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En gejaagcl snelde hij naar dert kelder. Fien opende toch de deur, want
ze wist, dat het Karel was, die even de woning verlaten had en nu terug
keerde.

- Ik heb de orngeving bespied en alles is rustig, zei de schelm. Er is
geen krijgsvolk bij het park: We zullen gemakkelijk weg geraken.

- 
lù/aar is de oude ? vroeg hij.

- Beneden...

- Bij zijn goud dus ?
-- Ja... Hij is even bij Agneta

geweest.

- E,n die zit nog boven ?

- O, ja... Ze treurt om van
Dillen geloof ik...

De gevangenschap schijnt
haar niet onaangenaam 'geweest

te zijn. Fien, nu wordi het tijd.
De meid was bleek... Karel

merkte het wel en hernam lachend:
Wat moed, hé ! Alles is

afgeloopen en dan zijn we voor
goed weg. Maak u voor de reis
gereed.

- Nu reeds ?

- Ja, zeker... We moeten een

langen nacht voor ons hebben, om
morgen in een veilige streek te
zijn. Ge beeft toch niet...

- ik wou dat het reeds over
was. .,

- O, clat cieurt niet lang. De
oude zit, waar we henr moeten
hebben en de jonkvrouw sluiien
ive in haar kamer op.

-- Neen, Karel. Dan kan ze er
niet meer uit en uroet ze van hon-
ger sterven. Dat zou al te wreed
zijn. Nooit had ik rust meer.

- Maar we shiiten haar alleen
op, terwijl $/c oltzer-t slag slaan.
Voor rve vertrekken, maken we cleDe outie tilte tt valt Stuivekenskerxe-

cleur weer los.

- 
a) ia... En dan... cloocl .clen baton triei! Geen t]loord, Karel. lk
\'r l!t.r' !rr

zou het zoo v;':eselijk vinclen'

- ilet zal van heru afhangen,.. ge weet het. Is hij gewillig, dan be-

houclt hij hct lcv,:n en zijn meeste goucl, r'vant rvij kunrlen helaas niet alles mee-

fielnerl. À{aar wil hij zich vc.rzettô1, clan kort spel met hetn, want ik word

raD k..vaacl. Ga r-r nù kieecien. Als we cien buit vas'r hebbert, toeven we hier

g..n oog.']blik rleer. Wie rveet' brengt Isegrinr clen ba.ron van avond .g'eetr
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bezoek nreer ! En ik wil door dien kerel niet verrast worden. Ga nu naar boven
en toon u niet zoo kinderachtig

Nog aarzelde Fien.

- Moet ik alleen vertrekken ? vroeg Karel, wat ongedulclig. wat scheelt
erunu?

- O, neen, alleen moogt ge niet heengaan ! zei cle meicl haastig.

- Gehoorzaam dan ! wat wilskracht, mijn schat ! Straks zijn"we rijke
lieden €n morgen beginnen we ergens in Frankrijk een lustig leventie. voâr-
uit nu !

Fien besteeg'de trap. 't was of ze soms rvankelcle. op cle. gang bleei ze
hijgend staan. Dan luisterde ze aan de cleur van Agneta's-kanrei. Ze nreende
de jonkvrouw te hooren snikken.

- Ze heeft verdrief mompelde Fien. Is het om van Rooze oT om Van
Dillen ? Ze is ze nu beiden kwijt. En misschien straks haar oorn. Ik vertroun
Karel niet, en, als hij clen baron wil clooden, kan ik het ,niet beletten. o, ik
ben zoo benauwd.

Fien sloop naarhaar kamer. Ze beetde van ontsteltenis. Moeclig zijn, had
Karel gezegd. Maar ze kon het niei. Haar hoofd draaide; haar hait rronsde.

Wat kwam ze hier doen ? O, ja, ze moest zich kieeden, oin met Karel
op reis te gaan, om voor altijd dit huis te verlaten als dievegge en nisschien
medeplichtige aan moord ! Ze had steeds naar van Ramsdij[s goud gehan-
kerd, maar het op andere wijze willen verkrijgen. Daaronr was zc ceu lokstcr
geweest. Doch toen was Karel gekomen, sh.rw, brutaal, tevens overmoeclig...
Ze beminde hem wel, niaar ze vreesde hem ook, vooral nu het een nrisclaad
gold.. .

Fien nam in het donker een mantel en e€n kaper. Ze zocht ook ecu doek.
Meer behoefde ze niet... Ze kon in Frankrijk schoone kleeren koopen... Ere
ze zou ook juweelen krijgen, als de rijke dames, had Karel gezegd... Ze rvas
gereed. Toch bleef ze op haar kamer. Ze kon niet besluiten naar beneden
te gaan, rvant dan zou het zeker gebeuren, wat ze toch verhinderen wilcle :

moord.
Zoo weifelde Fien... Plots slaakte ze een gil. Ze zag cen gedaante voor

zich.

- Sfil ! klonk het.

- O, Karel gij ! Ge doet lne .zoo schrikken !

- Waar blijft ge ? Ik verlies mijn ongeduld.

- O, zult ge hem.niet dooden ?

- Martelt ge uw hoofcl claarover nog ? Weet ge rvat, blijf rnaar hier I

Ik vertrek alleert. . .

- O, neen, Karel !

- Ik vind in Frankrijk wel een ander meisje, zelts eell voo!"nâme clante,

want ik word er een groot heer.

- Dat meent ge niet...

- Cc kunt nu kier.'n ,- tti.r blijven oi lnee gaan, nlaar clau zoncier tiat
gczaag en gekerm. -lk heb het u nu genoeg gezegd, dat baron van Ramsdijk
zelî. zijn leven in zijn hanclen heeft. En nu is het' genoeg. We gaan. Binnen
eenige stonden zijn we weg. We hebben een langen nacht voor ons en kun-
nen ver geral<en. Maar ik r,veiger op stap te gaan, ntet ietnand, die voort-
clurenci hreunt. Wat geeft gij ten slotte om den vrek ? Oi bemint ge henl ?
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- Dat weet ge wel.

- We leutereu hier al veel te lang... Vooruit nu !

Fien duricle niet meer rzoor haar meester pleiten. Ze verliet met liarel
, aar karncr..

.- Maak geen gerucht, fluistercie cle scheln.
Hij bleei voor Agneta's kamer staan en stil sctroot hii ilen grendel r,oor-

cle cieur.

- Zij kan ons niet storen, hernarn hij zacht, zijn vriendin rroor ziclt
uit dtrn'cnd.

- 
Maar siraks moet die grendel er rveer al.

- Ja, ja... Dat zal ik zelf doen. Kom nu in tle kcLrken. Dan zeg ik in
cnkele woorclen, hoe we ons plan uitvoeren.

I-luiverencl ciaalde Fien de trecien af.

- Wat ziet ge toch bleek; zoo vind ik u niet schoou. sprak Karel in
cle keuken.

- O, dat gaat straks u,el ovcr.

- En ge kunt nret moeite staan. Hoc wilt ge clan rle groote rcis doen ?

-'t Betert aI... ûe zult onderwcce geen last van nre hebben, stanelde
tle mcirl.

Ze zonk op een stoel neer. Ze gevoelde angst voor Karel, r,r'ant hij bczaq
haar zoo vreemd, alsof hij ook haar kwaad zou cloen.

- Ce moet u flink houden, sprak clc schelnr \veer...) u,ant als ik u
achtcr laat, is het niet levend.

- O, wat zegt ge...

- Natuurlijk niet, r,vant gij zoudt mij verklappen, 'als het gerecht u
ondervraagt. Vrouwen kunnen tegen die heeren niet blijven liegen.

- Maar ik ga immers mee en zal sterk zijn ! hernam cle meicl half
-tfeenend.

De schelm nam een dolk uit zijn gordel.
.- Nu gaan we naar den kelder, zei hij.

- Ja... ik volg u...

- Ge moet d,en vrek de deur doen openen.
Ze daalden in den kelder... Fien moest steun zoekell aan deu rriuur.
Het paar stond voor de ijzeren deur, waarachter van Ramsdijk zich bij

zijn goud bevoncl.

- Roep hem nu, drong Karel aan. Zeg, dat ge hem r.noet spreken.
De meid gehoorzaamde. Maar haar stem klonk zoo zwak...

- Luider, hij hoort het niet, hernam Karel.
Hij starnpte op de deur.

- Wie is daar ? klonk het.

- Ik, rnijnheer... Fien... ik rnoet u spreken...
Het geluid op de cleur klonk cloor het heele huis...
Agneta hoorde fuet. Ze zat angstig op haar katner... Zc vreesde tie

llannen van Isegrim niet. Anclere, geheinrzinnige schrik beving haar. i-{et

geiluister op de gang was haar niet ontgaan... Zc begreep, dat Fien en vat.t

Rooze's knecht roncisloPen.
En nu die slag beneden I Agneta rvildc gaan zien. Zc kon cle clettr tlict

(Jpunctl.

- Opgesloteu, zei ze verschrikt. Wat u'illen ze dan ?
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Eensklaps trof haar een kreet... Dat moest haar oom zijn ! wat ge-
schiedcle er ? Soldaten konden er niet wezen. Die zouden meer gerucht
rnaken.

Er was in de kamer nog een andere deur... Karer had dit niet geweten
en Fien, in haar zenuwachtigheid er niet aan gedacht...

Agnefa opende ze en kraram in haar slaapvertrek en zoo op de gang. Ze
bleef sidderend staan. Weer hoorde ze haar oom...

- Dood me niet !

Ja, dat smeekte hij...
En nu... Agneta luisterde aandachtiger...

- Fien, heb gij deernis !

Bedreigde de meid dan den ouden man. De jonkvrouw vermoedde de
waarheid. Fien en Karel wilden haar oom berooven... En zelfs blijkbaar
vermoorden !

Het zweet brak Agneta uit...
Een lnisdaad in huis... En niemand om die te verhinderen... Agneta

stond hier alleen. Wat vermocht ze tegen den kloeken man en de forsche
meid. Ze zou Johannes, den koetsier, roepen... Een ander middel kende ze
niet. Hij woonde aan het eind van het park.

Agneta beheerschte zich. lvVellicht kon ze haar oom nog redden. Maar
dân moest ze kalmte en wilskracht toonen en vooral zich zelve niet verraden.

Fien en Karel zouden ook haar 't leven benemen, indien zijn hun plannen
verstoorde.

Zacht daalde Agneta de trap af... Ze hijgde van angst. En hoor, nog
een, kreet, een woesten schreeuw, van haar oom. Daarna een gil... Die
ku'am van Fien...

En duidelijk verstond Agneta, hoe de meid zei : << Ce hebi het toch
gedaan ! >

De jonkvrouw opende de voordeur. Vlug trad ze buiten... Juist hielden
vier ruiters voor de deur stil.

- Jonkvrouw van Ramsdijk, sprak een van hen.

- Wouter I riep Agneta... O, gij zijt het... Goddank !

- Wat is er dan ? vroeg jonker van Dillen, die nu de opdracht van
zijn zuster kwam vervullen, om Agneta veiligheid op << Duinenburg >> aan
te bieden.

-O, Karel en Fien vallen mijn oorn aan, om hem te berooven.

- Welke Karel ?

- Van Rooze's knecht... O, help ons !

Dadelijk gelastte Wouter de paarden âan een boom te binclen.

- Allen naar binnen... wapens gereeci ! fluisterde hij...
Maar daar in den kelder was de misclaad al voltrokken. Op het geklop

en 't geroep .;an Fien, had baron van Rarnsdijk de deur geopend. Hij ont-
stelde geweldig, toen hij ook Karel bemerkte en wilde snel de deur sluiten.
De schehn verhinderde dit en greep den grijsaard bij de keel. FIij wierp hem
neer en siste :

- We rnoeten goud hebben; geef het gewillig, of ik dood u...

- Ik heb geen goucl ! stamelde de baron, hier bij de vaatjes met
munten gevuld...

Hij begreep, dat hij bestolen werd, en slaakte een luiden gil, Hij wilde
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zich verzu'eren en zijn hartstocht voor zijn geld gaf hem kracht. Toen toonde
Karel zijn dolk.

Van Ramsdijk smeel<te om genade en deed een beroep op cle rneid.
Weer schreeuwde hij om hulp.

Fien beefde geweldig.

- Dood hem toch niet ! smeekte 2e.,..
Maar plots bracht de schelm den stoot toe en Agneta had boven den

cloodskreet van haar oom gehoord"..

- Ge hebt het toch gedaan ! riep de meid verwijtend...
En schlrw keek ze naar haar meester. ciie op zijn goud neergestort was,

als had hij dit in zijn laatste oogenblikken nog wiilen verdedigen,.. Van
Ramsdijk rvas in het hart getroffen.

- Ja, ik heb het gedaan, antwoordde Karel... Hij maakte te veel spel...
Dreigend sprong de noordenaar voor Fien en hief zijn bebloed wapen

op.

- Wil ik u nevens hern leggen ? vroeg hij op woesten toon.

- O, Karel ! kreet Fien... Ik benin u toch...lkzal niets meer zeggen...

- En goud dragen, zooveel ge kunt !

- la.

- Vooruit... hier is een beurs... vul die... en doe of de oude vrek er
niet ligt ! Hij kan ons riiet meer hinderen.. !

Karel trok ruw.het lijk terzijde... À{aar clan ontstelde hij en luisterde...

- Daar is volk ! lluistercle hij. Men spreekt...

- De jonkvrouw...

- Onnrogelijk... Ze is opgesloten... Houd u stil... niemand weet. clat
we hier zijn !

Maar de schelm beeÏde nu zelf ... Voetstappen klonken...

- Z'e komen naar beneclen. hernam Karel angstig... Is er eell anciere
uitweg ?...

- Ja...

- Wijs hem dan !... Vooruit, Fien... Laat ons vluchten !

Karel zei het bijna smeekend... Ze verlielen het keldertje... Maar 't lvas
te laat... Beneden aan de trap stonden Wouter met zijn ilrannen. Van Dillen
hield Karel zijn degen voor de borst.

- Geen treweging of het gaat er door ! zei hij;
Fien gilde van ontsteltenis. Van Rooze's knecht kon eerst geen rvoord

uiten. I-lij zag cloodsbleek. De rnannen ovenneesterden hem.

- Waar is baron van Ranrsdiik ? vroeg Wouter,
Fien wees naar het keldertje. Van Dillen liet clen nian, clie eeu lantaarn

ctr oeg, bijlichten.
H. Maagd Maria I kreet de bevellicbber van Duinenbiug.

Ilij boog zich over clen grijsaarcl.

- Dood, zei hij. Laf vermoorci !

Plots stond Agneta naast Woutcr. Ze greep henr bij den alnr err riep
rvcencntl

- O, clat hebben ze net nrijn oom gedaan !

- Kom, ik zal u boven leiclen, sprak van Dillen. Dit grijpt u te veel aan.

- Maar is er niets n-leer aan ocm te doen ?

- Niets...
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Wouter dwong de jonkvrouw den kelder te verlaten. Zijn mannen had-
cien intusschen den moordenaar reeds gekneveld.

- Ik ben onschuldig ! beweerde'Kare!, die zich wat van zijn verras-
sing hersfeld had. Wij hoorden schreeuwen... en gingen zien en vonden den
baron daar in zijn bloed. De daders moeten nog hier beneden zitten of cloor
een gang ontsnappen !

Wouter keek de m,eid aan.

- 'Wie heeft den baron vermoorcl ? vroeg hij haar.

- Karel, antwoordde 2e..,
, - Ge liegt ! schreeuwde de schelm... Ha, nu is het mij duidelijk...

De moordenaar is uw vriend... Ge waart beneden... Ik bevond me in deze
woning, om den baron te beschermen... Jonker, vervolgde hij tot Wouter,
1k zat in de keuken, toen ik een kreet hoorde... 'k Kwam vlug de trap af.
Fien stond daar en zei, dat'men haar meester vermoord had... En nu wil
ze mij daarvan beschuldigen ! Ho, dat is om zich zelve en ee! ander te
redden. I

- Maar ik zie bloed op uw kleeren ! sprak Wouter.

- Omdat ik den baron nog wilde helpen...

- En dit dan !

Een der mannen hact in Karels gordel een dolk gezien en trok er het
bebloede wapen uit.

- Dien heb ik opgeraapt, om hem aan't'gerecht over te leveren, be-
weerde van Rooze's knecht.

- U zullen we aan 't gerecht over leveren ! verzekerde de heer van
Dillen. En houcl daar uw leugens vol, zoo ge kunt !

- Hij heett het gedaan ! hernam Fien.
__ Om 't goud te stelen'?

- Ja...

- En gij zijt medeplichtig !

Niet aan den moord ! Ik heb gesmeekt den baron te laten leven !

- Maar wel wildet gii ook uw deel van den buit? vroeg Wouter.
Karel heeft me verleid. We zouden samen vluchten.

- Gemeene slet, hoe clurtt ge dat alles zeggen ! tierde de gevangene'..
Agneta leunde tegen den muur. ze z:ou gevallen zijn, inclien wouter haar

niet ondersteund had.

' Jonkvrouw, laat ik u naar boven leiden, zei hij weer. Dif âlles grijpt
u te geweldig aan... Het is ook een wreede misdaad.

En aan zijn rnannen gebood hij :

- Breng den kerel en de meid in de keuken ! we zullen ze naat Nieuw-
poort voeren !- î Maar ik ben onschuldig ! zoo v€rweerde Karel zich. Intusschen laat
ge de ware daders ontsnaPPen !

We hebben't verloren... en't is uw schuld! snauwde Fien hem toe.

- Gij zijt een valsche slet !

- Ik veiberg de rvaaiheid niet ! O, ik voelde het, dat alles siecht zou

atloopen. Waarom zijt ge hier ooit gekomen ?

- Om den barô' -te 
beschermèn ! dat weet ge heel goed, en, nu ik dit

wilde doen, binden ze nrij.
En tot Wouter, die voorop ging, riep de moordenaar :
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: Jonker van Dillen, geloof me dan toch !

Maar Wouter luisterde niet en leidcle van Ramsdijks nicht in de woon-
kamer.

-- Waren r,ve niet gekomen, de ellendeling zoLt u misschien ook gedood
Itebben, zei hij.

- O, ik dank u, Wouter !

Ze noerncie hem als vroeger bij den voornaam.

- Mijn arme oom ! hernam ze. Zulk een einde !

'-'t is vreeselijk... Maar gij kunt hier alleen niet blijven. Mijn zuster
laacl nrij gezonden, om u te verzoeken bij haar te konien. Livina was om u be-
komnrercl, daar het landhuis zoo eenzaam staat in een streek, waar het nu
ioerig toegaat. Livina vertoeft o.p Duinenburg. Laat mij u clerwaarts geleiden,
jcnkl lourv.

-- En Livina heeft dat gevraagci ?

- Ja... Livina is jegens u niet veranderd...
- O, ja, laat mij mee gaan ! Ik durl hier niet ie blijven... Àlaar wat

nroet cr uret oour gebepren ? Hij kan toch niet in den kelder blijven liggen...

- Voorloopig wel, tot het gerecht het onderzoek heeft gedaan... Ik weet
zeker. ciat er aan den baron niets meer te d.oen is. De schelm heeft hem ir-r

'r hart geraakt.

- Zôô ulucten sterven... ()oiir r,vas rlen ganschen clag al bang...

- Voor cle rnannen van Isegrim ? Zij moorden niet; cle misdaad werd
gepleegcl cloor den dienaar van jonker van l{ooze. I

O, Wouter !

Agneta keek hern met vreeniclen blik aan.
Wat is er ? r'roeg Wouter.

- lk heb alle vertrouwen in van Rooze verloren...
Varr Dillcrr orrtroertlc, maar hij beheerschte zich.

- Daarover kunnen wij nr,r niet spreken , zei hii koel. We tnoeten naar
Drrrrtenl;urg...

Jacqneline's beelcl kwam hetn voor den geest.

- Jonkvroulv, vervolgcle hij op afgemeten toott, u'il u gercecl tttakett voor
deri focht !

- Ik heb clen ntoecl niet nu eeu pak te maken...

- Ge kunt nrtlrgen het een en ander komen halett... Neent nu toch het
iruoclzakelijke nree !

- Ik clurl niet alleen naar boven te gaan.

- lk zat u vergezellen... De ltteid katr u helperr...
WoLlter Ilep t-rcn.

- I)e jonkvrouw heeft wat kleeren noodig, om eiders te'vel'blijven, zei
hij. Ge zult met olls meegaan naar haar kamer en ze bijeen zoeken. Vooruit !

' Gedr'vee siapte cle rneid voorop... Ze r,vcende. Wouter betrad ook Agne-
ta's kanrer. Hij gevoelde zich.zonderling te moede.

Livina had gelijk. Alle gevoel voor de vriendiri zijner jeugcl was nog
,iirt v(rstu' verl,

Agneta nam eenige ger,vadetr en lvat linnen... Fien, die haar vermeed

aan ie zien. cleecl alles in een reiszak.
Plots zonk ze op de knieën.
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- .fonl<vrouw, kcrurde ze, genacie voor mij ! (), scrrcrrk irrr: r,ergi1ir-riis lKarel heeft me verleicr ! Maar Lnoitoe den crood van den baron niet...
,sta op ! ge'boocr wouter. we hebben nu geen tijci 

'oor creze too-
neelen. I{et gerecht zal over u besiissen, zooals ge iiet veràient i

- Ik heb voor het leven van clen baron geËeden...

- Zwijg daarover ! Draag den reiszak benecien.
wouter bood Agneta zijn arm aan, want hij zag r-toe zij wa'kercre.

Beneclen werd er even beraaâsraagcl. Men zou l{arel op lret paarci binclen
van eerl der rnannen en Fien op clat van een ander.

- Voer het paar. eerst na_ar Nieuwpoori en cieel aan baron vaq Wilrltele
m€e, wat er gebeurd is. zei wouter. wij zullen intusschen uaar Dirineuburg
rijden.

Agneta lnoest den sleutel cler woning meeneruen.

,Karel protesteercle nog hevig en bezwoer, clat hij onschulclig \,vas, luaar
het baatte hem r.t'einig. Fien rveende, en riep tot Agneta onr genade.

- Cij zijt plichtiger dan ik ! snauwde karel. 'lk zal hc.t rroor clt- hceren
wel uitleggen.

- Duw hem een prop in den moncl ! beval Wouter.
van Rooze's knecht behoefcle geen gerucht te rnaken op c-len *,eg.

- Jonkvrouw ! smeekte Fien weer...
Gij moet nu zwijgen r. zei van Dillen. Mannen, als zij zich niet stil

houdt, zorgt dan ook, tlat hct roepen haar onnrogelijk is. Gij ;ijdr ciLrs rraar
Nieuwpoort en komt dan naar Duinenburg !

I). e twee groepen gingen uiteen. En in 't donker 'lag 
c-laar. het lauclgoecl,

met zijn doode bij het gouil...
Maar cle twee groepen gingen buiten het park van elkaar.
Agneta zat rveer voor jonker van Diilen. Een wijle z\,vegen beiderr. I)an

vroeg de jon(vrogw, n'tet aarzeling in de stem :

Is van Rooze gevangen ?

- Ja, antwoordcle wouter. Maar niet, als vriencl clel Spanjaarcjr.l. cloch
als nisc'ladiger. Maar rvacht, iot de waarheicl bekencl rvordt. Ik u'il nll vall
uw toestand niet gebruik maken, om over jonker van Rooze uit te u,eirlen...
lk heb het bovendien genoeg te vergeefs geclaan !

- Ik heb u onrechtvaardig beoordeelci.

- Maar hoe weet ge dat, jonkvrouw !

- Ik gevoel het...

- Gevoel karr ieurancl op het tJwaalspoor brengcn. À,raar nog ecus. 't is
beter clatwe dit onclerwerp verrnijden... Jonker van Rocrze zal voor hei gcrecht
verschijnen...

- Voor den nroord op Roza ?

- Ja... Al hetvolk zal dan oordeelen, wie oprecht en u,ie valsch gclycest
is. En clitmaal zal men geen getuigenissen verdon!<enlâken, utaar hct volle
Iicht cloen schijnen !

- Dan heeft van Rooze rnij schandelijk bedrogen...

- voor de c{ercle rnaal, jonkrrrourv, rvij kunnen ciie l<u'estie thans niet
bcliandelen.

Agneta gevoelde zich weer cle verslagene. Maar iu haar toestanti. r't-rud
ze het een heerlijke geclachte, dat Livina toch om haar had gezonclen.

Had wouter naar zijn hart geluistercl, hii zou zijn genroecl gelucht rreb-
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ben. Flet verheugde hem, dat Agneta's vertrouwen in Pol vau Roc.ze veL-
dwerren was.

Maar hij dacht aan Jacqueline. Hij rvilcle ininieis haar r,i'innen. Zij u,as
altijd zacht tegen hem geweest. Agneta daarentegen had heur ec'n rnoordeuaar
genoemd en onbarmhartig verstooten. Dat wilde en kon hij niet vergeten.
Ruw verbrak ze toen den band.

Zoo zei van Dillen nu bij zich zell, teLwijl hij op cien ccuzanreri \vcg
reed.

Maar hij voelde hoe jonkvrouw van Rarnsdijk afgenat tegen hein leunde.
als zocht ze ruste bij hem. Oude herinneringen bestormden hern. Naar Agneta
had hij zoo verlangd, toen hij in Engeland verbleef. Toen hadden zc beiden
toch 't gevoel also{ ze voor elkander bestemd waren...

- !1221 zij stootte me af... Zij geloofde van Rooze... ik rirocltt tne zelfs
niet vercledigen... Hen koos 2e... nrij behandelde ze als een hond, zci Wouter
bij zich zelt... Ik r,iil Jacqueline winnen... En Isegrim hecht niet aart adel-
dom.,.. hij geeft niet on zijn graventitel...

Wouter rvilde niet onbeleeid zijn en bovendien, rees er toch nrcdelijclen
op voor Agneta. Zij was eeu weeze... en nu had ze ook haar.-ror:gcl verlorcn.

.. Wij zullen spoedig op Duinenburg zijn, sprak van Dillen. Maar' 't is

waar, cloor de rnisdaacl heb ik nrijn boodschap maar halÎ geclaan. Ge moet
weten, clat rnijn lanilie o-p Duinenburg vertoelt. Er is veel gebeurcl. De anti-
Spaansche partij heeft \igu$rpoort eu Loo veroverd. Isegrim en zijn bottdge-
nooten, rvaartoe ik behoor, willen Vlaanderen van het vreemcle jrrl< ver!ossen.

en't weer zellstandig maken, gelijk het vroeger was... I)uinenbnrg is ceti

onzer steunpunten. Ik rnoet u clit zeggeu, alvorens ik cr u binnen leid. Misschien
geeït gij er cle voorkeur aan bij kennissen te Nieuu'Poort te gaan' tlit gcheel

buiten cieu striitl zijn...
En Livina heeft nte uitgenoocligd ? vioeg Agneta.

- Ja, ntaar zij heeit den politieken toestand niet overrvogert. Het is rnijn
plicht u claarop ter,vijzen. Mijn vader keurt mijn houcling goecl en ntijn gervetcn

is gerust, maar ik ben rebel tegen de huidige regeering. En als gij tinzc be-

scherurirtg aanvaarc{t, zult gij ook geacht wordeu tot c1e oproerpartij te be-
hooren.

- O, Iaat ntij naar Livina gaan ! smeel<te Agneta. Wat lct nrij staats-

l<undc ?

- 
\11, ge kunt

gij dan morgen van
-- I-ivina heeft

-- Neen !

voorloopig lrleegaan en dan alles kahn ovcrlcggcn. \\/ilt
verbliji veranderen, staat zulks u nog vrij.
dus geeir rvrok tegen mij ?

-- Wat is zij goed
maar ik lvcrcl beclrogen.
oogeu gcvallen is.

\,Vii. keeren rveer
besprcken. . .

en edel I Ik heb me toch onvrienclelijk gcclragen...
ik voel het...'t is of cen blindcloek van voor tttiju

terug op het onde'rlerp. rlat \\re lllt ttiet l<uunett

- Ilalt! klonk het.,.
't Was een patroelje Van Isegritn, clie de luitets dit llt:-r';l tl;,ricp.

- Jonker van Dillen ! rieP Wouter.
De aanvoercier der bend.e k',.vam nader ell zei :

- O, ia, ik herken u... Goeden avond, ionker'..,
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- 
We begeven ons naar Duinenburg.

- 
De weg is voor u natuurlijk vrij. Maar we hebben hier eeu gevangene.

- Ja, en ik dank cien Hemel, clat ik jonker van Dillen ontrnoet, zei de
aangehoudene.

- 
Adelbert van Loo. . gij ! sprak Woirter verrast.

- 
Ik ben het zell...

- 
Eu wat voert rr hier?

- 
Ik was op reis naar uw ouclers... Ik wilde nieuws over de gebeurte-

nissen. [)ezc rrrannen hebben nrij aangehouden, cioch hoTfelijk behancielcl.

- 
Mijn ouclers zijn uiet te Nieurvpoort, luaar op Duirrenburg, he'rnarn

Wouter. Een oogenblik. Aclelbert. ,

Van Dillen hacl een kort onderltoucl rnet den overste cler patLoelje. En
deze zei :

- Jouker', indien gij u verantwoorclelijk stelt voor clen zoon van Winox-
bergens schout. is het mij wel. Dan laat ik hern aan u over. ÀAaar natuurlijk
ctien il< verslag te geven te Nicu'uvpoort.

- 
Zeker, zeker ! En Isegrinr zal rriijn inneirging volkornen goecl

keurcrt.

-- (), inclien ik ciaaraan twijfelcle. zou ik weigercn u clen gevangene
over te gcven. Joni<er van Loo zat te paarrl. Flij kan cius zijn clier weer
bestijgr:n.

Eenigc oogcnblikken latcr reed Aclelbert aan cle zijcle van Wouter.

- 
Dank u voor uw bijstand, zei I'tij. En Livina is zeker ook op Duincnburg.

- Ja... Hier begeleicl ii<.jonkvrouw vall Ramsdijk... EL rs ccn rttisclaa(l
gebcirrtl.

En in l<olie woorden deelde i,an Dillen tien taoorcl op Agneta's oonr rllee.

-- Jonkvrouw, ik bctuig u mijn innige deelnerning, ze'i Aclelbert van
Loo. En clc clienaar van Pol van Rooze is rle cllentleling. rlic clit grur.vclstttk
pleegde !Hli 

,ur er velantwoording van docr.r, hcnlaln Wouter'..Maar., Aclelbert,
hoe kornt ge hier ? Ik begroct u naturtrlijk rnet vrienclschap, want il< weet,
hoe gij een cler lveinigen tvaart clie in clroevige dagen, onze larttilie troulv
bleeft.

- 
Vs1yresyst, ornclat ik in uw voikonrcn onschitld gclooù-le ert tlatt, gesteld

nog, dat gij plichtig \,vaart, zou ik claarvoor ul.,' ouders nrijclen ol Livina ?

-- Er zijn er nict veel, clie zocl geoordeeld hebben... Ett gij u'aalt llu op

reis laar 't onzent... Gij hebt wellrcht gehoorrl, rvclke gcbettrtenissett ltict' cctr

geheel anclereu toestand schiepcn.

- 
Natuurlijk is het nieuws tqt Winoxbcrgen cloorgeclronqerr.

-- Ert toch hebt ge u hier gewaagtl ','

- Ik rvilcic meer niculvs wctcn... rn clan clreeï rnij n hart nrij ool< naar

Livina. Waarotn het u te verbergen ?

- Gil zijt nu cle gevangcnc vatl eeu cler boncigenootcn van Iscgrirtr. Hoc

beoortleclt gij niijn optreclen 1)

- 
lk heb slechts vage geruchten vernonren. Maar ik lcitltlc er uit aÏ,

ctat Iscgrint een strijcl ontketenrl heeÏt, ont cle Spanjaarclcn uit Vlaanclereti tc

verclrijven.

Juist I lk hacl er eerst weinig ver'rrour'veit in liet gtletl gclukkctt cler

onclrrrrcrning, rnaar ik clenk thans auclers.
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- Wel, ik n-roet u zeggen, clat het nieuws mij zeer synrpathiek toeklonk.

- Dat verheugt me.

- We zijn zoo gewoon aan de bezetting, clat we onze ketens schier niet
voelcien. Maar als de opstand losbreekt, denken jongeren na.

- Ook ouderen steunen ons !

- Te beter ! Mijn vader voer echter hevig over Isegrim uit. Ik ben
heimelijk weggc'reisd ol tenminste heb ik mijn ware bestemming verdoken,
want anders hacl ik thuis een heftig tooneel beleefd.

_- Sluit gij u bij ons aan ?

- Wouter, ge zult het billijk vinden, clat ik eerst wat meer van alles
op de hoogte zij. Nog eens, het beginsel lokt me sterk, maar ik wensch meer
te weten. vooral in verband met den godsdienst.

-_ Isegrim is katholiek en te Nieuwpoortwerd de geestelijkheid natuurlijk
geeerbiedigd. Wij voeren geen godsdienstigen, maar een politieken strijd.
Kan een vrij Katholiek Vlaanderen niet bestaarr, gelijk het voorheen'was ?

- Het zou heerlijk zijn !

- Welnu. wij zullen straks eens rustig spreken. Ik heb mijn vader
overtuigd...

- Is 't waar ?

- Ja. Err ik hoop het ook u te doen.
Wouter vertelcle nu, hoe de verovering van Nieuwpoort gebeurd was.

- En is Pol van Rooze gedood, zooals men te Winoxbergen vertelt ?

vroeg A(lel[]ert.

- Jonker van Rooze leeft, doch is in een cel opgesloten, echter niet
als politiek gevângene, maar als rnisdadiger.

- Korrrt hij voor 't gerecht ?

- Ja...
-+ Ha, dan kau ik nog een getuige aanwijzen, zekeren Dolf, die in zijir

dienst is geweest en hem zell beticht, die kerel bevindt zich te Winoxbergen.
Ik ken nu zijn verblijf, na hern eens gezien te hebben in een boot op de kreek.

Agneta hoorcle ciit alles en sidderde... In wien had zlj dan vertrouwen
gesteld, met rvien zich verloofd? Zoo vroeg ze zich angstig ai. Ze was uu
dankbaar, oncler cle hoede van Wouter te zijn.

- We zijn aan Duinenburg, zei jonker van Dillen.
Een schilclwacht aan de brug hief zijn lantaarn op. Wouter zei het wacht-

woorcl. De krijgsnlan herkende de'n bevelhebber en riep een knecht.
'Wouter hielp Agneta aTstijgen. Ook Adelbert sprong uit het zadel.

- We zullen samen naat onze kamers gaan, zei van Dillen.
Fiij bood jonkvroulv van Ramsdijk zijn arm aan, Ze gingen door gangen

en iangs trappen. Wouter opende een deur...

-. Agneta ! klonk het.
Verheugcl snekle Livina haar vriendin tegemoet. Ze kuste haar en zei :' 
- Hoe goed, clat ge gekomen zijt ! Maar waarom begint ge nu tc

wecrlcn '!

- Jonkvrouw van Rarnsclijk is zeer overspannen, sprak Wouter... Er is

een rnisdaad gebeurd. . .

- Een misdaacl ? herhaalcle de voornraiige schout.

- Baron van Ramsclijk is gedoocl , maar niet door mannen van Iseg1in...
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Het is een brutale moorcl, gepleegd door van Rooze's knecht, onr clen barou
te berooven.

Dit nieuws maakte een geweldigen indruk. Livina geleidde Agneta naar
een rustbank.

- Wat ben ik blij, dat we u hier hebben, sprak ze op hartelijken toon.

- En gij, die zoo veel reden had, om boos op mij te zijn, starnelcle jonk-
vrouw van Ramsdijk.

- Ik ? Wel neen! Ge werdt misleid...
Mevrouw van Dillen had Agneta eerst wat stuursch bezien... Ze claclrt

aanhaar houding jegens Wouter. Maar het rnedelijden over\\/oll. Err de go':r1t:
moeder kwam nu ook het meisje troosten.

- Er is nog een bezoeker, fluisterde Wogter zijn zusier toe. Kijk,
daar bij de deur... Een goede kennis van u... maar die zich bescheiJc:n op
een afstand houdt.

Een glans verscheen op Livina's gelaat, een schittering in haaï o()tcn

- En Adelbert wordt een der onzen, vervolgcle Wouter. Urv lveriscn
zal vervuld worden. . .

Livina rees o'p en begroette jonker van Loo.

- Ik ben hi,er als gevangene, zei Adelbert.
Het meisje schrok toch even, de jonge nran bemerkte het en 't deecl hem

genoegen.
't Is wel waar, vervolgde hij, dat ik vrijivillig in het net geloopen bcn.

Ik wilde eerst en vooral weten, of gij veilig waart. En dan was ik toch ook
zeer nieuwsgierig naar den aard der gebeurtenissen. Ik ben overtuigd, c'l:rt

ik na een gesprek rnet Wo,uter weer op vrije voeten kom en ook een boi-rli-
genoot bert van Isegrim.

.- O, kon het rvaar zijn ! wenschte l.ivina, die nu minder aan poiitieke
clrijtveeren toegaf, dan aan deze van het hart.

Maar toch vroeg ze :

Niet veel goeds... Er is in den laatsten tijd veel gebeurcl. Weet ge 't
nog, dat ik u uitnoodigde tot een bezoek aan de Moeren.

- O, ja, heel goed.
Gaarne wilde ik u die nieuwe landstreek laten zien, utaar natuurlirii

was el ook wat eigenbelang bij. Ge zult me wel begrijpen. Seclerd u'erd in ric
Moeren een jonkvrouw aangehouden.

- Jacqueline ! Zij is hier op Duinenburg. Een halt uur geleclen zat zc

nog rnet mij te kouten. Ze is zacht als een Engel ! En zeer vroolll daarbij ;

haar heeft men als heks durven trehandelen !

- En 't was mijn vader, die haar aanhield. Ook Bruno Rijkaart rverd
beschuldigd met haar in betrekking te staan, een brave, eenvouclige. jongen

uit de Moeren. Ik vermoed, ctat hij nu ook dicht bij Isegrinr is.

- Inderdaad, hij strijdt met ons mee ! bevestigde Wouter.

- Na zijn bevrijding te Hondschoote verwachtte ik zulks, tettreer daar
hij altijcl zeer geb-eten was op de Spanjaarden, hernam Adelbert. Bruno rverel

ook door mijn vacler verhoord. I\ protesteerde daartegen en clat bracht reetis

eenige verwijdering tusschen ons. Ik behoud cie meeste iiefde en den grootsten

eerbied voor mijn vader, maar wil toch in alles mijn geweten volgen. EL valt
nu te kiezen. Men heeft reeds bij mij aangedrongen in dienst van het Spaaqsch
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legel te treden, ntaar het is waar, dat wij dan onzen eigen verdrukker steunen.
Als ik strijci" zalhet niet voor den bezetter van Vlaanderen zijn.

- AdelLrert wij moeten eens ernstig dit alles bespreken. Livina, houclt
gij u nu met Agn.eta bezig. Voor u heb ik haar hier $eleid, zei Wouter.

- Alleen voor mij ? vroeg de zuster.
-- .la, alleen voor u ! Ik zal mij op een afstand houden. Ik heb het u

gezcgrl.

- O, heel goed, hernam Livina op schalkschen toon. Maar vertel mij,
wat is er nu eigenlijk met baron van Ramsdijk gebeurd ?

- Hij wercl vermoord !

- Hoe gruwelijk !

Wouter deelde eenige bijzonderheden van de misdaad mee en zei dan :

- De knecht heeft zich in de plaats van den meester willen stellen.
Wat bedoelt ge daarmee ?

- Wel, het'*,as van Rooze met heel die verloving maar om van Fiamdijks
en Agneta's fortuin te doen. Hij zal dat voor zijn dienaar niet verborgen
hebben en zoo heeft de eene schelm bij den anderen de begeerte naar goud
qpgewekt. De knecht had vriendschap met de meid gesloten, om zijn slag te
slaan en bijna was het gelukt.

- Wie zou dat ooit van Fien gedacht hebben, zei Livina. En dan heeft
Agneta ook in groot gevaar verkeerd.

- la. Cij hebt haar door mij te zenden, wellicht het leven gered. Ga
nu bij haar, ik moet rnet Adelbert spreken.

De hvee jonkers begaven zich in een afzonderlijke kamer.

TE WINOXBERGEN.

Jan. cle knecht van baron van \Mimpele, was dus met zijn rlrakkcrs naar
Winoxbergen getrokken. De paarden werclen op de hoeve gestald. En Jan
sioop aileen het stadje in. Fiij kende het tot in alle hoeken en gaten.

En spoeciig bevo'nd hij zich in de aangeduide herberg bij het kanaai.
Er was veel volk. Men babbelde, dobbelde, dronk, rookte. .fan bestelde een

beker bier en bleef bij de toonbank staan: De waard kende den heerenknecht
nict.

- Ik zou Brak rnoeten spreken, fluisterde Jan.
i\lijnheer Brak wilt ge zeggen, zei de kastelein' Hii is een, echte

srnJcllL

- Nu !a, rnaar ik ga vertrouweiijk met hein om en oncler elkaar maken

we geen corrplimenten. Waar is hij ?

- Op zijn kanertje... Hij houdt zich gaarne aileen... Nu hij is van

beter' soort clan velen, die hier komen. Mijnheer Brak is waarlijk een voornaanl
heer. Als gij hem moet spreken, en ge ziit een kennis van hem, zal ik u het

kamertje ii'ijzen...

- Ja, doe dat !

De ïaaLd ieiclcie Jan in een donkere gang en toonde een nauw irapje.

- Daar cie deur, rvaar het licht door de reten schijrrt, zei hij.

- Ha, ik dank u.
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vrijrnoectig opende Jan cle deur en trad hij binneu. Brak schrok. Haastig
rees hij op.

; Wat moet gij.? vroeg hij nijdig.
De knecht van baron van Wimpele sloot de deur en zei :

-Goed 
vo,lk... Een vriend van u...

- Toch onbekend...
-. We dienen clerizellden meesteL, Ioog Jan, e n cius zijn u.c geen vreerr-

deu voor elkaar.

- Welken meester ? 
r

- Jonker van Rooze natuurlijk.

- Maar die is gevangen.

- Geweest...

- Is hij weer vrij ? riep Brak verheugd uit.

- Ja.
-- Hoe dan ?

- Wel, hij werd bevrijd door Spanjaarclen. Ze haclden hem op een
kasteeltje buiten Nieuwpoort gevangen gezet. En Spanjaarden uit Venrne
haalden hem daar.

- Dus is Isegrim weer verslagen ?

- Dat niet ! Hij is meester te Nieuwpoort Hij heeft ook een post op <ien
toren van Stuivenkenskerke. En nu heb ik een boodschap voor u. Gij kent
natuurlijk heel goed zekere Bianca.

Brak keek den bezoeker weer verrast aart.

- Bianca, vervolgde deze, speelt een gemeene rol.
' Is 't waar ! krèet Brak.

- Zii wil u overleveren aan den vijand, clic u zal clwingen tegen van
Rooze te getuigen. En nu komt ze herwaarts daaloor. Ze kent hier mannen,
die u buiten de stad moeten lokken. En eens zoover. zult ge overvallen rvorclen.
Wij hebben dat uitgevischt.

- Goed dat ik het weet !

- Luister verder ! Bianca komt alleen naar Winoxbergen. Ze zal bier
nrinstens een dag noodig hebben, om haar helpers te huren. Daarvoor heeft
ze zekeren Dolf van doen !

- Ha, die schoft !

- Als gij mij vergezelt, kunt ge haar zell verrâssen. lk heb een goeden
voorsprong op haar en we zullen haar zeker ontmoeten. 't Zou voor olls vall
groot belang ztin haar eerst uit te hooren. Jonker van Rooze dringt daarop
sterk aan. Daar Bianca gemeene zaak naakt met Isegrim, zal zt veel rveten.
En clat moet ze ons opbiechten, dan maakt jonker van Rooze het over aat.l

den gouverneur van Veurne. Gij zult natuurlijk meer invloed heblten op
Bianca dan ik en daaronr kom ik uw hulp inroepen.

Brak luisterde aandachtig toe en viel in clen strik.

- Ju, ik ga mee I riep hij uit. We moeten ciie leelijke heks verlasscn.

-- Weet ge een plaats om haar te brengcn ? Eens clat we haar r:itge-
hoorcl hebben, doen we nret haar wat we willen.

Jan, die nog geen drank te baat had geflolncn) om zijn doei te b,:reikru.
toonric zich steeds meer clen boncigenoot. Brak ciacht even ua.

- Jarvel, zei hij,' ik weet zoo'n plaats, een'verlateu hutjc... Ha, clat ik
de slct toch in rnijn macht krijgen kon !
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- Dat zal gebeuren !

- ze heeft me te veune in ilen steek gelatcn, our een vagebonci, clien
Dglf, te volgen en me nu zoo loensch aan cle galg wiilen brengen, jk zal het
haar inpeperen ! Wanneer moeten we vertrekken ?

- Dadelijk... Ze kan nu op een uur van de stad zijn. Laat ons een
kau r,vijn drinken op het goed gelukken dei onclerncming. En ik heb dorst ook.
Ik betaal; jonker van Rooze heeft me van reisgeld voorzien. De baas stelt er
prijs op, dat gij vrij blijft.

- l.iatuurlijk, waut rnoesten ze rnij op hun pijnbank doen klappen... l

-- Dan zouden er ook voor hem leelijke clrngen aan het licht kouren,
d4t weet ik wel ... viel Jan in. we noeten voor elkaar geen geheimen hebben.

- I)Lrs gij dient den jonker ?

- Al lang, rnaar ik lnoest vooral te tsrugge voor henr werken.'Wilt gij
den wijn bestellen. We rnogen niet te lang.talmen

Brak ging even heen en 'keerde net den waarcl terug. Dezc vulde cle
bekers, en prees den drank. Beide mannen ledigden hun kroes. Jan vulde
die van Brak opnieuw. Zell schonk hij weinig in. Dit herhaalde hij dan nog,

Brak dronk gulzig. Toen de kan leclig was, r'roeg hij :

- Gaan we nu ?

-- Ja, ik ben gereed.

- Maar hoe zullen we uit de stad geraken ? Ze zijn aan cle poort zeer
streng door de grap van Isegrim.

O, niets gemakkelijker. Er is een doorgang bij de vest. De werken
zijn slecht onderhouden, antwoordde Jan, die imners zijn voorrnalige woon-
plaats op zijn duimpje kende. Volg niij maar ! hernam hij.

Brak was al te ijl in lt hoofd, om zich te verbazen over dit antwoord
van een man, die beweerde, dat hij meestal te Brugge had verbleven.

Gedwee ging hij met van Wimpele's knecht mee.

- Binnen de stad, moet ge niet spreken, vennaande jan. Ge weet nooit,
wie ons beloert.

Spoedig kwamen ze aan een punt der walien, \vaar neergestort puin de
gracht vulde, zoodat inen over de steenen naar den overkant gaan kon. Veilig
geraâkten ze buiten de stad:

- Zullen we niet ie laat zijn ? vroeg Brak.

- \sgn, neen... Bianca kan de poort nog niet bereikt hebben.

- Dus we vangen haar zeker !

- Heb geen vrees ! ik berekende mijn tijd goed. \ùy'e vertrokken sanren.
Maar zij had een geleide tot halverwege.

- Van Ipegrims mannen ?

- Ja, doch-die durfclen zich niet te ver wagen. Bianca reisde clau alleen
voort. Ik stak ze voorbij. O, ik had ze genakkelijk kunnen overvallen, tnaar
we moeten inlichtingen hebben. Mij zou ze die niet meedeelen, doclt als ze

u ziet, schrikt ze zich dood. Van Rooze wist, dat gij u hier te Winoxbergen
bevond. Daarom bedacht hij het plan, uw hulp iti te roepen.

- Ja, de baas kent mijn waarde... Hij weet, clat ik slinr ben, en nle

niet gauw laat bedotten, blufte Brak.

- Wacht maar, dacht Jan.
Ilij liet Brak snoeven en leidde hem iittusschen tnee. Hij bereiktc de

hoeve, waar zijn hclpers waren.
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- Vriend, zei hij tot ziin gezel, nu zijn we ver genoeg. Hier achter deze
boornen kunnen we Bianca afwachten. ze moet hier binnen een kwartier ziln.

- Maar 't is vlak bij een hofstede. Als die lieden haar helpen !

- De menschen slapen en bovendien zouden ze ons wel een handje toe-
steken, wanneer we zeiden, dat we een spionne van Isegrim vast grijpen.

Dàt is waar !

Ze moet ons niet zien afkomen... We dienen haar te verrassen. Als
ze gevaar ziet, kan ze terug keeren en vluchten. En ge weet nooit, hoe iemand
elan nog onisnapt.

- Gij hebt weer gelijk...

- Kom achter dezen boom... Weet gewat, ikzal even kijken of de hoe-
vetiewoners in cle rust zijn. Houd goed dén weg in 't oog !

- Wees gerust !

Jan liep vlug naar de woning waarbinnen zijn helpers zaten. Hij tikte
op een luik. 't Was een afgesproken teeken.. De mannen traden buiten.

- Geen gerucht, lluisterde Jan. Ik heb hem. Volg me. We vallen allen
sarren op hem aan. Het is nu maar een kinderspel meer.

Brak staarde intusschen naar den weg. en in woesten haat dacht hij aan
zijn vroegere geliefde. Als een beest lag Èi1 op den loer...

Plots werd hij vastgegrepen en gebonden. Van schrik kon hij eerst geen
woord uitbrengen, en, toen hij daarna roepen wilde, had men hem al een prop
in den mond geduwd. Men bracht de paarden voor.

Bind hem stevig voor u ! hoorde hij Jan tot een der mannen zeggen.
En dan in volle vaart naar Nieuwpoort.

Toen begreep de schelm, dat hij bedrogen was...

NAAR DEN KELDER VAN 'T ZWARTE KRUIS.

Van Rooze hoorde de deur opengaân. Schuw keek hij op. Julietta, cle

Spaansche trad binnen, gevolgd door Isegrim en eenige wapenknechten, die
een gevangene meevoerden. En met schrik herkende de jonker zijn dienaar
Brak.

- Hier is nog een getuige, zei Isegrim. Ge ziet, dat we ulv rechtszaak
goed voorbereiden.

- O, ge kunt nu wel ieder tegen mij doen optreden, sprak van Rooze.
-- Gij kent dezen persoon niet ?

- 
jawel... Hij heeft voor mij boodschappen gedaan, maar r.vat hij nog

uitvoerde, is buiten mijn verantwoordelijkheid.
=- Dat zuilen vce nader onderzoeken, en wel op staanden voet. Ulv krrecht

Brak werd te Nieuwpoort reeds ondervraagd... 't Is nu avond en we kunnen
ons gevoeglijk op reis begeven.

- Een bezoek aan den kelder van 't zwarle Kruis, voegde Julietta er bij,
en spottend keek ze van Rooze aan.

Pol sidderde.

- Ik heb nog nieuws voor u, hernarn Isegrim. Uw anciere knecht, Karel,
zit gevangen voor moord op baron van Ramsdijk.

- Moord op baron van Ramsdijk ! riep Pol, nu waarlijk met geneenden
afkeer uit. Heclt cle schurk clat durven doen !
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