- Gij schijnt uiet zeer rvelkotn te zijn, sprak Wottter. en luider nog
bonsde hij op de deur.

Teker had Fien, de meid, haar meesteres gezieu, \vant thans.verscheen
'2e...

- O, jonkvrouu,. gij zijt het I ricp zc verrast. Uu, oorrr is vau anqst
r,,'eggekropen . . .

Wouter nraakte een buiging, doch zei nieis nreer... VIug sprong hij in
't zadel. De scldaten deden hetzelfde en het clrietai rencle heen. Agnela keek
van Dillen na. Tranen befloersten haar cien blik.

- Wat doet ge vreemd, hernaur Fien... Korrr binrren i t-iT zouiit qe

liever met jonker van Dilien mce gaan ?

Wat is er ddn toch gebeurd ?

-- De Spanjaarden zijn verjaagcl. Isegrirrr is nrcester ie Nicuwpoort.
Zoo hebben we gchoord. l'{aar uw vrijcr... neern me niet kwalijk. dat ik zoo
spreek... is een schoone jongen. Hij liet ons niets rveten. Nooit vertooncle
hij zich meer. Oelukkig hebben r.ve toch een beschermer. Karel, de knecht
van jonker van Rooze, is hier...

- En r,vaar is jonker van Rooze zell ?

- Die zal r,vel gevangen genomen zijn... Maar korn nu toch in huis !

herhaalde de nreid.
Agneta trad binnen... Zewankelcle... Het was haar zoo vreemd te lnoe-

de. Ja, ze had Wouter wel willen terug roepen, om henr uitleg te vragen.,.
Haar wantro*wen jegens hem scheen weg. Ze gevoelde plots, clat van Dillcn
eerlijk was... Ze kreeg vrecs voor van Rooze.

Maar Wouter had haar rnet minachting bejegend.... HofTelijk wt:l, dr:ch
uiterst koel, 'rvas zij .door hem naar huis geleid. En dadelijk vertrok hij.

--- Wat doet ge toch vreemd ! hernarn Fien. Zijt ge elan r:iet blijde...
Van Rooze zal zich wel uit den slag trekken.

- Waar is oonr ?

- Moet ge tlat vragen ? Hij is rveggekropen bij zijn goutl... juisr alsoT
hij het kan vertledigen, als de Geuzen komen. Nu weten r,ve het, tlie Isegrirn
is een ûeus. En uw van Rooze keek niet meer naar ons om. Gelukkig, dat
I(arel zich moediger toont. Ha, claar is hij juist.

Van Rooze's knecht, clie bij het geklop doodsbenaun'cl in lien keldcr ge-
kropen was, maar zich nu weer wat rustiger gevoelde, kwam tc voor.schijn

- Mijn Hernel, de jonkvrouw ! riep hij uit. Wat geluk u te zien...
Hij nraakte een deftige buiging.
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._ lVaar is jonker vatt Rooze ? vroeg Agneta.
-- In handen vail den vijand, vrees ik.

- 
\i,/eet ge het cian niet zeker ? Hebt gij urv ttteestrl aan ziin k,t over'

gclatr:ri',)

- 
De jonkvrouw kcnt niijn moed en troulv tccir wel beter, om zoo iets

te veroncierstellen. Gisteravond kreeg ik van deu jonker bevei, om ziin vader
en zuster tc beriienen, die te FJieulvpoort vertoefdeir. Hij zeil wilcic een pa-
troelje cioen. Zeker hacï hij vertlachte bericlrten yernoilen. I{ij ,toonde dus
grooten mocd en verliet met zijn dienareu cle stacl. Natuurlijk zou ik heiir
gaamc vergezelcl hebben. Altijd hacl ik niijn leven veji voot hetn. Er-r etal is
nog zoo. tr]eze crzekerheid vervrilt me rnet hevige droefheid. Ik snieekie
gisteravoncl -ie irogen rreesaal.i, zoo ioog cle scheltir. Maar de jonker vertrou-
de rnij ziin r,lader en zuster toe" trk moest gehoorzamen en cius blljven. Mijn
meester \^/as geen uur w-eg of cle Ceuzen stormclen cle stad binnen. 't Is me

ncg onbegri.lpelijk. V/ie zou nu verrnoeden, dat er zulke kerels in den omtrek
zaten'J En op ccns zijn ze rneester van Nieurvpoort. Ge kunt denkel, hoe rvi.i

ontstelden. Baion van Rooze, Pols vacler, zoltd me op nacler lrieur,vs uit. Vrees
t<en ik niet, al zeg ik 't zelf, en ik waagde ttte op straat. Tijclens inijn at-
wezigheici nam Isegrirn den baron en zijn clochter gevangen, ik vernam rJit

op straat. War'e ik tliuis ger,veest, 'k zou hen tiesnoods nret mijn leveirn'er-
dedigd hebben. Isegrinr sloot hcn bij anclere aairgehouden burgers op. De
rgoverbaas moet cius rvel goede spionnen in dienst' hebben.-Ik kt n niç:is meer

doen. Over een rnij bekend vervallen punl cier vesteit, sloop ik buiten Nieurv-
poort, op zcek naar iniin n-ieester. Ik vond ge€n spoor vair henl. Etr toen
dachi ik toch in zijn geest te hanclelen, indien ik mij naar deze i,r'oniirg begaî,
orTr uvl oorn te beschermen... Dat is alles, wat ik weet, jonkvrouu'. Ett ik beu

verheugcl, Lr \,\'eer in vrijheid te zien... Wie hêe{t u rzerlost, als ik het 1r12s€I1

lnâ9.

- 
De heks is immers vrij, zei Agneta. Daarom liet tnen ook rtiij gaall . .

lk i,vas haar borg.

- 
En die valschaard valt Dillen bracirt cle jonkvrouv"' tertlg, sprak Fictt'

Hij doet dus met Isegrim mee.

- 
Dat weten wij al lang, maar het verwonderde me, ctat hij de jonk-

vrouw niet gevangen hield...
Dat rvas ook voor Agneta onbegrijpelijk... en thans leck het haar zel{s

ecn teleurstelling.

- 
Ik nroet eerst wat tot mij zelve konietl, hernau ze' Ï'ierr, ztg a;lrl

oqrn. dat ik op mijn kamer ben. ,

Ze ging de trap op. De meid en Karel bleven alleen' De kerel grijnscle.

- 
we zitten nu hier met overal in 't ronde de kerels vart r-iien ver-

vloekten lsegrim, zei hij.- FIoe alles toch in eens kan verauderen. "fa, r,ve ver-
keeren in een raren toêstancl. En tluisterend vervolgde van Rooze's kuccht :

- 
Ik ware liever ver van hier.., Misschierr wordt rlit huil ccuige dagen

gespaarcl tioor detr invloed van Wouter van Ifillen, doch ten sitttte kotnt
Isegriru toch ottt het gtluci van uw Ineester... Onze plannen zijn i-ir:erliik in
de war. Sy'e zullen geen tijti hebben om u aan clen oude te koppcleir. En

Agneta zou het,verhinderen. Haar hael ik rvel in't ntinst vati ai tr:rug ver-
wacht... en toch is ze er !

- 
't Is \vaa l'. . .



448 DE HEKS VAN NIEUWPOORT

- Daarom heb ik mijn plan veranderd... lk geef den moed niet op.

- 
Hoe dan ?

-- We moeten snel handelen, zonder aarzelen of vrees en bij van Rams-
dijks goud Isegrim voor zijn. Bij dage kunnen we ons niet uit de voeten
maken. Die leelijke gasten van den vrijbuiter zullen natuurlijk den omtrek
doorkruisen. En ik heb geen zin mijn: meester 266 trouw te blijven, om bij
hem op 't stroo van een hol te gaan liggen. Vanavond nemen we van uw baas
zooveel goucl als we samen dragen kunnen. Is het noodig, dan vermoord ik
clen vrek in zijn kelder. En we gaan er stillekens van door en zijn rijke lieden.

Fien zag bleek.

- Durft ge niet ? vroeg Karel.

- Maar een moord doen, stamelde ze. Dat is toch zoo wreed, Karel ...
Ecn moord...

- Als hij onrvillig is. En moest ge met hem getrouwd zijn, zouden we
Fem dan ook niet uit de wereld geholpen hebben ? In eens of langzaam, is dat
niet 't zelfde ? Ik héb mijn leven te lief, om het in handen van Isegrim te
laten ? En arm rond zwerven, als ik rijk kan zijn, neen, zoo dwaas ben ik
ook niet. Doet ge mee ?

- En de jonkvrouw ?

'- Die sluiten we op haar kamer t Zii zal ons geen last aandoen. Agneta
tel ik niet mee. lù/ij laten haar ongemoeid.

-- En moet ze hier alleen blijven bij het lijk van haar oom ? vroeg Fien
huiverend.

- Zoudt ge dan liever hebben, dat ik haar nree na.ll als ruijn liefje, of
rnijn vrourvtje in plaats van u ?

De schavuit lachte en sloeg Fien clen an1l oul cien hats en fieentde r

- Wel, rnijn schatje, zijt ge nog zoo bevreesd ? Laat alles aan mij over!
Ên we zeilen dan samen uit. Zau cle jonkvrourv zictt otn u bekommeren ? V/at
geelt ze om een meid ? Ik maak vall u een deftige tnevrouw. Stenri ge toe ?

Zoo niet, cian handel ik alieen. Deze kans ontglipt me niet ! Onze plaanen
ztjn verstoorcl, rnaar l'vie slim is, v.rijzigt ze datt toch in zijn voordeel.

_- O, als we den baron het leven konden laten !

- Dat zal van hem zelf aïhangen. Uit louter plezier dood ik hem niet.

- l{sigl, ik kan niet meer zonder u... ge rveet het.

- Wel neen, \ye zijn al ffiân en vrou\i/, hé ? Dus ge viqclt mijn voor-
nenren goed.

- Ja, nrâar nog eens, als ge den baron kunt laten leven, moet ge het
ciocir !

- 
Dzrt belooi ik u. Zoo gauw het donker is, slaan we {-.nzen slag. Ik

hoop, dat we vandaag geen L'ezoek meer krijgen van Isegrims mannen. Ik
denk liet nlet, want ze hebben nog te veel werk binnen Nieuwpoort.

- Nu moet ik den baron zeggen, dat de jonkvrour,v terug is. Hij sohijnt
e': nog niets van bemerkt te hebben, sprak Fien. We klappen lvel verder over
de zaak.

- En ik keer terug in cle keuken. Daar zit ik clicht bij mijn keldertjc,
want soldaten moeten rriij niet zien. Zeg aan Agneta, dat ze me niet noentt,
inrlien er nog bezoek komt. Ze moet haar mond houden.

De meicl daaide de trappen at. Ze klopte op de deur, r,vaarachter va.n

Ilamsdiik bij zijn goud zat.
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