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- Mijnheer, riep ze, de jonkvrouw is terug.
Ze kreeg nog geen antwoord en herhaalde luider haar bericltt. Eindelijk

kwam cle gierigaard bevend te voorschijn. Ziin gelaat was van angst ver-
\^/rongel.i.

Herkerrt ge mij ? \blz. 460).

Zijn er soldaten ? vroeg hij Tluisterencl.
Wel neen ! Maar Agneta is iveer hier '?

Agneta ! En is ze alleen ?
Ja. Jonker varr Dillen bracht haar, cloclt reed dadeiijk heen.

van l{ieuwpoort. 29A. HANS. - De Heks
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- 
Van Dillen ! Die doet met Isegrim nlee... O, zeker beloert hij nrijn

woning ! Ik ben de ongelukkigste mensch van dc lverelcl. Ze zullen rne nog
armer nraken... Ik ben plat geruïneerd... Ach, wat een rlag I

- Er is geen gevaar...

- Jarvel, jarveMk moet hier blijven I Zeg aan Agneta, clat ik straks
liom. En als van Dillen r,veerkeert, uroet ze vriendelijk zijn voor hern... en

beloven met hcrn te troulrren. O, u'at hangt er ons boven 't hooTcl I Ik ben
rampzalig... lk u,eet geen raacl ... Zeg tlat uu aan Agneta. Ze rnag r,an Dillen
niet vertoornen.

En bevreescl kroop rran Ramsdijk terug bij zijn schat. Hij trol< clc cieur
r.licht.

- \,rsnnvslrd zult ge wel anclers piepen, bromcle Ficn. Bah, ge verclient
niets beters. Naar Agneta gaat hij uiet... Zijn geld is allcs r,oor-irern. We
zullen er een goeden greep in doen.

En met die geclachten keerde cle meicl naar bo."'en terug.

NAAR DUINENBURG.

Intusscherr was Wouter vau l)illell naar Nieuwpoort gererlen. Hrt viel
hem nu niet moeilijk, Agneta achter te laten, r,vant voor zijn geest zvveefde
het beelcl van Jacqueline.

- 
Als cr bezwaren zijn tegen ollze vereeniging, Inoetert clie olrgeruiurd

worden, zoo clacht hij. Isegrinr is tne zeer genegen en Jacqueliue ook. Wou-
derlijk zijn rve salren gebracht en eens zulleu u,e niet nreer scheiclen.

Met een zonclerling gevoel ciraafde Wouter door Nieunrpoort, zilu eigen
stad. Hij hacl thans geen gerecht meer te vreezen. De burgers keken uret
vreemden blik naar hem. Velen groetten echter eerbiedig. Ienranci cleed een
teeken, om hern te doen staan. 't Was jari Borgelia. Maar \,Vouter nraakte eeu
gebaar van nrinachting en galoppeerde verder.

Spoedig stapte hij aan zijn woning aÎ. De Tamilie wachtte reetls op henr.
Ze was gereed voor cle reis.

- 
Wouter, ik heb alles nog eens bepeinsd, zei zijn vacler. En ik siel niii,

uw moecler en de kinderen in uu,handen. Welnu, ja, u'e zullcn in ccn bevlijd
Vlaandereu woncn of sanren naar Engeiand trekken. Ik rvcct nu, clat lsegritn
geen roover is en oprecht handelt. Hij hcett de burgers vart invloeri gevallgen
gezet, docir behanclelt hen hoffelijl<. Geen enkele geestelijke tt et-cl aange-
houc1en... Hij eerbierligt clen goclsriienst.

- 
V3de1, hij is ecn trouw katholiek. Vlaandereti kau toch katholiek

blijven rlet ceu cigen regeering zooals het vroeger was en zonclcr vr-renrcle

meesters. Maar r,r'c zullen dat alles nacler gespleken op Duincrtburg. lleï is ntt
tijd onr 1c vertrckkett.

De rnee tc ncrncn havc r,r,as rcecls op een $/ageu gelarien cn het geziit
nam plaats onclcr de huil. De tiucle heer van DilleLi i,vilcie eclttcr te voet cloor
de stacl gaau, ou] het zijn mecleburgers opcnlijk te toouen, tlat hij cle partil
van zijtr zor;ir gekozen had. En zoo vertrok nten.

- 
Wat is er uiet Rogei geber"rrcl ? vloeg vader van Dilien.

- 
Ilij Lrcvinrlt zich nret de anclere schoutsclienareu op clcn l(ciger". Nie-
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mand van hen rvordt in 't nrinst gedeerd. Alleen van Rooze is elclers opge-
sloten. We konclen Roger wel vrij laten, rrraar in zijn eigen belang is het
beter van niet. Moest de toestand keeren, dan zou men henr van verraad
beschulciigen en cle man heeft ons nooit hulp geboden.

Veel inwoners staa.rclen den schout en zijn zoon na... Sournrigen groet-
ten, anderen wendden zich a'i. Maar fier stapte de heer van Dillen voort.
Weer tleed Jan Borgelia een poging, our Wouters bescherming al te srneeken.

- Laïaarcl ! snauwde cle jonker hern toc. (ia naar rle hccren, clie ge
gevleid hebt, toen ze onrecht pleegclen jegens mijn vacler.

Buiten cle stacl klom de voormalige schr:ut ook op clen wagen. En veilig
bereikte men Duinenburg. De oucle kasteelheer begroette hartelijk cie larnilie
van den nieuwen bevelhebber'. Hij had altijcl nog van cen vrij Vlaancleren
gedroomd en hoopte, clat die nieur,ve tijd nu aanbrak. Hij liet l-ret gezin
ecnige flinke vertrekken aanrvijzcn.

- Straks breng ik u in kennis niet Jacqueline, zei Wouter tot zijn zuster.
Oi vreest gij haar... als heks ?

- Dat weet ge wel beter, antwoordde Livina.Maar nrag ik u ivat vragen?

- Natuurlijk !

45r

- Ik clenk aan Agneta...
Wouters gelaat betrok. . .

- Agneta is u'eer bij har oorn, heb ik u verteld, zei

- Ja, maar zij is daar niet veilig.

- 
O, de mannen van Isegrim zullen haar geen last aancl<teu.

- Dat kunt ge niet n,eten. Ze zijn toch niet allen Tatsoenlijke lieclen.

- O, neen !

- En velen kunnen zich nu bij hen aansluiten en roovell,
altijd met een oorlog gaat. Wouter, Agneta heeTt niet schoou
gehandelcl, naar zii werd misleid.

- 
Ze koos irnmers van Rooze!
Die haar beclroog, zooals hij ook 't gerecht kon wirrnen. Oortleel

rechtvaardig... heeft zelfs vader niet aan u getlvijfeld. De schijn rvas tegen u.

- 
Maar wat zoudt ge iru willen ?

- 
Dat gij Agneta en haar oom hier bracht !

- 
Zii zal niet willen. Ze heelt lne een moordenaar- genocnrcl ...

- 
Gij kunt haar cle gelegenheid aanbiecten. Zeg, clat gij uit rrrijn naarn

komt. Ze zal dan tennrinste ervaren, rlat mijn vriendschap oprecht i,l,as.

- Flct is een nuttelooze tocht...

- Doe het voor rnij, Wouter ! Het is eeu gunst cloor cen zuster aan
bevelhebber van Duinenburg gevraagd. Dc eerste gunst; ge zult rlre clie
weigeren.
-- Gij zijt veel ie goed...

- En dan heb ik nog een geclachte. clic ine nooit los laat...

- Wclke?

- Dat het weer in orcle konrt tusschen Agneta en ul

- Nooit! ricp Wouter heftig uit.

- Ja wel... Alle misverstand 'uvorclt opgehelclercl. I)e lvaarheicl zegeviert,

- Livina, gij hebt eens liefde voor Pol van Rooze gevoelcl, uiet lr'aar ?

hij koel.

zooals het
jegens ons

rien
niel
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- Liefde ? Verliefdheid... en dat is heel wat anders, hernam het meisje
iachend.

- Is er iets van over gebleven ?

- Natuurlijk niet! Ik veracht den kerel.

-Welnu, 
zoo is ook mijn liefde voor Agneta van Ramsdijk gestorven...

- 
(}e weet niet, wat ge zegt !

- Jawel... ik meen hetr. Ze heeft me te diep gehoond... Reken dus
niet op, wat ge misschien nog wenscht. Dat is voor altijd voorbij.

- Bii mij was het voor van Rooze verliefdheid... Bij' u zat het gevoel
dieper.

- Ja...

- En dat versterft zoo gauw niet !

- Ge weet niet, hoe zij tegenover mij stond... En brutaal koos ze van
Rooze. Zi! kon niet wachten, tot ik me verdedigd had. Denk aan het parel-
snoer. Gelooven, dat ik een diel was! Zoo begon het...

- Omdat van Rooze haar listig wijs rnaakte, dat gij Roza ontvoerd
hadt. Van Rooze is een duivel. Oordeel Agneta niet te hard !

- Ze,kende ons toch. .. Ze wist, dat wij geen schurken ziin.

- Maar gij hadt lang in het buitenland vertoefd. Ge kondt daar veran-
cierd zijn ! Vergeet niet, hoe van Rooze dit alles uitbuitte. Toe, Wouter, wees
barmhartig. Laat Agneta daar niet op het eenzaam landgoed, zonder be-
scherming ! Bevelhebber van den Duinenburg, sta mij deze gunst toe !

Nog aarzelde jonker van Dillen.

- Welnu, ik zal gaan.. vanavond. Nu kan ik toch niet, verklaarde hij.

- O, ik dank u, en Livina kuste haar broeder.

- Maar gestelcl, dat Agneta hier is, eisch dan niet van mij, dat ik haar
nog toespreek. Dat weiger ik volstrekt ! hernam Wouter.

Livina antwoordde daarop niet... Ze was overtuigd, dat de wederzijdsche
liefde niet verstorven was. Ze hoopte op de toekomst....

Isegrim had eenige uren op Duinenburg doorgebracht. Vader en dochter
waren overgelukkig. Geen gerecht scheidde hen meer.

Isegrirn ,,venschte, dat Jacqueline nu reeds naar Engeland zos reizen.
Dat weigercle ze hardnekkig. Ze v.rilde haar lot aan dat van haar vader ver-
binden..,.

Toen Isegrim vertrekken zou, nam hij nog eenige nraatlegelen met
Wouter. Deze wenschte dan den hoofdman aan zijn vader voor te stellen.

Jacqueline ging ook lnee naar het woonvertrek der van Dillens.
Voormalige schout en vrijbuiter stonden tegenover elkaar.

- Heer van Dillen, het kan wonderlijk gaan in 't leven, zei Isegrim. Gii
moest mij vervolgen en nu reiken we elkaar de hand.

Van Dillen staarde Isegrim verbaasd aan.
Hij r,venkte hem in den hoek der kamer en fluisterde :

- 
Ik herken u... Ge zijt graal René van Moerheide.

Nu ontstelde Isegrim...

- Liever had ik mijn naam nog verborgen, zei hij. Maar ik kan de
waarheid niet loochenen.

Geestdriftig drukte van Dillen hem de hand.

- En wij, die u voor een roover hielden ! hernam hij... U, den dapperen
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eclclr.nan, een cler helden van Nieuwpoort... in 1600... Ge streedt er met uw
vader. Ge waart rnet hem bij mijn ouders ingekwartierd. Hoe hofïelijk ge-
droegt ge u beiden... Ik weet, dat ge alles voor de vrijheid offerdet en van
uit Holland nog steurt verleendet aan de armen te Eernegem, \À/aar het puin
van uw slot lag. Ik ben fier, dat mijn zoon onder u dient. Leeft nrevrouw nog?

- Eilaas, neen... antwoordde Isegrim, diep ontroerd.

- Gestorven in ballingschap ?

De hoofdman aarzelde even...

- Ja... zei hij dan.
Wouter had met bevreernciing dat onderhoud gezien, doch het verheugde

hen, clat zijn vader en Isegrim zoo'n innig gesprek bleken te hebben.
lirtusschen stelde hij Jacqueline aan zijn moeder en zuster voor.

- Jonkvrouw, wat hebben wij u verkeerd beoordeeld, zei lnevrouw van
Dillen. Vergeef het ons !...

- 
lvlgvloxw, hoe kondt gij anders over trij denken ? 't Gerecht be-

schulcligde me irnmers van hekserij.... Ieder geloofde het... À4aar Gocl heeft
rne bevrijd.

- Gij hebt veel geleden.

- ja, doch het is vergeten. Het spijt nre, clat ik u verdriet aarrcleecl.

-Mij?
- Door uw zooll ! lk ben veel aan jonker Wouter vcrplicht, en zal clit

rrooit kunnen vergeten, maar ik bracht hem in erge ongelegenheid.
Wouter heeft naar eer eu geweten gehandelci. Ik ben er trotsch op.

Ja, er waren voor nrij rnoeilijke oogenblikken... doch alles keert nu ten beste.
Een santenloop van onistandigheden cleed Wouter nadeel ; gij hebt er geen
schuld aan.

- Ik was toch het begin, nrevrouw...

- Maar uw vader redde mijn zoon uit cle handen cler roovers. Hoe zou
ik dat ooit kunnen vergeten? En het was een wederdienst, dat Wouter u
toen naar den Reiger geleidde. In dit alles heeft Pol van Rooze een gemeene
rol gespeeld:

- Ik weet het, hernam Jacqueline, uraar hij zal er rekenschap van
rnoeten afleggen... Die tijd komt nu... Mijn vader rveet veel en hij is recht-
vaardig.

Op dat oogenblik rvenkte Isegrinr cien zoon van Dillen.

- Wouter, zei hij, het blijkt nu, dat ik een oude kennis van uw vader
ben. En daarom wil ik mijn naam ook voor u openbaren. Ik heet geen Anto-
rtius of Isegrim, maar graaf René van Àloerheide, die in betere tijden zijn slot
bij Eernegem had, doch na den mislukten strijd in 1ô04 het Spaansche juk niet
dragen kon en naar Holland trok.

I)eze onthulling wekte bij Wouter gewelelige teleurstelling... Graaf René
,ran Moerheide ! Een hoog eclelman... een groote naarr... een voornaam
geslacht !...

Nu werd het hem cluidelijk waaroril hij niet anclers dan in eerbiedige
vriendschap aan Jacqueline denken mocht. Hij tvas een burgerszoon en zii
een edelmansdochter.. . Daar stond die barreel ...

Wouter moest zich beheerschen.

- Houd dien naam verborgen rroor aurleren, clrong lsegrinr aan. Nog
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eenige clagen... dan kan ik hern openbaar maken... Er zijn redenen, om het
thans nog niet te doen.

- En rvij, clie u voor den Reus hielden, den rooverhoofdman, tusschen
Ghistel en Brugge I zei vader van Dillen. Maar er r,vas aanleiding tot clat
inisverstand, vooral toen gij een dier roovers uit cle gevangenis van Nieuw-
poort haaldet...

- Diel ouclen nan?...

- Ja... hij rvas gegrepen bij een aanranding.

- lk 11,sgf het. Het was een oucle vriencl... Hij heeit in Hollanci geleeid.
Uit heiurrvee l<eerde hij naar Vlaancieren terug. En cle wanhoop dreeT hem
bij die lieden. Maar hij had nog een eerlijke bedoeling. Hij wilde een beucle
vrijbuiter"s vonlren, onr cle Spanjaarden te bestelen, en arme Vlamingen r,vel
te cioen... Een troep dLrs als weleer van Robin Hoocl, in Errgelancl. Daarvoor
had hij uiet genoeg rvilskracht. Hij werd aangehouclen. ik vernam zulks bij
mijn aankomst en rvilde den dompelaar van de galg bevrijclen. Dat is gelukt.
Hij heeit urij eenigc cliensten bewezen, door andere kerels, clie bij die roovers
verclooid \varen, tot nrijn bende te brengen. En nadien is cle ongelukkige
ges torven.

- Wie kan die zoogenaan'rde Reus clan zijn? vroeg van Dillen.

- Een gewone bnrte roover en nroorclenaar, al ken ik hem niet, ant-
r'voorclcle Isegrinr. Maar rn'e zullen clie bosschen zuiveren. Dat spel zal niet
lang rrreer tlurcn.

Wouter luistercle slechts vaag. Hij clacht aan Jacqueline. Zou zi! tlan
loch onbereikbaar zijn voor hetn en hechtte Isegrinr uog aan rang en stancl?

- Nu moet ik naar Nieuwpoort, zei graal van Moerheide. Tot r/veer-
ziens... Woutc'r, ge bekijkt me nret zoo'n vreemclen blik, rnijn vriend. ls het,
omdat ik een graal ben ?... GraaT oI burger, dat is voor rnij hetzelfcle ! Met
die titels heb ik afgeclaan. Wij zijn allen zonen van ons goede Vlaantlercn.
Bezie nre dus niet, alsof ik een stralenkrans rond mijn scheclel heb !

Deze verl<laring verblijclde Wouter toch... f)an zou Isegrirn hem zijn
dochter niet weigeren. Vacler Aleppo'kon er zulk ecn nieening op nahouden,
cle hooTdrnan zelï tooncle zich breeder. En jonker van Dillen kreeg nieur,ve
hoop. Isegrirn nanr afscheici. Jacqueline bleel nog bij de lamilie en sprak
vertrouwelijk met Livina. Wouter was gelukkig nu weer haar beschermer te
zijn. Jacqueline gedroeg zich zeer rninzaarn jegens hem.

TE LOO.

Beneclictus, schout van Loo, werd gewekt cloor zijn knecht Dominicus,
die rnet geu'elcl in de woning gedrongen was, tot voor het bed zijns meesters.

- Ezel. laat me slapen ! tiercle de schout. Gisteren heb ik zes fles-
schen geledigcl. ..

- 
1\,i[321 29s...

- Jonkel van Rooze rnag me een nieuwe zencling doen... Toc, ga nu
rveg, ik rvil uw leelijk gezicht niet zien... Ik rroet slapen...

- 
Maar er is groot nieuws...

- Straks, straks...
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- li{ggç, nrl rnoet ge het hooren... Isegrim...
Beneclictus rees ontsteld overeind.

- Is dat hellcrvicht hier ? vroeg hij.

- Nog niet...

- Komt hij dan?

- Wie weet. rvat er gebeulen zal ! Luister eens goec{.., Gij gaapt zoo..,

- Vertel op, larnmeling !

- Isegrinr heeTt vannacht Nieuwpoort veroverd, deelde Doninicus mee.

- Ce liegt, kerel ! snauwde zijn baas.

- Was't nraar waar ! Isegrim is meester te Nieun,poort, heeft zijn
dochter, cle heks, verlost, en van Rooze en alle magistraten gevangen, ge:
nomen.

- ûij zegt clat our rnij te plagen...

- Ik verklaar 11, op rniin zielezaligheid, ciat ik in ernst spreek....
Â{aar het is onmogelijk!

- Wat is er onmogelijk bij trsegrim ?
Err de Spanjaarclen ?

- Dcocl en verslagen. \/eurne gaat er ook aan... Milnheer Prijcke moet
op cle vlilcht zijn. De Hollanclers zitterr te Oostende en te Duinkerke. Ze
zijn ons voor met hun oorlog.

- Dan nroeten we beenen maken I Help me opstaan, Donrinicus !

Die ver:vloekte rvijn... Van Roozc heeft ure bucht gezonden...

- Waarom laat ge die llesschen clan niet staau ? Z\it gij zoo stranr ?

- &laar hoe rveet ge clat nieuws ?

- \';1rr vlLrclrl,'lirrgerr...

- 
Mijn Fleurei, waar nroet ik heen ? Ons zullen ze 't eerst van al op

't tlrogt'zctt('11.

- Ja... Isegrinr kent u...

- 
't Is een duivel !

- \cerr, nrel1, riraar ecrr tlapp,.'re err bckwamc l<clci...
(), nrijn liif... stijT als een-siok... Ik heb last van rheurnatiel<. En die

ezel van een chirurgijn kan nre geeir goecl midclel geven.

- 
Den wijn laten !

- 
En mij claclelijk in 't gral helpen...

Benerlictus zLrchttc en steunde en geraakte toch op clen vloer. Hij stond
daar in zijn goor, gescheurd, vodclerig ondergoecl.

- 
En geen Spanjaarcien te Loo! kernrcle hij.

- 
Allecn die kromnre sergeant...

- 
F{et garnizoen moest naar Veurne...

- 
En een deel naar Antwerpen...

- 
Loo, de gewichtige vesting, laten zc onbewaakt. Ik blijf hier ook niet.

Dominicns, zorg voor een paard !...

- 
En een rien ook...

- 
Eep rient. . . \i\'at riem ?. ..

- 0m u op het paarci te binclen!

- 
Gij spot nog met me !...

- 
Neen, rnaar hoe wilt gij in een zaciel blijven ?

- 
f1v1l, een paard en een riem clan I En gij laat mij niet in dcn steek.
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- O, nreester, ge weet zeker wel, dat ik niet vlug kan loopen...

- We blijven samen ! Eisch eenige jonge boeren op als geleide en we
zullen ons naar Ieper laten brengen !

- En welke boeren zoudt gij willen ? Kent gij er, clie clat zull,en doen?

- 
Z"g, dat ik het hun beveel !

- Dan lachen ze me nog meer uit !

- Is het rvonder, clat de Isêgrims en al dat gespuis hier rneester wor-
rlen, indien er geen eerbiecl voor het gezag is ?... Help nre die kleeren aan-
trekken. De verwenschte snijder heeft rnijn wambuis veel te nauw gemaakt...
Ezels zijn het hier, allemaal ezels ! En ik ben gestrait, orn daaro'o'er schout
te spelen !... Er zijn toch nog geen rnuiters in de buurt ?

- Neen, alhoewel Veurne niet ver af is ! Fleer schout, als ik u rnoet
helpen kleeden, kan ik geen paard halen... en een riem... Bovendien, ll,ie zal
dat paard geven ?

- De q'aard.. .

- Die doet dat niet! Ieder wil vluchten. Heel Loo staat in rep en roer.

- Loopen ze weg?

- Natuurlijk !

- De lafaardsl En hun schout in clen steek laten! Regeer daar dan over!
Ik bracht den moordenaar, Wouter van Dillen, in de ger;angenis ! Kreeg ik
daarvoor een betere plaats ? Geen kwestie van...

_ ,f l5 u11, geluk !

- Hoe zoo ?
Er was maar één plaats open... Nieuwpoort. Denk nu eens, Llat gij

vannacht daar gezeten of liever dronkeu in ur.v becl gelegen hadt! Gij zoudt
lsegrim niet tegen gehouclen hebben.

- En van Rooze is gevangen ?

- Ja... En van Dillen is een der aanvoerders...

- Wouter van Dillen ?

- Zeker ...

- Alle Heiligen.;. ên ge zegt dat niet ! O, nu ntoet ik zeker niakeï, dat
ik weg kom ! Ik lever dien moordenaar aan het gerecht over en dit laat den
kerel glippen...O, wee, als hij het in zijn hoofd krijgt, Loo te bezoeken.

BenedictLrs siclderde van angst. Van Rooze gevangen... En als die nu
eens alles uitbracht... cle heele geschiedenis van 't pareisnoer, de valsche
getuigenis over Roza...

- Maar hij zal het niet cloen, zei de schavuit bij zich zelf. Dan klapt
hij zich ook aan de galg !

Hij was nu gekleed...

- Een paarcl moet ik hebben ! riep hij.

- Een paard en een riem, tvyee kostbare zaken, ulaar \lraar clie tr halen?
t'roeg zijn c'lienaar.

- Kom, we gaan er s.amell om...
Beneclictus stak zijn geld bij zich.

- 
En ik moet al mijn wijn achter laten ! janrnrercle hij.

- Ge kunt dien niet op uw rug laden, ineester... Dan rvorclt u'!v reis
nog lastiger.
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- Isegrinr is een duivel .., Neen, we kunnen ons niet bezwaren... Wat
ben ik stram ! Laat mij op u leunen, Dominicus !

Ze verlieten de rvoning. Op straat stonden burgers in groepjes. Anderen
hadden Loo reeds verlaten.

- De schout gaat ook loopen ! riep een der mannen. Dat rnag niet...

- Vrienden, bezorgt mij een paard ! stneekte Benedicttts.
En nu klonk het :

- Ge moet hier blijven !

- Ur,v plaats is te Loo !

- Ce dient de stad te vercledigen !

- We houden u vast.
De kerels ornringden den magistraat en zijn knecht.

- Laat ons door ! gebood Benedictus. Ik heb een dringende booclschap
te verrichten. Ik ga naar het lort van, de Knokke om hulp. We zullen Loo
verdedigen.

Men lachte luid en 't regende spotrvoorden. Doch men belette cle beide
rnannen het stadje te verlaten. De schout speelde hevig op, clriegde en vloekte,
had het over strallen, verordeningen en artikelen, doch verhoogde slechts
de vroolijkheid.

Eensklaps klonk het : << Daar ziin ze t >>

Een ruitersbende reed doo.r de Westpoort. Schoten knalden. De burgers
stoven heen. Ze hadden de geruchten over de verovering van Nieuwpoort
gewantrourvd. Thans zagen ze soldaten, geen Spanjaarden... l-let nioesten
de mannen van Isegrint zijn.

Benedictus kreunde van angst. Hij klaurpte Dominicus vast.

- Help ne ! riep hij, half weenend. Ik ben zoo stram !

De schrik verlamde hem nog meer. De knecht stootte hem al en hinkte
heen. Benedictlrs vluchtte dan ook. Doch hij kon niet snel vordercn. En de
soldaten renclen binnen. Ze hielden hun wapens gereed en tierclen en juichten.

- Dat is de schout ! schreeuwde een van lien, naar Benedictus vvijzend.
Dadelijk was de magistraat ingesloten. Hij zonk op de knieën en stueekte:

- Genade ! Dood me niet ! Ik ben een vreedzaam ntalt, en ik haat de

Spanjaarden. lk zal trouw zweren aan Isegrint !

- l(g11n zr-ro niet ! spotte de aanvoerder. Mannen, brengt hern op
't staclhuis...Zeg eens, Benedictus, hoeveel Spanjaarden zijn er te Loo ?

- Maar één !

- Liegt ge niet?

- O, neeu, heer... ik zweer het u. Ik wilcle hier geeu garnizocu hebben
en rnaakte het de kerels zoo lastig, dat ze aftrokken!

- Ja, dat geloof il< !

- Het is de zuivere lvaarheid, edele heer! lk kon nooit cc'tt Spanjaa-rcl
Iuchten. O, ik ben verheugd, dat Isegrim nu de meester is!

- Uw gezicht getuigt anders nlaar van weinig vreugde ! Dus er is
nlaar een Spanjaard ?

- Ja, heer...

- En op de Knokke?

- Een handjevol...

- Honderd...
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- 
Wel, neen, een clozijn misschien... En als die clen naam vall den ge.

ciuchten, alleclappersten Isegrim hooren, slaan ze als hazen op cle vlucht.

- 
Zooals gij wildet doen !

- 
Neen, heer ! Ik kr,vam u verwelkonren, maar ging 

"vat 
uit clen weg

onr uw storrnencle paarden. Doch, ik ben overgelukkig, dat gij hier zijt. Loo
is aan u, heer, aau u en clen roemrijken lsegrim.

- 
Brcrrg clen kerel naar het staclhuis ! hernam de aanvoercler.

- 
Ik ben toch niet gevangen ? vroeg Benedictus.

- Ja.rvel... Gij zLrlt rreegevoerd worden naar Isegrinr.

- 
Maar ik rvii hier voor hem het gezag houclen, heer; ik heb veel

invloed en zal alle inwoners onderdanen en aanhangers cloen rvorden vân
onzen nieul,ven meester.

Beneclictt-ts rnoest zijn verklaringen staken en tusschen trr,ree paarclen
gelciclcle mcn heur naar het stadhuis.

Burgenreester en schepenen bleken verdwenen... De veroverir.rg van Loo
was zeer geurakl<elijk gegaan, zoncler klap ol stoot, zonder het minste bloed-
vellics. De eenige Spanjaarci vertoonde zich niet.

'We u,cten, clat Isegrim geen ander cloel hacl, dan door clit feit cle ver-
wan'ing oncler de Spanjaarden te cloen toenellen. De aanvoerder hing een
proclanratie uii, rvaarin hij cle burgerij volkorrrcn veiligheitt belooTcle. De
pastoor was gebleven en werci niet in 't minst gehinclerd. Er geschiecicie geen
plunrlc'ring.

Beneclictus r.r'erd op een paarcl gebonden. Hij was hall bczwijmcl van
angst. Zoo rroercle nen hem heen. Een kleine bezetting bleel te Loo achter.

Toen Iseglinr van Duinenburg kwanr, reed hij eerst naar den abdijkelder.
Juist hacl nlen er Beneclictus binnen geleid. De schout zat bevenci op een bank.

- 
Zoo, vriencl, hebben lve u claar ook? vroeg de hooÏdman. We kennen

elkancler reecls, hé ?

- 
Fleer Isegrirn, ik kom in ur,v clienst, sprak Benedictus.

- 
Neen, clank u I Die schande wensch ik niet...

- 
lk 21ygcr u trouw...

- 
Çgs11 eeclcn, als 't u belieft!

- 
Maar ik meen het. Ik haat clen Spanjaarcl... Hij is onze verclrllkker.

Ik bernin cle vrijheicl...

- 
En ,,og rn.., clc wijnilcsch. Un' l<entr:eken is tle vuurroodc ncus.

Itie blijtt gloeien, anders ziet heel Llw wezen bleek als 'vas. Zijr-r komkommer
is er niet vatbaar meer voor. Korn eens mee, y/aarde schout. Hier is nog
een vriend van u...

Een solclaat cluwcle Beneclictus voort. Ze kr,r,amen aan cle cel van Po!
van Rooze. lemancl, die tot cipier aangestelci was, opende cle tieur en lichtte
in het clonker vertrek met een lakkel bij.

- Jor-rker van Roozel kreet de schout van l-oo.
I)e gevangene rees van zijn bankje op en ontstelcle... Ook hij clacht nn

-ran het parelsnoer en aan Roza op het Vijverhuis. En zijn medeplichtige
was claar !

- 
Ge moogt clkaat even zien, spotte Isegrinr. Satnen zult ge te Nieuu'-

poort voor hct gerecht verschijnen. We rnoeten Roza's dood ophelcieren....
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- Daataan heb ik geen schuld! riep van Rooze.

- Cij zult verscheidene bezoeken aTleggen... eerst in een kelder te
Veurlre... en clan op den Reiger... vervolgens in't Vijverhuis te Loo... en ten
slotte voor de vierschaar te Nieuwpoort. Benedictus houdt u daar gezelschap.

- À4ijnheer, 't is alles cle schulcl van jonker van Rooze, zoo begon Bene-
dictus reecis zijr-r verdecliging.

- 
't Is uu nog te vroeg, hernam cle hooTdman. Overdenk maar eens goed

heel tle zaak I te hebt cien tijct. En ge krijgt een goed plaatsje tot rneditatie.
Benedictus rvercl in een andere cel opgesloten, en van Rooze voelde

zich nu geheel een verloren man...

EEN NIEUWE CETUIGE.

'We rveten. clat DolT. die als knecht op de hoeve van Rijkaart in cle

Moeren gecliencl hacl, Veurne verlaten had met Bianca... ook een Spaansche
deerne, rvell<e rlc vrienciin van Brak was geweest, cloch dezen uit vrees ont-
vluchf te.

Bruno Rijkaart, clie nu isegrim diende, hacl patroelje in cle omgeving van
Sieuçrpûort... Op een hoeTje, r,r,aar hij raet zijn gezellen wat nuttigen zotf,,
bernerkte hij een ionge vrour.r,, die zich snel uit de voeten wilde maken. Dat
was verrlacht. Bruno zette haar l1a en hield haar aan.

- \f,/n3yu111 r,lrrcht gij? vroeg hij.

- 
Ik ben altijd bang van soldaten, stamelde Bianca, want zi! rvas het,

die nu hier rrertoeîcie...
Dadelijk hoorde Bruno aan haar toon, ciat zij een Spaansche was. En het

vennoetlcu krvanr bij henr op, clat Bianca hier de macht van Isegrim bespieden
moest.

- Waar u'oont ge ? vroeg hij.

- Tc Duinkelke...
__ En r;r'at voert ge hier clan uit?

- Ik rviicle een vrienciin te Nieuwpoort bezocken... maar ik hoorde, dat
het claar oorlog is en clulTcie niet verder gaan.

- Welnu. r'vij zullen u rlaar Nieur,vpoort geleiden.

- Nu cle toc'siancl zoo is, keer ik liever naar Duinkerke terug, heer.

- Dat kan r,,'el, maar het zal niet gebeuren...
En Bruno leicide haar in cle r'r'oning. De bevreesde boer en boerin ver-

telclen, clat clie vrouw hun ecrst onr eten gevraagd had en hen toen wilde
uithooren over cle gebeurtenissen in cle streek...

Toen cle nrannen lvat gcnuttigcl haclcien, leidden ze Bianca naar de stad.
Ze lveende en snreekte om haar vrijheid, cloch Bruno gehoorzaamde aan zijn
bevelen. Spiornern behoefclen aan den gouverneur te Duinkerke niet te gaan
vertellen, clat cle rnacht van Isegrim leitelijk maar zwak was.

Bianca r,,.'ercl te Nieur,vpoort naar het stadhuis gedaan. Isegrim bevond
zich nog op Duinenburg of in dcn abdijkelder, waar men den schout van Loo
gebracirt hacl. In alu'achting van zijn r.r,ederkomst sloot men Bianca in de
gevangenis. De Spaansche zat er soutber neer'. De clag verliep en mett liet
haar ongemoeicl. De avond viel...
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I)e deur rvercl geopend en een monnik traci binnen.

- !1ssy1r, sprak hij met zïvare stem, ik kom eens met u spreken... Ce
wordt verclacht spionagê te doen. Zeg ntii, is dat waar ?

O, neen, vader.

- Ik hoor aan uw toon, dat ge lne de waarheid wilt verbergen en dat
is niet wel ... Heb vertrouwen in mij ! Wie zond u naar deze streek ?...

- De gouverneur van Duinkerke, bekende Bianca.
_- Om lsegrims macht te bespieden ?

- Ja, vader... Mijn vriend dwong me het te doen... Hii zal het geld
ontvangen.

- Wie is die vriend?

- Zijn naam is Dolf... Hij was hier boerenknecht.

- Ge weet, dat bespieding met den dood gestra{t wordt... Er is zelden
genade voor.

Bianca sidderde.
-- O, moet ik sterven? riep ze uit.
Plots hief de man zijn kap op.

- Herkent ge mij ? vroeg hij.

- Baron van Wimpele! kreet Bianca.

- Ja... Eerst heb ik u tot bekentenis gebracht van urv taak. Daarvoor
gebruikte ik list... Gij verdient den dood. Ik kan u redden, als ge gehoor-
zaam zijt !

- 
Wat moet ik doen, heer ?

, Dat zal ik u zeggen. Ge herkent tne... Ge hebt lang genocg in otts
huis te Winoxbergen gediend... Ge zijt dan weggegaan om kamenierster oi
meid te worden bij een Spaansche dame, die Julietta heette. Is het zoo niet ?

- la, heer, stemde Bianca toe.

- Ge zijt met die dame uit Winoxbergen vertrokken. Waarheen ?

Naar Veurne. . .

- En uw meesteres lnaakte daar kennis ntet jonker van Rooze ? Waar
is die Julietta gebleven ?

- Zii verdween...

- Hoe dan ?

Bianca aarzelde.
I De waarheid zeggen ! hernam baron van Wirnpele. Het is de eeriige

kans, on.r uw leven te behouden ! Vergeet niet, dat gij een bespieclster zijt
en er daarvoor maar een straf is.

- O, heer, toen mijn meesteres uitging... het was met jonker van
Rooze... en niet meer terug keerde, wist ik niet, rvaar ze gebleven was. Jon-
ker van Rooze zei me, dat zii zich naar Spanje begeven had.

- En gij gelooïdet dat ?

- Het verwonderde me wel, ntaar nlevrourv Julietta was zoo wispel-
turig...

- Doch nu weet gij meer ?

- Ia, heer....lk werd dan de vriendin van Brak, die dikwijls dienster
d.eed voor jonker van Rooze en eens, zei'hij nrij, clat van Rooze laevrouw

Julietta vermoord had.

- Op welke wijze ?
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- Dat verteide hij nij niet.

- Maar ge hebt het hem toch gevraagd ?

-.1a, heer... Hij was dronken, toen hij van dien moord sprak... En
ais ik er later meer van wilde weten, werd hij kwaad.

- Is dat cle volle waarheid ?

- O, ik zrveer het. u, heer I

- Die Brak leeft nog. Is hij uw vriend niet meer ?

- Neen, heer, hij r,vas mij moe en ik vreesde, dat hij mij ook eens
dooclen zou. Ik berr dan gevlucht met Dolf.

- Wie was die Dolf ?

- Een vriend van Brak...
En kende hij jonker van Rooze ook ?

- Ja..., hij hielp hem soms.

-, Waarmee dan wel ?

- Spioneeren... Waarvoor weet ik niet".
--- Waar is Brak ?

- Ik heb hern onlangs te Winoxbergen gezien.

- Weet ge niet, waar hij zich daar ophoudt ?

--- Iu cle herberg << Den Anker >, bij de vaart.

- O, ik rveet wel, waar dat is...
Bianca vertelde dan, waarom Dolf uit van Rooze's dienst gegaan was.
Baron van Winrpele ondervroeg haar nog over allerlei bijzonderheden

van -lulietta en van Rooze. Eindelijk ging hij heen.

- Gij blijft voorloopig in de gevangenis, sprak hij.

- O, heer men zal mij toch niet dooden ! kreet Bianca.

- Neen... Zoo ge maar steeds de waarheid zegt, wanneer ik u nog
rireer verhoor.

Baron vau Wimilele veriiet den kerker. Men herinnert zich, dat hij de
edeiman \.a.'as, in wiens woning te Winoxbergen Jacqueline vertoeïd had,
tot zij Adelida trrijcke te Hondschoote ging bevrijden. Baron van Wimpele
was van t'len beginne af Isegrim zeer genegen, tnaaT hij had clit verborgen
voar zijn orngeving. Toen het echter tot uitvoering der plannen kwam, ver-
Iiet van Wiilpele zijn huis en toonde hij zich. openlijk de bondgenoot van
graaf van i\loerheicle.

Isegrim hacl henr nu aangesteld tot hoold der rechtbank, waarvoor Pol
van Rooze gedaagd zou worden. De baron had van den hooidman bijzonder-
heden over vân Rooze, Julietta en Roza vernomen en leidde het onderzoek
verder. Toen Bruno en zijn mannen Bianca op het stadhuis brachten, herkende
de baron zijn voormalige dienstbode. Hij bedacht, dat zii bij julietta, de
Spaansche gewoond had, dadelijk besloot hij haar uit te hooren. Hij wist
welk karakter ze had en we zagen, dat hij een kleine list gebruikte, orn
Bianca vrees âan te jagen en gedwee te maken.

Baron van Wimpele spoedde zich naar het stadhuis terug. Daar riep hij
een der krijgslieclen, het was zijn knecht uit Winoxbergen, die hem ook hier
gevolgd 

trTi,t "prut 
de baron, ik moet u iets moeilijks, maar zeer gewichtigs

opdragen. Ik weet niet, of het lukken zal, maar gij zult er toch uw uiterste
best voor doen.
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- Wat het ook zij, daarop kunt ge rekenen.

- lxis{g1, wat er aan de hand is. Cij kent aan clê vaart te Winoxllergen
de herberg < Flet Anker >>.

- O, een kroeg, rvaar allerlei volk komt en vooral veel gcspr-ris.

- Juist ! Daar logeert zekere Brak, een becliende van jonker van Rooze;
ntisschien ook is hij er al weer weg, nraar kunt ge er zijn verblijTplaats vcr-
nemen. Ik zou dien Brak hier moeten hebben, als gevangenc... Gij kunt eenige
nllnnclt nleenenlen.

Jan krabde eens achter zijn oor.

- 
figgn gemakkelijk karweitje, heer, zei hij.

- Neen, dat gaf ik reeds toe... Ge kunt clen kerei natriur:lijk rriet in
de stacl aanhouden... Indien ge hen-r buiten de nruren kondt lokkenl trk heb
hern hier noodig als getuige.

Hem ult Ae stad Tokken , clat zou rrisschien n,cl gaau. Zoo icts is
toch te beproeven.

- lk zal u een llinke som geven. Handel naar onlstancliglreclen. Gii kunt
clien Brak eens veel wijn doen drinken en hem dan wat wijs nrakeir.

- Wel, baron, hoe meer ik er over nadenk, iroe minder bezll'areu ik zie...
-- Dat dacht ik wel ! Maar er is haast bij...

- Dus moet ik onmiddellijk .rertrekken ?

- Ja... Ge kunt misschien vanavond nog ilw slag slaan.
Ze spraken nog wat over de zaak en baron van Wirnpele duicide dar-r

r,ier rnannen aan, die Jan zouden rrergezellen.

- Als ge Brak buiten de stad hebt, doet ge gevijven rnet henr. wat ge
wilt, hernam de edelman.

- O, clan krijgen we hem gemakkelijk hier, rrerzekercle Jan.

- Ik bezorg ieder van u een paard. Ge kunt de dieren stallen op mijn
hoeve, een kwartier van de stad. De boer is een vertrourvd man. De anderen
wachten daar terwijl lan zich naar de stad begeeft.

Een half uur later verlieten de vijf ruiters Nieuwpoort.
Baron van Wimpele hoopte, dat ze hem Brak zouden levcren. Die gc-

tuige kon van Rooze verpletteren; het geding moest openbaar zijn. ,41 het
volk diende te weten, welk. een schelm de Spanjaarden het als schout op-
gedrongen hadden. Het zou voor Wouter van Dillen de volle verrechtiraardi-
ging zijn.

trsegrim kwam op het stadhuis terug.

- Loo is ook veroverd, zei hij lachend tot van Wirnpele.

- Zonder strijd zeker ?

- O, ja, het was een gemakkelijke overwinning. Roem is er niet ie
behalen geweest, maar vriend Benedictus zit in den abdijkelcler.

- Ha, een goede getuige ook !

- Een een medeplichtige denk ik.
Van Wimpele vertelde dan, hoe Bianca opgebracht en door henr velhoord

\Àras ge\,vorden.
Dus zendt de golrverneur van I)uinkerke al spionrren Lrit ? hel.nanr

lsegr irrr.

- -ia, dat n,as te verwachten.

- lk heb te Durnkerke r,'alschc geruchten doen verspreiden.
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- De gouverneur zal zijn kop kwijt zijn. Och het was al zoo bij de
onderwaterzetting der Moeren.

- Julietta is naar Veurne en zal claar ool< paniek wekken. De staci i.q

nu vol roeriug over dien À4annaert.
: De heiligschenner ii

- Ja en de bevolking is daardoor reeds opgewonderr. Ocl-r, rve houden
het rvel eenige clagen uit en dan kan Maurits van Nassau tegen Antwcrpen
oprukken.

Zoo bespraken beide mannen, clie elkander reecls vele jaren l<enden, cler.l

toestand.

IIET GOUD VAN DEN VREK

't Was avond geworden. Agneta van Ranrsdijk zat treurig op haar l<anrer.
De bevrijding had bij haar geen vreugde gewekt.

Ze mijmerde over Wouter. En in haar hart u,as n'antroutven gcslopen
jegens Pol van Rooze.

Ja, van Dillen had door zijn houding diepen indruk op haar gernaakt.
Zeker, hij was de bondgenoot van dien Isegrinl, lilââlr Agneta kon thans geen
kwaad van hem denken. En wat begreep ze van clen toestancl. Ze hoordc
hier geen nieuws.

Ze had het gevoel alsof ze tegen Wouter een z\^'arc necle rlaag hail gele-
den. En 't leek haar vreeselijk, dat ze hetr een ntoordenaar genoerncl har1.
Zoo hij eens onschuldig ware en Pol haar schandelijk bedrogen hacl I

Baron van Ramsdijk trad binnen. Hij had Agneta nog uiet gezien. Den
ganschen dag vn'as hij bij zijn goud gebleven.

- Dag oom, groette Agneta. Gij schijnt er niet veel our te geven, dat
ik uit mijn gevangenschap verlost ben. Ge hebt lang gewacht orn nre te
verwelkornen.

-- O, ik ben de ongelukkigste mensch rran de werelcl ! l<loeg de vrek.
Hij gaf Agneta zelfs de hand niet en was zeer gejaagcl en beangst.

- Die.lsegrinr zal hier met zijn duivels binnen vallen en nrij geheel
rui'neeren ! vervolgde hij. O, wat moet er van mij geworden I

- En denkt ge aan rrij dan niet, oom ?

- Gij kunt mij redden ?

- Ik u redden ! Ik nreende, dat de l.nallnen de vrouwen vertledigen !

- Hoe zou ik u verdedigen ? Ik ben grijs en stran ! En wie venlrag
er iets tegen clien boosrvicht, den Isegrirn, gesteuncl clcor heksei:ij, cloor de
zwarte kunst. De Spanjaarden trekken hun krijgsvolk rveg. Maar gij kunt
mij redden, Agneta, gij alleen ?

- Hoe clan ?

- Wouter van Dillen is de bonclgenoot van Isegrim. En ltij beutirtt u...
Ca nu nog rlaar Nieuwpoort, ge zult er jonker van Dillen vinden. Zeg heln'
dat gij zijn vrourv r,riilt rvorden en vraag ons huis te bescheruren. Hij zal dat
gaarne doen !

Agneta keek haar oour vol verachting aau.

- Hoe clurft ge me zoo iets voorstellen ? t,roeg ze ireftig.
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- Gij alleen kunt mij redden, herhaalde de gierigaard.
En bijna kermend, vervolgde hij :

- Anders verlies ik alles. En gij eveneens ! Dan zijn we beiden dood-
arnr, Ga naar Nieuwpoort, nu nog... Ik ben zoo angstig voor den nacht.

- 
jr[ss1, oom, ik ga niet naar Nieuwpoort ! verklaarde Agneta driftig.

Ha, gij voelt niet, dat ge lat spreekt. Ge telt uw goud meer dan mijn eer.

- Maar jonker van Dillen vraagt niet beters dan u te huwen. Hij bemint
u hartstochtelijk.

- Eerst moest ik van u jonker van Rooze nemen, omdat hij schout
werd en u als zoodanig beschermen kon.

- Van Rooze heeft niets meer te vertellen. Hij is gevangen genomen
en misschien dooden ze hem wel. Maar Wouter bezit nu veel macht. Hij is
de bondgenoot van Isegrim.

- En een moordenaar !

Agneta zei dat nu echter op matten toon, zonder overtuiging.

- Dat is niet bewezen, hernam de baron. Ga naar Nieuwpoort...

- Ge dringt nog aan ?

- Talm niet, h'et zou te laat kunnen ziin. O, elk oogenblik vrees ik de

woeste soldaten van dien Isegrim te zien en wee dan ons. Maar gij ku'nt me
reclden !

- Qs6, ik verbied u daarover nog te spreken ! riep Agneta uit. Ce
weet misschien niet, wat ge zegt. Maar ik schaam me toch in uw plaats.

En thans is het genoeg.

- Uw geld ook...

- Genoeg, oom, ik herhaal het...

- O, ge hebt geen deernis met rnij ouden man,. den ongelukkigsten
nensch der wereld !

- Maar oom, denk nu toch eens na ! Waartoe wilt ge nte dwingen !

- Wouter van Dillen bemint u.

- Ik ben immers verloofd, en, alware ik dit niet, meent gij, dat ik me

vernederen zou om me zelf als vrouw aan te bieden ! Hoe krijgt ge zoo iets

in 't hoofd !

- Zou een tnensch niet alles doen, oni het gevaar te weren ? vroqg van

Ramsdijk heftig.

- Alles ? Neen, oom ! Toch niet iets lafs oT onedels.

- Is het onedel aan Wouter te zeggen, dat ge hern bemint ? F{ij heeft u

tocn om uw liefde gebedeld.

- Neen, oom, dat deed hij niet, en gij weet toch wel, wat er sedert zijn
terugkeer gebeurd is ?

- Agneta, ik smeek het u, redeneer niet langer, ga naar Nieuwpoort'
tk gebied het u zelfs en als nicht moet ge me gehoorzamen !

- Oom, als ge nog op dien toon voort gaat, verlaat ik de kamer ! ver-
zekerde de jonkvrouw.

-- Daar zijn ze, o, daar ziin ze ! jammerde van Ramsdijk'
Hij meende gerucht te hooren. Er vrerd inderdaad geklopt.

- Mijn goud! kloeg de vrek en tiaastig liep hij naar beneden''

- Fien, niet open doen, neen, niet open doen ! schreeuwde hij' Het
zijn die woestelingen.
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