
DE HEKS VAN NIEUWPOORT 48r

- Err waarom niet ? vroeg Julietta. Hij is immers in uw leerschool
opgevoed. Agneta heeft thans de bescherming aangenomen van jonker van
Dillen. Dat vindt ge wet bijzonder erg hé, nu Agneta plots de eenige erfge-
narne is van 't goud van haar oom, waarop gij al zoo lang hebt geloerd.

- Agneta is niet vrij, want ik weet, dat ze me trouw blijft ! beweerde
van Rooze.

- Wees gerust, jonkvrouw van Ramsdijk zal de rechtszitting bijwonen,
waalop ge als beschuldigde verschijnen mûet, verzekerde Isegrim. Vraag haar
claarna, wat zc van u denkt. Ze noet getuigenissen hooren van Brak, Karel,
Bianca, nlcvrorl\v Julietta en ook van uw beschermeling, den schottt Benedictus.

Drie-l{r,riringcnfec.:,t itt tle vtoegci ceLl1l'en (blz' 483).

o, gij
kunt geno,eg
Ieugens en
laster tegen
rnij doen iu-
brengen Nu gc
de nracht hebt.
willen velen u
slaaf s clienen...

- Zooals rle
'urtaartl iS, vet--
trouwt hij zijn
gasten cn gij
clenkt nu, aan
uw clptreclgrr
tegen Wouter
varl Dillen !

sprak bits cle

hoof dnran; rve
zullen hier nict
ledetrvistcn.

H ii ricirtte
zicir tot zijn krijgslietlen en zei :

- 
Maakt dcn gevangene voor cle reis

I)c rvapeuknechteti grepen van Rooze

op clen lug.
riep van Rooze.

dat durven herhaleu in cletr

geieccl.
vasi en knevelclen hern dc arlnetl

- 
[p zco la.a.t gc een ecieitnan behandeien I

Een ecleltnan ! hoondc Julictta. Zult ge

kelilcr van het Zwarte Kruis ?

De krijgsiieden bonclen van Rcoze dan een cloek voor den mond, ottl hent

oncierr,vege lit schreeurveri te beletten. V/ant nten moest zich nu nabij de mrrell

van Veuille \,,v.agen, rvaar cle Spanjaarclen de rrracht hadden.

Ool< baron van Wirnpele tracl biirnen. Hij had Jan, zijn clierla-ar, tlirtk

belooncl, omelat cleze hem zbo hanclig Blak overgeleverd had. En nu wilde hij,

als hoofcl van het gerecht, den tocht naar tlen geheimzinnigen kelder mede

lnaken.
Ilct groepje reed vocrbij eenige hoeven, waar echter niets roercle. Het
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was stil lveer met overtrokken lucht. ûeen lancirna.n zcu. zicli nog buiten
\Magen. De streek was immers vol geheinrzinnigheid.

't \Mas een mysterieuse tocht.
Van Rooze lag als een u,r:k op het paarci. Hij koil zich lirt r.'lchT htu,.ien,

zou verslagen was hij door zijn gevangenschap.

- Nu moeten wij te voet gaan, zei Julietta. Ëen p:rl r'{rert veLtkf i1aâr
den kelder, die vlak tegen de rvallen ligt.

Brak werd op dezelfde wijze verzekerci ats zijn nieestei. Ze weiden rlan
op hetzelfde paard gebonden.

tsrak had Bianca gezien. Toen was hij woedenci gerv,-r:drn... Er: irr zijn
razernij begon hij 't een en ander te bekerrnen. Hij hacl nog rucl niet âl zijn
misdaden opgel-riecht, maar toch genoeg gezegcl, om zich zelf en jonk*l van
Rooze te bezwaren. Vandaag was hij geheel ontmoedigd. De kerei hegreep,
dat hij 't loon voor zijn misdaden zou ontvangen en hoopte allern ziin llri nog
te verlichten door van Rooze de veranhvoordelijkheid tc seven.

* Alles gereed ? vroeg Isegrim. Dan verirekken 'we.

Men zou afgelegen binnenwegen volgen, ai rvist rlu irr,otlftinrarr. ,,iar-r-ie

Spanjaarden zich binnen de muren van Veurne hielden en tiââr eerr afrvachferirle
houding aannamefl, daar hun oversten niets van tlen r,r'aren toestand kencien rn
zeer onder den indruk lvaren der uitgestrooide, overdreven berichten.

Iin Isegrim liet niet na voortdurend maatregelen te ireulÈ!1. r'rrn de i,eL-
rvarring bij den vijand te l"ermeerderen. Zoo had een groepjc, op zijn tievel,
den toren van Stuivekenskerke bezet. Het dorp zelf r.r,as rveinig ilrûel s1an een

puinhoop. De enkele bewoner$ hadden bij de aankomst der solciaten cle .rhrcht

genomen naar Dixmuiden en daar een paniek gewekt.

En de burgerij en het garnizoen dezer laatste stari zâgijr: ltll 's avonds
yan Stuivetjeskerke's toren, die cle gansche stleek beiice:scfttt. *einen
geven. Men meende, dat het naar schepen ûp zee was. Men gelooide inrr@ers.

dat de Hollanders langs de kust kruisten; zooals trsegrirus bcden hcl uit-
strooidcn.

De Spaansche oversten namen dus een alwachtendc hour"lir:g aatt, eu rlt
hoofdman cler rebellen kon zich iru vrij gerust tot nabij Veurne i:egevttr.

Julietta besteeg eveneens een paard. Zij hield zich Tlink in't zadel. Dat
had ze geleerd, toen Spaansche officieren nog haar gunster zochteh. Ze r*ed
thans nàast Isegrim. De hbofctman ergerde zich steeds aan haa:' gcl*uk. $e
SpaanSChe WaS in Cen grOnd een verdofvell vrou\,l,' eu slecl.:ts tltet wserzin
OutOOe Jacqueline's vader haar gezelschap. Maar ze brwees ltern uitstekende
diensten. De tocht ving dus aàn. Twee ruiters redeir een cincl i,t;urttit als vcr-
kenners. De kleine groep hield zich stil. Nu en clan rverd ti tilTt rvli,rcl gc*
fluisterd.

Isegrim had ook Wouter verzocht de reis ltrecle tr: rttâkelt, {rtâât" vtll
Dillen wilde Pol van Rooze niet treiteren. De zaak van dicit k*ider giilg hum

niet aan. Hij zou cien man, die hem zaolaag vervolgri h;iii, r'tiot r-!t rcrhfbank
ontmoeten. Hii wenschte geen partij tr-'trekken vati ziin rlvrriltlLiti.-1r. Litr.s

bleef hij op Duinenburg.
Isegrim aarzelcle toch even. Die zonderiinge vfoll\v ltati ittii; irtei

en eenige mannen aangeduid om ze te bewaken.
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De Spaansche wees nu den weg. Men mcest van Rooze schier. clragen.
Brak marcheerde nog flink.

Zonder aarzelen stapte Julietta op een l:oonr toe, welks vorm nten van een
eindje ontwaarde. Dichtbij stond er een vervallen en onbewooncl huisje.

Julietta ging binnen. De anderen volgden. Twee lantaains werden ont-
stoken,

In den hoek van het huisje lag een hoop steenen rondoni eenige treden,
rvelke naar beneden leidden.

- Dat is de toegang tot den kelder, zei Julietta.
Isegrim aarzeld,e nu toch even. Die zonderlinge vrouw had heln veel

cliensten bewezen. Nu volcleed hij aan een verzoek van haar. Ze zou hem en
zijn gezellen in een onderaardsch verblijf leirien, vlak bij Veurne, ri'âar de
Spanjaard meester v,ras. Ze moest hem eens recht in cle lnaclrt van den
vijand voeren ! Flier toch moest hij haar blindelings vertrouwrir. Zij was
alleen cle leiclster.

En het gold eigenlijk geen algemeen beiang. 't Was vcor tlc lcchtszaak
van jonker van Rooze, niet voor de hevrijding van Vlaanderen. Dit alles schoot
cien hoofdman door den gcest. ùlaar hij wilde zich niet terug trekken. En
\ilaarom zou Julietta hent verraden, zij, die den Spanjaard al zto veel nadeel
berokkend had... Zeker, ze lvas een Spaansche, maar ze konkelcle uit per-
soonlijk wraakgevoel, gekrenkte trots, uit haat. Men had haar vernederd,
verstooten en dat voelde ze diep.

- Geef mij een lantaarn, zei Julietta, ik zal den weg v*ijzen.

- Maar kunnen wij niet overvallen worden ? vroeg lsegrirn.

-- O, neen...

- Oesteld, dat een patroelje hier aankomt.

- O, dan is er nog een andere uitweg. Ze kunnen ons irict verlassen !

lk.houel ook nog aan mijn leven... En ik zou bovendien zeker niet de kans
Iaten bestaan, dat van Rooze door zijn vrienclen bevrijd wordt !

-- Vooruit dan ! hernam Isegrim, volkomen gerust gesteld.

Hij stapte achter Julietta. Baron van Wimpele volgde hem. Dan kwarnen
de krijgslieden met de gevangenen.

De trap leidde naar een gang.

- Buk u, v/aarschuwde Julietta. Het is hier laag... Vroeger stoud hier
cen kasteel. Van Rooze kende cie ruine, door Brak, zijn clttivel... en Karel,
ook een hellewicht.

Men kwam onder een gewelï. I-let was een oude plaats. De toegang was
een opening in den muur.

- Die opening heb ik gemaakt... o, dat vergeet ik ncoit, zei Julietta en
el klonk ontroering in haar stem. Maar ge zult alles hooreil ... V'/e rnoeteu
hier zijn...

Ze stonden nu voor een blinden muur.
* Heeft een der mannen een houweel inee, zooals ik gei.,raagtl treb ?

hernarn de Spaansche.

- Ja ! klonk het.

- Hootdman, wil u de gevangenen hier brengen ?
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Van Rooze en Brak werden naderbij gesleept.

- Hier beschuldig ik deze lieclen vall een afschuivelijke misdaad, sprak

Julietta. Maar van Rooze is de voornaanrste dader.

- la, hij was mijn meester en ik nioest hen gehoorzamen, sJamelde
Brak.

- Zwljg I gebood Isegrim. Laat urevrouw spreken. Baron van Wimpele,
gij, die het gerecht vertegenlvoordigt, geliel aanclacht te verleenen aan haar

'-voorden.
De edelman ging bij den muur staan...

Heeren, hernam Julietta, ik was eens de geliefde van jonker van
Rooze. Hij zelt heett lang achter mij gelcopen; om irrijn gunsten te winnen.
Hij zond me geschenken, bloemeï, vruchten, juweeletr. tsindelijk gaf ik toe...
Het was op een Drie-Koningenfeest... 't Ging er laal op den avoncl urild toe.
Hij, die koning was en toen met me lcefde, beieedigde me.'t Is waar, hij r'vas

dronken. Maar ik nam het iroog op en eigeniijk had ik een hekel aan clien

veel ouderen mân. ik volgde dus van Rooze. Hij bezorgde me een weelderlg
leven. Zekeren dag warelt wij op cle Moerel. 't Was voor een speie.raart.
Spaansche officieren bespotten mij, clie schurken !

T'oorn vlamcle bij deze herinncring nog in de scliooire, donl<ere oogeii.

- Gc hacit ruij bcllt'ogen ! riep van Rocze. I1< nleetlcie, ''lat gel jong u';lart
en ge kondt tnijn moeder zijn r.

- Dan droeg ik mijn jaren met ecre...

- l)oor allerlei kunstnidcielert...

- Was dat een rcCen, om nrij zoo te behancleten ? vroeg Julietta. Illaar
gij waart de naaper, de vleier van cle Spaansche officieren. En deze hadden u
uitgelachen, omdat ge met een ouclefe vfouw verkeerclet. Uw trots was ge-
krenkt. En plots veranderde uw verafgoding in vreeselijken haat. Ge wist,
ciat cle o{licieren met u zouden spotten in hun kringen. E,n cle knccht dier
officieren was gehoond en gekrenkt. Ik lnoest daarvoor boeten. Van Rooze
clacht iets afschuwelijks uit... Hij lokte tite buiten dc stad... Hij deed zich
nog voor als mijn vriend...'t Was avoncl... Ziin werk niocht hei daglicht niei
zien. Plots stonden er nog twee mannen bij ons. Eetr van hen was Brak daar.

Ze voercien mij naar den kelder, die hiernevens ligt. Daar voer vatt Rooze

hevig tegen me uit. O,zljn spot toen over het oud wijl, zooais hij ntij noemde !

Ik had hem beclrogen... ma-ar hij zt.ru me nu vernederen. En hij eh zijn tnede-

Cuivels besloteu me in dit keldertje, waâr we ons nu bevinden, op te sluiten...
e,n rian rje cleur dicht te metselen.Met andere lvoorclelt, ik moest levencl be-

graven wordell.
Onder cle aanwezigen hoorde nlen eell gemompel van afkeer'

- Wat ieugens ! riep van Rooze.

- Neen, het is cle waarheicl, sprak Brak. En gij, jonker hadt dit pian

beclacht.

- Laat mevrouw Julietta voortspreken^t zei Isegrinr.

- Ik smeekte om genade, naar de kerels lachten me uit, vervolgde de

Spaansche... Ik vroeg, dat ze me ineens zouden clooclen... Maar van Rooze

wit.i".tit niet. Hij dorstte naat wtaak Ik had hem gehoond... Ik moest boeten

voor clen spot der officieren, die er zich vroolijk over uaaktetl, dat hij een
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oude geliefde had, die door deze ollicieren verstooten was geworden. Hij had
zich beet laten nemen, zeiden ze. En o, vân Rooze ko,n van officieren geen
spot verdragen. Slaafs volgde hij hen na. Ilij kende dus geen barmhartigheid.
Ik begreep dat ik sterven moest. Dan srneekte ik toch eerst te rnogen biechten
en n1e op den dood voor te bereiden.

- Dat zal ik wel doen, zei van Rooze. Hij vond een stul< houtskool en
teekende op mijn voorhoofd een zwart kruis... en ook het zwart kruis, clat ge
daar op den muur nog ziet.,,

Allen keken naar het aange\,i,/ezen teeken. Een soldaat hief er zijn lantaarn
bij... Het zwart kruis scheen een vreeselijke getuigenis tegen den schuldige.

- Zoo bespotte van Rooze me, ging Julietta voort. O, hij had te voren
zijn maatregelen genornen. Daar lagcn sieenen, om cle deuropening clicht te
metselen... INadat hij mij genoeg gehoond hacl, begonnen ze hun laatste werk.
Hij en zijn huurlingen. Niemanci kon rnijn geschrei hooren. Ik kronkelde me
van wanhoop op den vloer. Ik hoopte toch nog, clat alles maar een gruwelijktr
grap zou zijn. Doch neen. de cpeniug; -+.,ercl ilichtgenietst. Ze bcstec-ilclen er
langen tijei aan en ze cleden het zoo, clat ik cle steenen niet rnecr.rerwijclcren
kon, al heb ik er rnijn hanclen ten bloecle toe op gervoncl. Ze vertrokken... En
ik bleef achter in mijn graf... C,'t rvas orn zinneloos te worden. Irr miin
rvanhoop r,vierp ik me eens tegen clen anderen rnuuf en zie, clie steenen raakten
ios. Daar was blijkbaar een opening, die men rnaar rnet puin gevulc'l hac1. Ik
l<reeg hoop.'k Kan u niet beschrijven, r,vat er in mij omging...'k Maakte een
gat en ik kon er door, zooals wij er nu binnengetreden zijn. Kwarn in clezelfcle
gang, langs waar ik u leidde, dan aan de trap, in het onbewoond huisie en 'k
zag het daglicht... Meer dan een nacht had ik gevangen gezeten. Toen viel
ik op mijn knieën en dankte ik cle Heilige Maagcl voor deze r,vonclerbare ver-
lossing. Maar 'k besloot me vercloken te houdetl, anders zou mijn leven toch
niet veilig geweest zijn. 'k Wilde in afzondering een ingeiogen leven leiden.
Doch wraaklust kwam boven, beheerschte me en 'k begon van Rooze te ver-
volgen. Hij weet hoe. Ik herinnerele hem aan't zwaft kruis... Dan vernam ik,
dat hij een meisje uit Brugge te Loo bracht.., Ik pleegde dart een rnisdaad,
die ik voor u belijcl. Ik heb ftoza, cle dochter van lloger, geclood uit jaloezie,
uit minnenijd... Zij had mijn plaats ingenonren... Ik heb er veel berouw o.-'er

en 'k wil er voor boeten...

- Dat is de moord, v/aarvan jonker van Dillen beschuldigd werd ? vroeg
baron van Wirnpele.

- Ja...
__ En gij liet hem aanhouden...

- Ik misdeed... Ook was ik ve"rbitterd op de van Dillens, maar dat is
een andere geschiedenis. Ik werkte clus in het verborgen. Alleen heer Isegrim
had mij eens ontmoet en herkend. Hij was het, die me vele jaren geleden hof-
felijk de vrijheid terugscllonk toen ik samen met officieren in gevangenschap
raakte. En hem vertelde ik, hoe vreeselijk ik nu ook van Rooze haatte, naar
zonder alle bijzonderheden mee te deelen.

- En daarom vermoedde ik rvie de mo'ordenares van Roza was, toen
van Dillen getuigde, dat hij aan't Vijverhuis te Loo een vrouw bemerkt had,
sprak Isebrim. Ook zou ik op het laatste oogenblik van Dillen wel gered
hebben. Maar nu ik hem zelf kon bevrijden, strookte dit beter met mijn plannen.
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- Ik besloot van Rooze het leven te verzuren tot ik hem eindelijk clen
genadeslag zoLt toebrengen, hernani .fulietta. De gebeurtenissen liepen anders
dan ik kon vermoeden. Door Isegrims plannen zag 1k de gelegenireid mij op
de Spanjaarden in 't algemeen te wreken, over de vernederingen der officieren
en ik ben blij, dat ik het gedaan heb. Verried ik eigen volk,'t kan ure nier
clerer:. Houw i.ru clezen muur open en ge zult clen kelder zien, waar van Rcoze
ririjn' afschurvelijk vonnis aankoncligde.

Weldra wâs er een opening en tracl uren oirder cen ancler geu'elf.

- lJg2c kelcle r heeft cen uitgang, veel dichter bij de vesten, sprak Julietta.
Het rvas langs dien weg, dat vân Rooze rne herwaarts voerdc. Zie boven hct
dichtgemetseki gc'deelte teel<encle hij ook een kruis. I)it was zel<er als mijn
grafrnonument bedoeld. Was het wonder, dat hij in mijn schim of geest ge-
looitle, de lafaard !

-- Jonker van Rooze, wat hebt gij op deze zware beschuldiging te ant-
r,voorden ? vroeg Isegrim.

- Ik vernet{er rrc niet. door over die leugens te redetwisten ! sprak de
gevangcne.

- En gij, Brak ?

- Mevrouw Julietta h.eeft cle waalheid gezegd. En Karel kan het ook
getuigen.

- Uw knecht beticht u ook I jonker van Rooze, merkte Isegrim op.

- Dic spreekt zoo, onr zijn vel te reciden.

- Dat is niet waar I riep Brak. Gij zelf hebt die kruisen geteekend.

Vlrr Roozc rvas clooclsbleek. Hij leuntle op zijn beu'aker.

- Leugens, Ieugens ! stamelde hij.

- Was Julietta ur,v geliefcle ? vroeg van Wimpele.

- Ja... En ze beclroog me... Toeu heb ik haar verstooten, dat was toch
zekUr rlrijn recht.

- I-{ce h.ebt ge haar verstooten ? vroeg van Wimpele.

- Berr ik u verantrvoording schuldig ?

Einclelijk rarn van Rooze toch een wat fierder houding aan.

- Wie heeit u tot rechter aangestelcl ? vroeg hij.

- Ik ! zei Isegrirn.

- En rvic zijt gij? Ienrancl, die u tegen het r,r,ettig gezag verzet !

- lieen. clie V!aanderen bevrijdt !

- Vlaanc{eren behoort tot de Zuideiijke Nederlanden en deze zijn zelT-

standig.

- Oncier Spaansche vorsten en tnet Spaansche garnizoenen ! Maar
hoe zou iemand, clie op deze plaats een weerlooze'vrouw ztlo grttwelijl< mar-
telclc. clit' r'erncclcring gevocld hebben ?

-- (-), ik redetwist met u niet, maar ik Ontken'u het recht mij te ender-

vragen ! Op ai deze leugens en laster weiger ik verder in te gaan. Wilt gc

geloof hechten âan een verdorven vrouw, die eigen volk verraadt, dat is Ltw

zaak I

- Een vL'r(lorvell vrouw ! herhaatde Julietta.
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Een gloeci la.aicje in haar gelaat.

- Wat ziit ge arrders ? hooncle van Rooze.

- Itr< herl<r:n dat mijn leven anders had moeten zijn, r.naar lvie heelt mij
op dien tves qevoerd ? Gij en soortgelijken en ge zoudt cle laatste moeten
zijn, airr rnij clat verrvijt toe te richten.

Baron vat Win.ipele stelcle nog eenige vragen aan Brak, die de getuigenis
dcr' Spaa.nschc bcvestigde, maar de schLrld op zijn nieester wierp.

Valr Rot-.'2. iraaidc rle schoutlers op.

-- \À'e zijn irier klaat, zet Isegrim... I-let onclerzoek is afgeioopen. Van
Rooze lopcltcrrt rie ieiteu. Brak erkent zc. We hebben cle kruisen gezien. \l/e
zrrllerr ouk l(ai'el. varr Ruuzc's dicnaar verhooreir.

-- En Ilianca, z.ei baran van Winrpele. Zij vc'rnânl ook, clat Julietta door
vall [ii-]ozc uit rlen \\,eg geruimcl r'verd. Ze wist echter niet op welke wijze,
nlaar ',\ i; ivetcrt hr:t rtLt.

Mur kcclde langs tlerizelTcleu weg'terug.

MANNAERTS VONNIS.

Ov,,,r VeLrrue hing eeu sombere stemmillg. Een klok luidde over dood.
Flec"len zouden tr,vee jonge tirannc'rl sterven... Dc eene u'Ls Mannaert, bij onze
lezers reecls bekencl.

De andere hcette Mathurin Le jeusne; hij was zeer bevriend geweest rnet
Mannae r t en hacl dezen gezegd, dat er midclelen wareir, onr onkrvetsbaar te
worden en oc;k, on allerlei sloteu te openen.

Zulks rvas bij het onclerzoek gebleken. En daar cle oude rvaarzegster
spttorltios verrl.lvcrierr \\ias, zou men ook LeJeusne straffen. Deze hacl boveni-
ciien nog een anclere nrisdaacl op het gern,eten.

Wat hij berire'",en had, vermeldt cle geschiedenis niet.
's Morgens rn.eril I-e Jeusne voor zijn regintent doodgeschoten. Dit was

r'eri rlrilitairu stial.
.\{anit;itlrt z()u op rvlcetler rvijzc stelven. De rneeste inwoners van Veurrre

stor;ilen langs cle stratcn. Men r,vist dat Mannaert rondgeleid zorr worden.
Intussclteu sprak nren ook over andere gebeurteuissen. Àlen vroeg zich

aT, cf Veumc belegercl zou r,vorden. Buiten scheen die geheimzinnige Isegrim
heer en rleester. En rrien hoorde allerlei nieulvs. Ock hier imnrers hadden
hanriiangers van rlcn hr:oidLnan der rebelle'n hun overdrevell, liraren rrerspreid.

-- Daar is hij ! klonk het.
,'vlen stond op de teenen, rekte den hals. Een lvagen naderde, oruringd

cloor solciaten. Mannaert zai gebonden op een plank. Hij lvas grauw van wezen
nu. Uit zijn oogen laaicle verschrikkelijke angst.

Mannaert was geen Vlaming, maar te Guiset in Lotharingen geboren.
Solclaat rvercl hij bij rvijze van beroep.

I)c rvagen bleei aan clen hoek cler straat staan.De menschen keken scherp
to.e. Stilte hing over hen.
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Mannaert sprak. Hij moest op zekere purtten der stad zijn schulci belijden.
Hakkelencl vertelde hij tlus, hoe hij de Heilige Hostie orrieerci hacl. Iecler kencle
zijn misclaad. Maar nren was nieuwsgierig den rnan te zieu en zijn stern Te

hooren. Eensklaps klonk een schrille kreet. Op tieu r,vagen bevoncl zich ook
een beulsknecht, die in een vuurpot een tang gioeiencl hield. Daarrnee rreep hij
den veroordeelde een stuk vieesch uit den schouder. Een rvalgelijke geur vcr.-
spreiclde zich.

De wagen reed verder cn bleei ook voor het huis van den schout siaan.

Jonkvrouw ;\delida bevoncl zich voor een der rarnell. Eens had zc vooL À1an-
naert gcpleit.

h*l z3g ze htrn bij clen beulsknecht en ze hoorcle zijn starnelcndc tre-
lijdenis.

I)e gevangene bernerkte haar.

- Vergiifenis I srncckie hij. O, vergiffenis.
Hij dacht clus aan haat optreclell, onr hem het le.,;en tt *ltitlen...
Aclelicla trr-rk zicir sriel icrug. Ze l<on clc rttarteling niet zicr. [,\':zc werd

op verscheidene lioeken licri,a:rld.
Einclelijk kq'arn ric klcinc stoet op (ie }.4aikt aan. i-litr erijnstle cie gaig

naast een brandstapci. i-ic't volk vc:rclrong er zich ri;ncl.

-- Mannaert hebbeu z-e. maar cle hclcs blij lt vrij, zei een burgcr.

- Ge bedoclt cle heks van l'.lieilwi;oort ? vroeg zi,in lli;'r-trirlân.

- Ja. Zii zoncl orrs al deze ongelukl<cn. Door haar maciit is Nietnvprrort
gevallen in de handen van clien rocvcrlscgrirtt. En zoo lang ze clic fecks niei
opstoken. heb ik geen rust.

- 
)f lg !Vaar...

- 
Wie weetr wat er otls nog bovcrt het hooftl hangt !

Zoo werd er daar gesproken. Mannaert stoncl ntt onder cie galg' ttij
kerrncle van de pijn zijner vele brandwonden.

De beul wierp hem vlug den strop om clen hals. Eu eetrige oogenblikken
Iater bengelcle de veroorcleelde aan cle galg, tlie hij eens ot.ttkonterl lvas.

Men nam zijn lichaam en rvierp dit op den branclstapel. ()ok tiat van i-e

Jeusne had men hier gevoerd. Beide lijken u,ercleu cioor itet vuur vertect"cl.

De nenigte verspreidde zich langzaan (l).

(1) !n de < Beschrijving del veinraarde Pi'ocessie vau \ieuttre (laatste Zondag van

Juli, in den namicldag) lezen lve een sanrenvatting. van À4atrttaeris nrisclrijf en o. in. het
volgende :

I Mannaert is gegaan in de kerk van de EE. PP. Capucijnen; tta el gebiecht te hebben,

rraderde hij ter heilige Talel; Ce heilige Hostie ontvangen hebbende, heeft hij clezelve

t,;t zijnen mond gehaald, en na die gewonden 'te hebben itr eert kleed, trok hij et' ntede

naar ziln loglst. Daar heeft hij de heilige Hostie gebraden, op hope yan daalna, nict
den asschen ervan te gebruiken, alle soorten var.sloten te l<unnctt ollctleli crr zich
onkwetselijk te maken tegen alte slach van wapens; nraar dertl<e;icle zich onktvetselijk
fe maken bij de menschen, heeft hij de straffende hand Gods niet ktttttrett ontgaarl, want
landelende als een zinnelooze, heeft hij zelve zijn misdaad aldtts aan den dag gebracht.

Opgehaald en geleid naar de gevangenis, en ondervraagd zijnde, i:ekcrrt lrij rriet
alleen 't gruwelijk feit, maar woldt zijn eigen rechter err strijkt zijn eigerr vonnis. En,
oezen die niet gevreesd had zijnen Heer en Cod te branden, wier;d op Asschen-Woensdag,
in 't gezicht van alle menschen, op alle hoeken der stad geleid, orn tot voorbeeld te

;trekken aan atle nakomelingen, en on1 er belijdenis te cloen over zijrre misdaad. Daarna



agn.tn
Frij

Err ook

DE HEKS VAN NII]UWPOORT

Veurne bleei in ahvachtende hourling.
De Spanjaarden wisten wcinig t'an cien waren toestancl af.

+8s

DE RECHT'SZITTING.

Vanciaag nloet ik Ll naar N-ieLtrvpoort begeleiden, zei rrVouter tot
van Ranrstlijk.
hacl haar nog niet gesproken seclert haar aankontst op Duinenburg.
thans r:rain hij een hotfelijke, cloch koele houding aan.
û|i zijt als getuige geclaagcl bij het rechtsgèriir;g tcgen jonker vair

Rooze, vervolgde van Dillen.

- 
O, ik ga liever niet... anlwoorclde Agneta.

- 
iiç heb tot plicht er u te breltgen. Isegrim rr,'il het. En it;e clttnkt,

ik, van mijn zijcle mag het ook eischen. Ge hebt jonke: van Rooze geloofd.
Floor nn cok het weclerr,voord. Over een Lrur zal een lioets voor- Lt t,creed
staan. Ais *,c van Nieuwpoort terug kr:clcn,, rijclen rve tlear ulv r.;oning, clie

nu oncier bewaking staat. Onder ulv tcc'zicht, zal het gelci varl ilrv oorn in-
gepakt rvorcieir. Verinits gij r,erkozen hebt hiet op Duinenbulg te verblijven.
r,vorcit het gelcl ook her-','raarts gevoerti.

- 
Ën u'at doet men rnet het lijk van rnijn armen oonl ?

- 
Het is reeds gekist. À4orgen lteeft cle begraienis plaats. Het lijk be-

vindt zicir te hiicurvi;ooit in hei cioorienhuis. cntler toezicht van hei gerecht.

- 
Ik ciank u voor al uu' hulp.

rvierd hij verworgci en met zijnen medemaat (Nlathurin [-e Jeusne, welken reeds dooC*
gesehoten r,verd wegens misdrijt door henr in 't iegiment bedreven) te zamen tol pttlver
verbrand.

Tot uitboeting van zulk schr.omelijk schelrnstuk, werd er besloten op den laatsten
Zondag van Juli, eene Boetprocessie te doen. f)e Leden der Sodaliteit werderr rret de
uitvoering helast >.

En over de Sodaliteit staat er o. m. :

<< Het broederschap der Sodaliteit is ingesteld geweest op den 1"" Zond,ag van den
advent 1637, cloor den eerw. heer Jacob Clou, Religieus der abdij van St-Nicolaus, in
Veurne, en witten. Kanonik der Collegiale kerk van Ste-\Àralburga, eri heeft hij 't zelve
r,'egen jaren 't zijnen koste onderhouden en voortgezet, met wetenschap van verscheidene
bisschoppen. Ziine H. Judoors Bouchaert, bisschop van Yper, bij akt van 27 Maart 1646
bevestigde deze instelling.

In 't jaar 1644, omtrent O. L. Vrorrr,v Hemelvaart, hebben de EE, PP. Caprrcijnen
eene zeer schoone Processie ingesteld, in welke rrele Sodalisten, met haaren kleederen
gekleed, wapenteekens der Passie ons Heere droegen.

In 't jaar 1646, heeft er nog eene luisterrijker Processie door de Sodaliteit iritgesteld
geweest; er gingen omtrent 40 Sodalisten in haaren kleederen en zaken die d'heer Clou
Jl 't ziinen kostè heeit doen maken: zij clroegen de wapenen der Passie, en lret Graf
iie dit des Zaligmakers verbeeldde, was gedragen door . vier niuziekanten die den
<< ntiserere >> zongen.

Ten jare 1650 (zijnde het jaar dat den 1"" dir.ecteur, d'heer Clou overleecl), is het
besluit genomen dat de Processie jaarlijks zou uitgesteld worden ten boete van het
schandalig schelnstuk, hiernevens beschreven.

Van jaar tot jaar werden er verbeteringen en veranderingen gedaan, zôôdanig.dat
\reurne eene der schoonste en eigenaardigste processiën bezit die er bestaan >.

Deze processie gaat nog jaarlijks uit en men noemt z€ de boetprocessie.
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- 
{sstr1i111 heeit clezc nraatregelerl gcnolllcn. I)us, jonkvlouw van Rams-

clijk, over een ullr zal rle koets voorkornen. Gelief gereed te zijn.
Met een buiging verliet Wouter het vertrek. En buiten cle karner, nlom-

irelde hi.i :

- Ik rnoet me toch geweld aandoen, onr nre zoo stijf en afgeneten te
l.ouden... .O, Agneta, waarom hebt gij zoo ruw cien bancl verbroken ? En
wie heelt nu mijn lieide... gij of Jacqueline ?

'Wouter zuchtte... Neen, de liefde voor Agneta'urras niet verstorven. I-ivina
hatl gelijk.

Jonkvrouw van Ramsdijk pinkte een traan weg, ze voelcle ciiep, hoe
Wouter iraar steeds uit den weg ging. E,n ze rvist, clat hij het gezelschap vân
Jacqueline zocht. Soms zag hij hen beicleri in het park. Dan rvas Bernarcline,
de dochter van baron van Wimpele er ook bij... Maar Agrieta was naijverig
op Jacqueliue... Haar zocht Wouter...

Van Dillen ontmoette in een der gangen Aclelberl van Loo, clie ook
lsegrinis bonclgenoot was geworden en tot het garnizoen v:in het slot be-
hoorclc.

-- Over ecn uur vertrekken we, zei Wo,;ter.

- Dus vanclaag heeft de rechtszitting plaats ?

- Ja. Isegrinr u'il zc niet langer uitstellen. De toestaud kau snel ver-
arr rlcre n.

- Toch gecn ongunstig nieuws.

- O, neeu... ùlaar ge weet, dat het cm Antlverpen te cloen is. Isegrim
vinclt hct vreemcl, dat de aansiag ginder zoo lang uitblijTt. Spinola heeft 't
beleg geslagerl voor Bergen op Zoom; misschien heeft clit cle plannen van
Mauriis van Nassau gewijzigcl. Isegrim wacht ongeciuldig op eer bode. Maar
r.m \ve ncg nieester zijn hÏer, wil hij vân Rooze's zaak behandelen. Dat zaI,
hoopt hij. veel menschen rie oogen openen. En hij heeft rvat popr"rlariteii
noodig, v.rant Ahasvems, de zoogenaamde Wandelende Jood, hitst het volk
gewelclig tegen hein op in 't lepersche. De heiligschennis, rvaarvoor Mannaert
te Veurne rverd gedood, de onderwaterzetting der Moeren, cle verovering van
Nieuwpcort. een pl4ag onder't vee, ergens bij Poperinge. de schipbreuk van
een Ocstendsche sloep, dat alles en nog veel meer, is volgens Ahasverus
het gevolg tler booze macht van Isegrims dochter. Eu cle rnenschen gelooven
Itel., .

- ilch, kan ik hct hLrn kwalijk nemen ? vroeg Adelbcrt. Ook mijn

"-ader gcloo{i ricrgelijkc'n onzin. De arrite Bruno Rijkaart werd er voor aan-
r'ehontic rt.

-- FJu, ik ga ,,'l'.ig nog eenige nraatregelerl rlelnen met 't oog op mijn
irTu'ezigheitl heclen.

Aclelbert vau Loo blccl alleen. Maar Bruno kwam bij hem.
Riikaarts zoou u'ir.s uu ook krijgsrnan op Duinenburg; toen hij hoorcle,

rlat ,4rlell;ert clienst naur, hacl hij gevraagci oncler zijr-r bevelen te mogen staan.

-- ûe kijltt zoo bôdrukt, zei Aclcibert.
Ik heb er rvcl reden voor, jouker. autwoordde Bruno.

-- Ge tlenki aan Bella... iv{oed vrierrd, gc zult haar immers terug zieu.

- 
Als 't nraar u,aar is !... Terug zien ja, ciat rn,el, cloch als de vr:our,v

"aur 
ce:t ander.
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- I.lebt ge nieuws gehad ?

- ûisteren deed ik een patroelje naar den kant van Honc{schoote en
ontmoette c'en kennis, die zich spoeclig bij ons liet inlijven. iVlaar hij wist zoo
'I r]cn en arrtle,. Bclla's vatler is gewelclig krvaad ol'] nre, omdat ik tegen cle

Spanjaarrien strijil. Eu nu r,vil hij zijn clochter aan een ander uithuwen, zekeren
Baltlis, die haa;-, \'oor onze l erloving ook al 't hof maakte.

- Maar ileila zcil zal wt,igeren !

- Wic- t,eet, wat ze ha.ar vrijs maken !

- Och, Bruno, Bella denkt niet aan staatl<unde, aan Spaausch ol anti-
Spaansch. Ze iuistert alleen naar haar hart en clat klopt voor u.

-- $i:aansch oi anti-Spaairsch, neen, claarover zal ze zich het httofd
niet breken. ffoch ze kunnen haal doen gelooven, dat ik behekst ben. Lach
er niet our. jonirel I À4et Lr\,\'\'erlof, Lrr,\'vader, een geleerd man, beschuldigde
er nrij ivtl val. Elr I-1,.'ll:r is rrralr rjL'n eenvou(lig nreisje. Stel eens, dat ze hct
gelooft, eir clicn Baltus huwt ! 't Is om gek te r,t'orden.

- 
liict 't er.gste denkcn I

-- ïion ik iraar nlaâr eens spreken, cloch
tarrie...

- 
frjgc11, daar rrroogt ge u niet wafaelt.

vccl oogen open gaan.

- 
HOU ZOU.

- Jorrkcr van Rcoze konrt voor't gcrecht. En het.;olk zai nll eens
verilrrlï|erl, 'vïclkr kerels hier dcor de Spanjaalderr tot magistraat aangesteld
v.'olclen. t\ilerr zai zien. ciat Isegrim geen voornarnen spaart. Dit zal menigeerr
gLrnstig voor hern stcrnrren. En zeker wordt het ook wel te Hondschoote be-
kcncl. Janrurer, dat wer dien Dolf niet bij zijn kladden hebben kunnen krijgen.

- 
Die l<i:rel hourlt zich goeci verdoken. Er zijn vân onze mannen te

WiriLrxbergerl geivcest en ook ie Ghyvelcle, waar nren hem het laatst gezien
Ireeft. Maar i.)olf is rie pijp uit. Er .,r'orclt ronrl rlc Moererr vcel gcstolen. Zeker
is hij. bij dic tlievenbencie..

AdelbeLt benroetiigdc' Blrirrt, ciarr en r.r,at later rcecl hij nrci Agneta err

V'/r.ruter naai Nieurvltoorf.

ze zit te Hondschoote, bij haar

Marr vrndaag zullen rriisschieu

Ze zaTt't'r cltis riedrieën in het
u'e rri.

lJâs tvas 1u{rrr viill [-)i-rincnburg

- 
$:ip Roozc hceTt clrrs voor

rijtuig, dat door eenige ruiters begeleid

r'veg oi Adelbert vroeg :

de pijnbank bekencl, dat hij cle Spaansche
vlouw levenil r.,'ilrle begiaven ?

"Agneta sciilok. Ze u'ist nog niets van clie geschiedenis.

-- Ja, É,ntu'oor(l(b Worrterl. van Rooze he"eït clat bekencl, nraar laat
ons ovcr ciii alics rru zn'ijgen ! !k ben belanghcbbencle .in het proces en clus

r,r'errscii ik cr voorai' nier r-n'er te spreken. Ook voor jonkvrouw van Rarnsclijk
is liet brter, riat zij de olficieele zitting a{wacht...

.Argn,rta boog het hooTd. Neen, Wouter wilde niet vertrouwelijk zijn. Ze
\\,as €er vreerlile voor heirt. Maar zc hacl heni ook zoo groT behaneleld, l.ienr

eer: rnr:ordcnaar gcnocmcl.
En r,',at hoolcie ze nu weer van Pol van Rooze. Een Spaansche levencl

brgia-''tn .) Kon ciat u aar zijn ?
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En lichtzinnig had ze zoo'n man geloofd en irertt als verlcofcle gekozen,
omdat ze gaarne uit haar ooms lvoning zou vertrokken zijn !

Aclelbert had cien wenk begrepen en sprak orrer u,at anclers. Zoo reclen
ze naat Nicuwpoort, wérar de' r"racht het rijtuig rJaclelijk cloor iiet. Men zag
een ongewone drukte in het stadje. De menschen babbelden iu groepjes r,oor
groote plakkaten.

Isegrirrr \vas cp clat oogenblik in tie ger.angenis, wâ.a.r l.uen .cle beschul-
cligden gebrachi liad. De hooÏdnran betracl eer-l kamer, dczeiiile, rvaar jacque-
line gezeten haC, toen cle i<onrmandaut haar lct verbeteriie. De bevelhebber
v"'as er nu zell gevangen, iraar -"vercl behocriiik bchalrcielrj.

Fiij recs op, toen hij trsegrirn zag en boog.

- trk clank u voLlr lietgeen gij rttij liet brengcn, orn nrijn lot te verzach-
ten, spral< hii.

- Aij ziit een krijgsgevangenc en hebt ilus recht op een behcorlijke
behandelirrg, a-r:twoordtle lsegrim.

- Ik verheug er nTij op, dat ik urv dochter bescherilcl heb.
.- Over clat pirnt zwllen we liever zn,ijgen. Urv berioelingen rrraren niet

eerlijk, maar ik ken urv m.entaliteit en clie uu'el kollega's. Over cle eer dcr
vroulv hebt gij zonclerlinge begrippen. Nu r,vat andeis. Pol van Rooze ver-
schijnt voor het gerecht. Ik laat u voorkonten oln te getuigen, hoe hij dror
uw bescherrning schout van Nieuu,poort gervorclen is.

- O, ik liet hern benoenten, ont iemand te hebben, clie alles zou cloen,
wat ik eischte" Van l?ooze heeit geen karakter.

- En dit wilt gij verklaren ?

- Natuurlijk...

- Tot straks cian !

Isegrim verliet ciel kamer en besaf zich nu naar het vochtig, sontbei hol,
waar Jacqueline eerst verbleven had. In het stroo zat thans cle heksenmeester.

- O, mijnheer, genade, genade ! kerrnde hij.

- Zwiig, lafaard ! snauwde de hoofdman henr toe. îoen gij voor ,een
weerloos kind stondt, waart ge zoo plat niet ! Dalrk aan nrijn dochtcr'. btrijft
ge leven. Zij, de versnrade heks, wie ge geen enkele ."'ernederiug spaarciet,
heelt voor u gepleit. Maar ge zult een merkteeken clragen, etl nog r.vei op
uw voorhoofd. Dat zal ieder herinneren, hoe gij ur,v arnbt misbruiktet, onr
uw meesters, vreemden nog r,vel, slaais te clienen. Jacqueiine is de ciochter
van Isegrim. De Spaansche regeering vervolgde Isegrinr. En orl clie regeering
naar de oogen te zien, behandelt ge een onschuldigc als een heks. Cc voei.det
leugens aan" zoo wist ge heei goed, wie de Mceren oncler watr:r gezet hacr.
Maar om nrijn dochter nreer te bezrvaren, schreeft ge het aan haar booze
macht toe. En als zij u de waarheid zei, want ze is lierder clan gij, ttrr'eigdet
ge haar de tong uit den mond te rukken. Ja, fiercler was ze. Ze snteekie u
niet om genade, zooals ge nu mij cloet ! Ik heb geen tijcl, or.r.r Lr vercler u$,
lafheclen onder 't oog te brengen.

Isegrim ging even tot aan cle deur: Drie zijner lllanren traclen biunen en
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piaatsten een pot rnet vurige kolen op den vloer. In de vlammen stak een

brandijzer.

- O, genade, genade ! kermde de heksenmeester weer'

- FIa, hij herkent cladelijk zijn eigen gerief I sprak Isegrim'

- Heer, wees barmhartig'..

- We zijn het, kinkel, want gij verdiendet andere straf"'

- Ik moest mijn ambt uitoefenen...

- 
Gij wist, clat Jacqueline geen heks rvas. Ge hadt geen enkel bewijs...

tle voerclei leugens aan. Bovendien, er is geen hekserij, ntaar zoa'n begrip
kan ik natuurlijk niet in u*' ciommen kop krijgen. De menschen moeten het

blijven onthouilen, hoe gij een jonkvrouw marteldet, die voor uw leven bad,

een Engei ! Janrtner, dat uw kornuit uit Brugge weg is'

- 0, lîeer... nooit zal ik nog dit arnbt uitoeÎenen.

- Tot gij uiv macht terug krijgt. Ik rnoest eens in i-trn' klaur,.;en vallen.
-_ Genacle, genade I schreide de heksenmeester.
l1ûaai t*'cc lti:rltnen grepen ltem vast... en de ciercie ttaderde met het

gloeientl ijzer.
Isegri6i paste hier een cler barbaarsche straifeir tce, irog een lichte, bij

,co ueei aliriçre vclgeleken. In het voorhoofd van den voolmaligct-t rechter

rverd. een lr:tter gcbtaltcl.
De hekse'nmeester slaakie ecu vreeselijken gil. Liij liet zich op het stroo

vallen en kernrcie luid. Een chirtrrgijn trad binnen.

- ver"zacht zijn pijn, zei lsegrim tot dezen. Ilij inoet het rnerkteeken
hebben, nraar niet onnoodig lijden. En gij, boef, denk nu nâ over de smarteu,
Cie ge ancjcreu aancieeclt. Zocals ik u gezegcl heb, kunt ge 't levetr behouden,
nraar gs blijlt nog eenigen tijd in clit verblijl, clat ge voor eel1 onschuldige
jonic'roLrrt, zcer gepast oorc'ieeldet.

Isegriur vertlok. Ë1ij gebcoci cla.n c1e geva!rgerlen.root cle rechtszitting op

tt Ititltn.
Men hacl tusschen Bruigge en Gistel tn'ee roovers aangghouden' Deze

v-rccgen, onr ook tegen van Roor. tc tnogen getuigen en hoopten daarvoor
genadig behandelcl te zullen u,orden. Isegrim vcrhoorde hen eerst' En dan

beval hij eveneens cieze tr,r.ee mannen naar de rechtszaal ntecie te nemen.
in het < I)uiuenhuis > zcu het geding plaats hebbeir. Dit gebouw was

rie voormalige reTuge der Duinenabclij van Coxyde.
Dcor plal<katcn had lreit aan de burgerij bekencl gclllaakt, ilat heden

jonl<cr Pol van Rooze vocr het gerecht zou verschijnen, beschuldigd van
uroo;tipogiug op .!r.llietta, eerl Siraansche vrouw, van valsche getuigenis tegen
van Dillen cn ontrroering van Roza, de dochter van Roger. Ook zijn medebe-
schuidigdcn lvciclen genoemcl : Brak, Karel en Benedictus.

Karel, van F{ooze's ciieiraar, zoo luidde het bericht, zou verder terecht
siaan vooi moord op barcn van Ramsdijk. Samen nict Fien, Alberts dochter,
ciienstnraagcl van genoemden baron.

De reihtszittiig ra,as publiek en al vroeg verclrong zich ecn cliclrte rnenig-
te in cle voor haar bestemde ruimte.

Baron van \Uinrpele tracl op ais beschuldiger. Eenige edelen eu burgers,
eedgenooten van Isegrim, zetelden als rechfers. MerT ha-d van Rooze toegela-
ien een verdediger te kiezen. Deze zou alle vrijheid hebben om te spreken.
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Agneta van [tr,rirsciijk rveiii irinnengcleiri r-iooi Isegi.irn relf cn krecg een
plaats vûorâan, rn;aar de getuigen zaten. I{aasl haal ttâtrr \:râT iaitr Wouter
van Diilen plaats, die cloor ieder aangestaarti weiii: i\4en *,ist ittt imffieL-c,
iiat lrij als moorclenaar ya't1 Roza beticht was geworden.

Nieulve belangstelling, toen Roger binnentraci. [Je -ccholrtsknecht n,as
van cle Reiger gehaald. waar hij nog altijd rret zi'in ambtgcnot-rtetr verbleeT.

Isegrinr zel| zat de zitting voor. Hij opeurie ze oïu tien urir cn gebooci
de beschuidigden binnen 1e leiden"

Het was dooclstil in de zaal.... Daar versthenell v:ur RLroze, [i:rrei, Blak
eu Benedictus. Maar het meest keek rnen raar lteiu, die hier. ;.r,i .'vas lret
van kcrten duur, het schoutsambt uitgeoefencl hact.

,Agneta sloeg cle oogen ueer. O, ze wenscirte ver van irier te ziin i Maar
ook Isegriin hacl betoogtl, dat haar aarrvvezigheici strelrg tloririz:r ksliili uiâs,
al zau ze niet verhoord rvorc'ieli ol rnoeten spreken.

De voorzitter las de naillel1 der rechters, hield een i<oltt ti;esjrraa.lç tlver
de verandering van gezâg en verki4arrle; ro.rr-lkc zakerr tl nii c:r<!er::tctrt zc**
dL'n \VOrden.

Eerst was die van Julietta aan de beurt. Dc Spaaustrhe uierri binnengeleicl"
Ze had zich voor deze gelegenheid smaakvol gekieed. Ze zau inrn'lrrs rveer
in 't openbaar verschijnen en cle oude behaagzucht lvâs r]ûg niet verdwenen.

- l\ilsv16çvt, zei Isegrim, gij hebt tegen jonkcr r,an Roozt ern kiacht
ingediend. Gelieve ze hier in 't openbaar te herhals-'n.

En met duidelijke stem, zei Juiietta :

- Ik beschuldig Pol van Rooze mij lcvcirtl iir e.rr ktidel ic ireirben
iaten inrnetselen, oni mij aldus een vreeselijkcn ciood te doen sierveri. Als
tioor een rvoncler heb ik nog kunnen ontsnappen.

Agneta van Ramsdijk huiverde... Deze betichting trof haar ais een slag
op het hart. rù/outer keek strak voor zich, rnaa.r hij begreep rrrelk crn indruk
dit alles op de jonkvrour,v naast hern rnoest maken-

- Vertel deze zaak in bijzonelerheden, hernanr isegrini"
En de Spaansche cleed het verhaal dat aan de lezers reecls brkenri is...

Oneler cie menigte hoorde men nu en dan een gemornpel.
Toen kreeg baron van Wimpele het waord.
*-- Ik staaf de beschuldiging, zei hij'. ik heii i-1er keldcl brzr-rrlnt,
Hij beschreef die plaats'in bijzonderheden rn vr:r'volgdc :

- De mecleplichtige Brak, hier tegenwoordig heeft daar r.1" iritetr ci-
l:end. Jonker van Rooze loachencle ze, irtaal hevestigcït zr vuùr dc g:ijnbalrk.

Brak rnoest toen zijn verklaring aileggen *n r:a hrni Kai"ei. 13eicie schrl*
meil warerl nu zeer tam. Ook Bianca verscheen en ciee.lcle uree, Ilr-u et l ist"
dat van Rooze haar vroegere meesteres vermoord hâci, ruaai op ii r.lkc rr,'iize
had Brak haar niet willen zeqgen.

Van Rooze zelf stond claar als onverschillig. llij hielr-i iricust i,lc ,,iù{-e}'l

gesloten.

- Gij hebt gehoorcl, rvat hier Iegen u ingebracht is. zci isi:_qrirrr. Bekent
gij, die misdaad gepleegct te Iiebben.

-- Ik antwor:rd niet. Cij hebt geen recht rnii r,'oci u tc ilag.:.r. l.lii is
gcen rvettig gerechtshof ! riep van Rooze.

- Dat is een gernakkelijke uitvlucht. Maar u,aaron heb{ g* Llâ{l ren
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verdediger gekozen ?

- Om met mij te prctesteeren tegen dit r-ttachtsmisbruik. Julietta heeft
u haar rtiensten geleend voor de verovering van Nieuvrpoort... en naturtrliik
,.vordt zij nu gelooTtl. Ze zint op wraak, orndat ik haar verstootte, toen ze mij
bctiroog.

-- Dus rvas die vrouw toch zijn minnares ! clacht Agneta v'an Raulsdijk.
l:n van Rooze durfde mij nog vart liefde spreken en ik liep: in zijrr llet-

-* lù/at antwoordt ge dan op cle verklaringen van uw twee ciienaren ?

Karel, vertel gij eens, wàt er in het huis te Nieuwpoort is gebeurd'/
De knecht, hopend aidus zijn straf te verlichten, verteide nu de geest-

verschijning en alles wat er mee in verband stond. Het publiek Ittisterde met
bijzonclere aandacht.

En jonker van Rooze draagt het merkteeken op zijn voorhooÏd, een

kruisje, zei baron van Wimpele... '

-- Dus .-",a-c hii zeer bevreesd van bricven ttret een zr,t'art krltis ? ';t'oeq
I segri m.

- 
(J, ja. liecr i

Julietta beschreeT nu, hoe ze van Rooze vervolgde.
De beschulttrigcle haalde zijn schouders op.

- liar is geen rcchtbank ! hernam hij.

- Dan is het r,l'oord aan urv verdecliger.
L)eze, een jonge rnan, trad nâar voren.

- Fieeren. zei hij, ik sluit rne bij cle ziensivilze van jonker van Rooze
aan" Dit is geen v-reitig rechtshof. Ei: jonker van Rooze r,l'ordt itier gesleurri
door lieden, rlie henr vijandig zijn.

tscrloett ge rnij ? vroeg lsegriui. lleb ik ccn magistlaat of arnbtenaar
der stede onhotfelijk behandeld. Korten tijd hield ik hen in gijzeling. om hen
te vei-hinderen de burgerij in 't geweer te brengen" Nu zijn allen vlij.

- lk berloel rnevrouw Julietta en jonker vau L)illcn.
- In deze zaak is ionker van Diilen niet gemoeici... Maar, zoo gij ons

rriet ei'keni als rechters, kun,t gij u terugtrekken. Dan is uw arnbt hier nutte-
loos. ûc kunt bij het publiek gaan staan... Deze zaak i-s geeindigd. De
rechters zullen oorcleelen. Ik zelf heb het onderzoek in den kelder bijgewoond.
rty'e behantlelen van Rooze rechtvaardig. We staan hier in 't openbraar. Er
ziin r.ersclieidene getuigen. 'I'rou\Àrens hij zelï heeft bekencl.

- Orn de pijnbank te ontgaan, riep de verdediger uit.

- !s 'u,an Flooze dan zoo laf. Eens, in een andere kwestie, rvercl jonker
van l)illen op tie Tolterbank gebracht, maar hield zijn onschuld staande. Mijn
dochter, r'an hekserij beticht, kwam op de pijnbank. Ze bekende niet... Ze
getuigde ook in haar sinart, dat ze nooit hekserij bedreven had... Maar deze
zaak is nu geeindigd, vermits gij rveigert te spreken. We gaan orrer tot de
tweeCe beiichting, liet geval van Roza, cie rlochter van Roger, schor-rtsknecltt
te Nieuu,poolt.

.|onker van Diilen bemerkte, hoe Agneta al-c een schok kreeg. Zeif be-:

heerschte hij zich, inaar nu krvam voor hem het oogenblik der rrpenlijke recht-
vaardiging.

Isegrirn herinnerrle aan cle'feiten. ele betichfing tegen Wouter van Dillen,
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en de houding van Pol r'an Rooze. Eerst sprak Roger, de vader. Hij vertelcle,
hoe zijn dochter te Brugge diènde, daar uit het gasthof verdween en hij haar
slechts dood in 't Vijverhuis te Loo terug vond...

Toen moest Wouter het woord neillen. FIij deelde mee, dat hij in < 't Wa-
pen van Damne >> logeercle en daar van Rooze ontmoette. Deze was beciron-
ken, viel Jacqueline, dochter van Isegrim, lastig, en verlokte Roza om met
hem te vertrekken. Hij beschreef dan zijn reis, zijn ontmoeiing met Isegririt,
de aanranding door de roovers en zijn bevrijding. Hij kende Isegrim niet, en,
r,rit dankbaarheicl voor de bewezen cliensten. stenicle hij er in toe, jonkvrouw

Jacqueline te begeleiden naar De Reiger. Wel had isegrim hem de belofte
af c,ecir'i ongen, dit geheim te houclen. Van Rooze bespiedde hem met de jonk-
vrouw" En dit gaf hem aa.nleidlng te vertelien, dat van Dillen met een nreisje
tuit Brugge was gekomen, en strooide uit, clat clit Roza mo,est geweest zijn.

- ik wikle nrijn belolle houden, vervcigde Wouter, en clus kon ik niet
zeg;{en, rvelke jonkvrouw ik begeleid harl. Van Rooze trok daarvan partij....

En .ran i)il1en weidcie nu uit aver het Caardcor steeds groeiend misver-
sianrl, zijn bezoek aan Loo, en zrjn aanhouding.

Isegrin vroeg dan aan Roger, ol llcza uit Brugge verCrvenen 'ur,,as op den
clag van lù/outers terugkeer uit den,vreemde. Het was eenige dagen naclien.

I'iu rverci Karel ondervraagcl en cle lrerel vertelcie, ciat hij Roza tc Brirggc
gehaald en naar Loo gevoerd hacl, op last van ltro1 van Rooze.

-- En heel-t van iiooze ook niet op andere wijze, getracht u als een
schulk voor te stellen ? vroeg Isegrim aan lMouter.

- .|4. hter...

- 
Vertel het uitvoerig, op clat de r,;chters en het volk l<unrren ucrtkclen.

'iVouter begon over het parelsnoer. rr' an Rccze haci hem beschuldigd hct
par,.'isLict'i v'ari jcrikvr.ouw vair ltamsdij k gestoltu \r Cii aan [?oza riîgc\c!t tr'
hclrben.

Br.ak verhaalcle cian hoe hij op't ieest bij cien schout trrijcke het parei-
snoer irroesi ontiutseien. Tevens cleelde hij rnee ctren valschen brie{ gesclrreven
te hebben, waarin van Dillen zoogenaamci Roza irezwcer niet naar' |.iieur,,,pcort
te kcmen.

Dari was hct wooril rari Btriedictus. s.'iroiri varr [.oo. tlie bij 'i onLler'zotk
eveneens reecls gebiecht had.

-- Edcle heer'" zri hij tot lsegriiir. ik rr'keu o0 u\\'gcrrade, c*n rrreirsch
kan niissen en in die dagcn ,,r'as il< zwal< r'âr-r geest. Zoo kwair ik onder den
invioecl van jonker van Rooze, tlie nrij tot ilailen cireef, waatover ik nre schaanr,
nu ik r,veer helcier van geest beit.

- 
Vertel ons dan die daeien eens...

-- ik za\ dit cloen, irr eer en ger,vetcn. ." ltl\a.ar sta me toe er clen naciriil.:
op te leggen, l-roe ik toen oiiverantr,voorcielijk was, als geku,eki zijnde door'
eerr ziekie in de hersens.

Bencc'!ictus uirthulcle clan het gchcirr van hei parelsncer... !'rn Rooze
hail irenr verlokt te schrijven naar jonkvrouw van Ramsdijk. Nooit haci hij
i{cza onciervraagd... Kortom, de schout vai-i Loo Lrekende, welk een gelreeTre
rol hij gespeeld had.
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