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- Ja, hij kan ureekomen...
Weer Utôt de veroordeelcie ecn wijle alleen

- O. ik zal Dora naar Isegrim zcnden ! besioot hij. Eerr vrouw vennag
itre er dan een nlan ,. .

. En ongeduldig',vachtte hij ... Na een kwartier liet de officier baron I'an
lideze æ zijn tjrrchter binnen.

Ilara sneide tst haar broeder en wierp zicir weenend in zijn armen.
*-" O, PûI, arme Pol. vvat willen ze met u doen ! jarnmerde ze.

- À{ jj tlootltn.. .

Ilen kerei sprong naar voren... (bl.z. 526).

- Neen, neen, . . ze
kunnen het niet mee-
nen ! 't Ziin al leugens,
wat ze van u zeggen...
't is laster, . .

- Luister eens, Do-
ra... Vraag ofi1 Ise-
grim te spreken.

- O, naar dien boo-
zen mân gaan.

- Maar ge moogt
dat nu r{iet zeggen ! Ge
moet u voor hem op cle

knieën \l/erpen en hem
om genade voor me
smeeken. Cij kunt me
misschien redden.

-* Waar is hij ?

Vraag het aan
cien of{icier. O. spreek
schoon voor nrij, laat
niet af, om genade te
vragen... Houc{ aan ais
hij weigert... O, Dora,
iuister nog eens goed...

En van Rooze sprak
nu tluisterend.

-- Belooi hent zells urv gunsten... ztg, dat ge hem lief zuit hebben...
hij is een ktrap rnan...

Wellicht begreep het nreisje niet cle eigenlijke bedoeling clezer afschuu,"e-

lijkc taal.

- Ga nu... verlies geen tijcl ! rirorrg van Rooze aau.

De baron trad nader...

-- lk zal Dora vergezellen, zei hij .

- 
\ssn, cloe dat niet I he(nam de zoon. 't is veel beter, dat ze alleen

gaat.
De officier stoncl aan de deur. Hij had tocir begrepen, dat de jonkvrour.v

orrr genacle voor haar broer moest vragen. Hij wist, dat het nutteloos zou ziin'
ECrter riep hij een soldaat en zei :
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- Laat den hoofdman vragen, of hij jonkvrGun, va' Rooze kan ,rnt-
vangen.-- Mijn zuster kan dartelijk mee gaan i riep pol. 

,

En hij fluisterde Dora toe :

- Dring dadelijk met den solclaat rnee binnen bij Isegrinr. I-lij rnrrcr u
zten... Oi schrei luid aan de deur, dat hij u hoort !

Maar de officier weerhield het meisje en zei :

- Gij moet hier het antwoord afwachten.
weldra keerde de soldaat terug. De hoofdrnan kon jonkvrouw trian Rooze

nret ontvangen -- zoo meldde hij. Aan den verooi-cleelcle zou geen gt'naib ver-
leencl worden,

- Dora ga zelL ! schreeuwde Pol v.ranhopig. Huil aan rlr tleur ziiner
kanrer ! Men wil u beletten bij hem te geraken !

--- Jonker van Rooze, uw vader en zuster hebben slechts tr:rclating onr
tn dit vertrek te komen. Ze kunnen een kwartier blijven.

Hij liet hen alleen en sloot de deur.
Zewillen mijn dood ! riep Pol uit... Iserdan geen redding rrrr.rgelijk ?

De baron \Mas op een bank neergevallen. ttij hief iret betraanil gelaat op
en sprak :

- Mijn zoon, bereid u dan voor op sterven... O. wat eetr let'en heltt
gij geleid... En ik heb ook schuld.." ik was zlvak...

-'tZiin leugens, waarvan ze mijn broeder betichten ! kreet Ditra.
-- Gij inoet genade voor mij vragen, hernam de veroordeelcle. Wacht

aan de deur van dit gebour,r', tot Isegrim buiten komt. Val heru te voet...
Beloof hem alles ! Zeg, dat ge hem zult lief hetrberr...

- Wat ! riep delader iru uit.-
Hij had de eerste maal dien raacl niet gehoord. Nu begreep hij, wat zijn

zoon van Dora eischte en cle verontwaardiging deed hem opspringen.
Pol, schaam u ! zei hij. Toon tenntinste, dat ge nu geen lataartl

zijt ! Uw zuster zal zich niet vernederen ! Hebt gij dan waarlijk geen eerge-

voel meer... Ha, gij zoudt haar dwingen tot zoo iets...

- En gij wilt mij laten sterven !

' - Alles wil ik offeren voor uw leven, tnaar niet de eer van rrijn kincl ...
l-lat nooit ! Ach, ik begrijp, dat er voor u geen hoop rneer is I Denk aan tle
eeuwigheid.

- Ik wil niet aan de eeurvigheicl denken t. zoo jong en resrl-c sterverr !

t"" o"f,"fiJËri?:j:rï-..ii1r." 
tuur riet rnee' herhalen, oî r,vij gaar*Jadelijk

heen.

-- Dat ze dan Julietta opzoeke. Die heett invloed..'

- I)ora zal bii die Spaansche niet gaân.'.

- Of bij Agneta...

- Dat kunnen we beproeven... Maar zal jonkvrcru\{'varl Tlarrlsr.iijk rro'g

voor u spreken ?

- 
ja I Zezal mecielijcten hebben... O, zoek haar op... Verlir:s ecen riirl !

Pol liep zelf naar de cleur en klopte. De officier deecl open,

Mijn vader en zuster gaau heen, zei cle gevangene'

- Ze hebben nug tien rninuten tijd...

- 
Neett, zc vcrtlekkell lltl .. .
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- Zooals het hun belieft clan...
Weenend omklcmde Dora haar broedei.

- _Ga naar Agneta !_ drong deze aan. za zar op rraar. iandg.recr zijn.
U, spoed u ! smeek haar, dat ze een losprijs voor nrij ainbiede... "

__ Kom, Dora, dat kunnen rvij beproeven, ,prak baron van Rooze.Hij nam ziin zoon bij beide handen.
-- 4lr het niet geiukt... verzoen u dan niet ûod, zei hij, rlicp ontroercl...-- O, ga nu... maal< haast ! riep pol gejaagcl De tijd ii krntbaaL.
Hij r.'oerde zijn zuster zelf tot aan dè âeur ct, rluïrde haar buiten. De

vader nam zijn dochter bij clen arnr en samen stromi;elclen zc heeri.
-- De priester is hier, zei de officier tot rran Rôoze.
Een-geestelijke der stacl tracl binnen.'t \Vas reerls ceu rran rp lecttijcl.** Jonkqr van Rooze, zei rrij. ik kom u'oorberciden tot den cro-,od...

- Maar ik wil niet sterven ! o, ga ook naar lscgrirn en hirl herl eil
rniSn leven.

- Ik heb reeds voor Lr gepleit" rnaar het l:aat nict. ur,,'r,rrnnis rvo, rlt
onverbiddelijk uitgevoerd. Jonker van Roozc, ik rveet rvel, tlat ciit gerechtshof
voor ons niet wettig is. De rcbellen zijn rneester in de siad, rnaaidat neenit
uw zware schuld niei weg... Gij hebt eerr vreeselijk lerren achter u....-- Dus gij geeft die muiters gelijk I

-- Er is hier nu geen sprake van staatskundc... Wettir- ut onwettig...
gij moet sterven... Ge zult voor (iod verschijnen.;. ùn uw gi;n,cten is zuiaar
betaden' Gij hebt uw schulcl niet erkencl maar u ook niet kLinnen r,r:ij pleiten.
Belijd uw zonden nu... voor iederen zondaar is er vergiffenis. God ini u g.-
nadig zijn.

- Maar is er dan geen hoop nreer ?

- op genade van menschen, neen... Mijn zoon, becrenk tocri, trat op crit
leven een e€uwigheid volgt... Belijd uw zonden... erken rrw schutd I Eri zeg
mii, wat ik in uw naam goecl kan maken... ûij hebt bijvoorbeeki **n zru,aË
scnuld jegens Roger..

- Ik heb Roza niet geclood...

- Maar toch verlokt...
* Zli wilde rijk leven... en was het dienen rnoe.

- Ce voerclet haar uit Brugge weg...
,- .Niet tegen haar wil...

- Tegen Gods wil ! Bedenk, dat gij zwaar gezondigcl het')T iegen (intl...
trn dan uw optreden tegen jonker van Dillen !

-- Verdedigt ge dien oi:roermaker nog ?

-- Ik herhaal u, dat ik.hier niet over staatkunde spreek... we staan nu
tegenover elkaar als priester en verdoold schaap, dat ik gaârne teruu op rlen
goeden rveg zou brengen. Valsche getuigenis aïleggen is den Htler rêrr gruwel,
en dat deedt gij jegens jonker van Dillen. De schout van Loo heeTi rii altes
nteegedeeld. Ik kom juist van hem. Een ander priester trorrst hcrn.

-* Had die kerel zijn mond gehouden.

-- Dan zou een deel van urv schuld rrtisschierr ijoi.jl (it riiÈ:rsuhr:rr rv,er-

Dorgen zijn gebleverl, rnâar niet voor God. vergeet iiai toch riiet ! o, rnijn
zoon, gij klernt u nog aan clit aardsche leven r.'ast.,. en het kari r,'r,''rrr ri slechts
een rlur nreer duren.
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- Een uur I huilde van Rooze, Maar rnijrr vader en zuster werken voor
rnijn gcnade.

- IJet schavot rvoldt reeds opgestagen..

- Het schavot I

Schuu,' staarde van Rooze den geesteiijke aan. Een rilling !iep over zijn
lictlaam.

-- lk rnoct ri de waalheid zcggcn ! hernam de priester. Laat eike ge-
gachte aan dit leven varen en spreek rlij Lrw biecht" Besteed den tijcl, die u
ovwbliift aan uw ziel !

,- Ik kan niet sterven... ik durf niet I schr'eeuwde van Rooze ûp lvoesten
toô6.

- En foch locp,t unr leven ten einde, hernam de geestelijke.
I-lij opende zijn boek en las een psalm... Plechtig klonk ziin steit crr de

he*{igr woorden werden duidelijk uitgesproken"
< Ik heb lief, want ile lleere hoort niijn stem, rnijne smeekingen;
want hij neigt zijn oor tot mij, dien ik hem in mijne dagen zal aanroeoen.
De banden des doods haciclen nrij ontvangÊn, en de angsten Cer lrelle had-

oem mij getrolien; ik vond benauwdheid en droefenis.
Maar ik riep tlcn naam cles Heererr âan, zeggende : Och !-leere, bevrijd

rrriyr ziel.
De Heere is genadig en rechtvaardig, cn onze Cod is ontfermeilci.
De Heere beil,a-art de eenvoudigen; ik was uitgeteerd. doctr hij her:tt nrij

verlost.
Mijne ziele. keer nrecler tot uwe ruste, want de Heere heeft aail u ivrl-

gecla an.
Want gij , Heere, hebt rnijn ziel gered van den dood, niiine oogelr vâll

tranefl. mijnerr voet van aanstoot.
lk zal wandeleq vo,or het aangezitht des Heeren, in de landen der ler.endeir.
Ik heb geloofd, daarom sprak ik; ik ben zeer tredrukt geweesf >>.

Hoort gc het ? zci de priester : < De banden des dootls hacldtir nrij
L)fitvangen en de angsten der helle hadden rnij getroffen; ik vond benauwrl--
lierd en droetenis >>. Zoo is het nu met u... << Mear ik riep den naanr cies

Heeren aan, zeggende : << Och, Heere, bevrijd mijne ziel >. Jonker van'Rooze.
r,rq'lichaam wordt overgeleverd aan den dood, doch uw ziel kan gerccl rvorrleu.

De geestelijke zocht een ander gedeelte van ziin boek en rvee i' !as hij rnct
klrre sfem :

< En daar wercien ook twee anderen, zijnde nroorLIL'naars gcleid <lr;i met
jezus gedoocl le rvorden

En toen zij kwarnen op de plaats- geiraaiud Hootdscheclelplaats, 1<ruisig-

oen zij Christus aiciaar, en de kwaaddoeners, den éénen ter rechtt-i:- ett tiell
andt'ren ter linke.rzijde.

En jezus zeicle : Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij tloeil.
l:n vercleelende zijne kleederen, wierpen zij het lot.

En hetvoik stond eu zag het aan; en ook de oversten met iren beschintllten
lt€11.1, zeggencle : Anderert heeft hij verlost, dat Hij nu zichzelvetr r''erlosse.

zoc Hij is de Christus, cle uitverkorene Gods.
En ook de krijgsknechten tot l-lem komende bespotteden Hcn:, eu l;rach-

ten Henr edik.
e rr zeiclen : Indien Gij de Koning der Joden zijt, zao verlos U-zelven.
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En daar was ook een opschrift boven Hem geschreven. met Grieksche eit
Komeinsche en Hebreeuwsche letters : Deze is de Koning der Joden.

En één van de kwaaddoeners die gehangen v./aren Tasterde Fiem, zeg-
gende : Indien gij de Christus zijt, verlos LT-zelven en ons.

Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende : Vreest gij ook
Uod niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt ?

En wij toôh rechtvaardiglijk, want \À/ij ontvangen stral waardig 't geen
rvij gedaan hebben, inaar Deze heelt niets onbehoorlijks gedaan,

En hij zeide tot Jezus : Heere, gedenk mijner als gij in nw Koniirl<rijk
zurt gekomen zijn.

En Jezus zeide tot henl : Voorr.vaat zeg ik u, heder zult gij nlet Mij in het
paradijs zijn..>.

- lloort ge dat ? r,'roeg de priester. Christus vergat den berourvvollen
nroorrienaar op het kruis. Ook vool u is er vergiffenis... I-."'iaar lee'nli elke
gec"lachte aan 'l aarclsche leven af.

Van Rooze zat schuw ol) een stoel. her hoofd in de lrririltrr gcclokerr.
Hij sprong op cn riep :

-- Ik zal me bekeeren, maal dat uren rrij Can late le'.ren l

Cij rnoet u bekecren toi het teutvige lerren ! O. rnijn vricnd, koir ik iets
doen, om u tijd te verleencn l,oor boele op deze aarde nog, ik zoucie u gaarne
nerpen. Vestig claarop echte'r ge

Met een v'roesten schreeuv,r rran waùhoop zonk cie rteroorrieelde op zijn
stocl neer'.

- Spreek mij uw bjecht ! clrorig de priester aen. Aânl,aard itcdcr-ig en
oerouwvol de genademiddelen der Heilige Kerk.

F{ij nam plaats naast hem.
Maar ruw stootte van Rooze hem at...

- 
Spreek rrrr. niet Van sTerven I ticrcie hij . tia qclrarle Iir{riii,'r:rrr lIjj..

ûï roep mijn vrienden op, tlat ze mij bevrijden !

- 
De wanhoop wekt die wilcle, onmogelijke pl;rnncn. ..i:r:tltlvoer ile

prrestel .

-- Cij cloet ook met Isegrim mee !

--- Neert... ik hoop, ciat zijn oproer misiukt, maar ik ben hier niet voor
staatkunrlige doeleinden. doch alledn, om u te verzcienen rrrei cie eeuwigheid
en cïus mijn heilig anrbt uit te oefenen.(J, rvist gij. u,elk een deernis ik met
tu gevoel !

- 
I{an de }<omrnanclant niets l'r.ror ririj cioen ?

-- Hij is een gevangene...

- 
Eu cle valschaard krvanr tegen rne get'"rigJen. l"iaal Julietia riau i ÂiÈ

ll{ aan ltaar knieën val, zal ze mec'ielijden rnet nre hei;berr.

- Julietta, die verdorven Spaansche vr,JLr\i/e... ,à"taai gij ook hebt zlvare
scnulcl jegens haar... Denk aân Li\À/ zieie, jonker van Rooze... Belijd uw
zondeir... Bij Gocl is vergifienis.

De priester sprak te vergeefs. Als trij rneenLle, rvat ineer kahrrte gebracht
te hebben in het opgezrveept gemoed, riep van ltaoze r,r'eer uit, dat hij niet
sterven wildc, dat ziin zuster r,'cor heni rverkte, riat Agneta van Ramsclijk zoir
l,ioilrell.
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In een andere karner zat Benedictus. I-lij rvas geheel verslagen. Hij hacl
geoiecht en verzekerci, dai hij boetvaardig zou sterven.

Hij rvachtte nu op zijn k:t. De angst beroerde zijn gelaat nret al<elige
zenurvtrekken.

Een soldaat bervaakte hent, rnaar Benedictus sprak niet. Als in geclachtcn
vcrzonkelr, staarele hij vool zich uit.

Een officier tracl binnen, vergezeld door den priester, die den veroordeelcle
op clen doocj voorbereid had.

-- Benedictus, uw uur is gekornen, sprak cle officier.
De schout van Loo schrok op.

- Wat, wat ! stamelde hij.

- Uiv uur is gekomen.

- Moet ik naar 't schavot ?

- Ja... sterf nroedig !

- En beclenk, dat gij orrtwaakt in de eeuwigheid, troegde de priester er
bij. ilaarbij gerekend is het aardsche leven niets.

De officiel leidcle Benedictus in de karner, waar de anclerc geestelijke
nog te vergeeîs Pol vau Rooze tot boetvaardigheid en berusting aanmaande.

- Jonker van Rooze, u\v ullr is gekomen. sprak ook hier de oTficier.

- Mijn zuster is nog niet terug...

- Jawel, urnv vaclcr en zuster staan aan de cletrr, maar ik kan hen nu niet
rneer bij u toelaten. Ik nroest u melden, dat zii jonkvrouw van Rarnsdijk niet
heoben kunnen spreken. Bovenclien, reken op geen genade.

- Miin zoon. nog kunt gij uvn' schukl beiijden, drong de priestel aan.

- Zocals lreer Beneclictus deed, sprak cle andere geestelijke.

- Jonker van Rr:roze, er is niets aan te doen... ive zijn schtlltlig, zei de
scnouf vau Lou.

- O, gij valschaard, ge hebt alles uitgebracht ! snauwde van Rooze.
Haclt gij uw nrond gehouclen !

- Gij hebt rnij zoover gebracht. Maar ik verwijt het u niet.., Laat ons
oe straf gelaten aanvaarden !

- Ik wil niet sterverr. Gij zijt een aigeleefcle, versleten clronkelap, rnaar
ik ben jong...

Knechten van clen beul traden binnen met soldaten.

- Weg, weg ! huilde van Rooze. O, laat mij leven !

Maar ze grepen hem vast en sneclen zijn r,vambuis aan den hais uit, zoo-
claT er plaats zou zijn voor het zwaard.

Hetzelfde deden ze bij Benedictus, die uiterlijk kahn bleef. al sidderde hij
aanhoudencl.

Maar van Rooze ging hevig te keer.

-- Jonker, wilt gij als edelmatt gebonden naar de strafplaats geleid
worclen ? vroeg cle officier. Toon nu tenminste aan het volk, dat gij clen dood

onder de ûogen durft zien,!

- lk moet nog biechten...

- U blijven nog eenige stonden over.'. Als de klok begint te luiden,

nloetell we heen.
De priester leidcle van Rooze in een hoek der zaal. Maar in plaats valt

scnulcl te belijclen, schreeulùcle Pol weer, dat'hij niet sterven kon.

Een sokiaat trad binnen en zei tot den ofticiet :
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- De klok lLriclt.

-- Dan gâan we... Is de kar daar ?

- ]a. heer...
l)e cverste gaf eenige bevelen.
Voor het l)uinenhuis stonden krijgslieden. Ze hadden nieuwsgierigen

acnterilil gedrcven. Ook baron van Rooze err Dora moesten zich verrvijderen.
Laai ons huisu,aarts gaan. zei de vader...

- 
(.). ik wil Pol nog zien..,
Niel hier... Gij kunt uit tle woning kijken, zoo ge clcn rnoed en de

kr.{cht hebt. }'{ier rvorclen we behandelcl als het gerxeene volk. Sornmigen heb-
tlelr ons retcls gchooncl. Kom. Dora... We zullen hem ber'veenen, dat niemand
Itr't z iei.

Flij gaT de jonkvrourv clen ann en leidde haar rnee.

Dc solclaten traclen buiten. Eerst verscheen Beneclictus. Hij stapte gewil-
Irg. al boog hij diep het hoofcl.

Maar van Rooze rnoest naar de kar gedragen worden... Als een wrak lag
hij op de bank. niet nleer in staat qaar den priester te luisteren, die nog voort
grng Tneî herri te vermallen.

Op de À4arkt golfde als een zee het volk. Temidden stond het schavot.
Soiclaien hielclen cle naaste omgeving vrij en een doorgang open voor he,t voer-
tutg met tle veroorcleelden.

Isegrirn vertoonde zich niet. Baron van Wimpele was aanwezig als hoofd
varr het gerecht...

Dof luitlde cen klok"
FIet rverd eensklaps stii onder ile menigte. Men zag de kar', door soldaten

oniringd. l-)e nrcreste ireiangstelling ging tot Pol van Rooze. Op Benedictus
lette men rninrlcr. Krijgslieden rnoesten Pol ondersteuneu, om henr op de bank
te noriclen.

- I\e rg kunt gij uu' schuld belijclen, zei de priester, ook hier bij het scha-
Vo1.

i-lcr sclravrrt I starnelde rle veroordeelde.
Hij zag op '3n zag cle stellage en uitte een doordringenden gil. Hij blikte

naar het volk en sclrreeuwde :

- Menschen, helpt me... verlost rle van die moordenaars ! Ze willen
rrti.; tlooclen...

Somnrigen jt.rurn'den err antwoordclerr, clat hij zwaarrler strat verdiend had.
À4aar ele rneestrn bewaarden een verachtelijk stilzwijgen.

Bartlrr van Wirrrprlc cjeecl ccn teeken.
De ,schout van Loc zou eerst sterven. Benedictus wilde zich llink houden.

't och rvaggclrlc hij bij 't bestijgen van 't schavot. De priester ontlersieuncle
lleril.

Benetlicius keek het volk aan...

- À{enxhen, riep hij, ik heb nrijn straT vercliend... Bid voor miju ziele...
De priester bacl het De Profundis.
Benedictirs rvilde nog meer zegglen. lnaar irij kon niet ntcet en zouk voor

tret blok uL'cr'. . .

Een beulskrrecht naderde vlug en sprak :

-- Leg cr uw hootd op !

De schorrt gehoorzaamcle gewillig...
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- God zal u genade betoonen... ik bid voor u, flr.ristercle de piiesrcr.
Maar Benedictus verloor stuiptrekkencl het ber,r,ustzijn.
Plots verscheen van onder het schavot de beul zelÏ, in rood gewaa{i. Hij

had zich daar tot nu toe verborgen gehouden. Vlug besieeg hij het schavot.
ben helper reikte hem een zwaard toe...

De scherprechter keek even naar den veroordeelde, als berekencle hij zijn
slag.

Het zwaard rees en daaldc... Bloed gudste or,'er het verhoog... Uit iie
rnenigte steeg een .vilde kreet.

Een knecht hief lret hoofd van Benedictus op, vertooncle het en stai< lrct
op een ijzeren paal, die aan 't schavot bevestigd rvas.

Weer gal van Winrpele een teeken. En nogmaals heerschte cle diensttr
stiite.

Van Rooze werd van cle bank getlokkeri, l-lii zag den glijr.izcncicn. 1,.llt'-
<iigen kop van zijn lotgenoot eq begon vervaarlijk te schreeltn'en.

.- O, ik durf niet... ik wil niet... het is eett irrooicl I ticrtlc hij. .l-''l.rnsclrcn

hent meclelijclen... veriost mij !

- Belijd uw schuld ! drong tle priestel r.at:.

- 
(), vraag genade... Waar is Isegrim ? lùr'aal is Julit'tta '/ I'laal Ag'''.-

ta... schreide de veroordeelde.
Flij wilde zich verzetten, r'nâer cle krijgslieclen clroegert Iir'nr naaf -!-]ûvcit,

terwijl het gehuil over de nraikt klonk,
De soldaten, elie de lvacht hielden, waren op irun hoctlc. Ze rvisten. clat

zulk-een tooneel meilelijden kon verrv'ekken bij de massa, \\'at sottts het hcgirt
\Mas van een oproer. Ze lieten dreigend hun wapens zien... À'1155çh!gn r.,{rk

stonden daar veel aanhangers van Pol van Rooze, vijanden van Isegrirn.
Maar de menigte roerde zich niet. Enkelen jouwden en inen hoorcie uit-

roepen als : << Lafaarcl ! Gij hebt wel ancleren willen vermoottleu t Ter dood
met den boet !

Iemand schreeuwde zells den naam van Roza uit....

-. Genade, genade ! O, deernis... ik ben nog zoo jottg 1". tiercie r'';itt

Rooze en met zijn laatste kracht worstelde hij om zijn leven.

- Zao kan ik mijn werk niet doen, sprak de beul tot batott i'an Wirupelt'.
De veroordeelde moet gebonden worden. Als ik misslzt, rn'ordt het volk niitlig.

- Jonker van Rooze, heb den nroed om ongeboeiii, ais ccri cclelrrart te

sterven t zei van Wimpele.

- Ik wil niet sterven... ik kan niet... O, die kop van Benedictus... I-lcb

oan toch medelijden met me...Ikzal Isegrinr dienen ! schreicle cie gevangette.

Baron van Wimpele gaf een bevel en men bcnd van Rooze i'oor l"ret lilck.
Zoo verlamde men zijn bewegingen.

Maar het hoofcl bleef vrij en de verooldecltlt- rvrong lret... icrr"iil itij

nog steeds gilde en riep.
Een beùsknecht deed ook een bancl oiir het lioofd en trok clit op't lllok...
De priester kon niets meer verrichten; de tr'ârlen leekten langs zijn \rângL'n.

De scherprechter trad nader...

- Als ik mis, is het zijn eigen schuld, prevelde hij.
Van Rooze lag daar in 't bloed van Benedictus.
Het zwaarcl rèes en claalcle weer... Het hootd wâs van'i lichaarn ge-
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scneidcn en rverd ook op cen piek gezet... Er liepen :rog rillingen over het
getaat en onder het volk kwam gedrang van verschrikte lieden.

- Moeten de koppen .tentoon gesteld blijven ? \'roeg cle beul aan varl
Winipele.

* Neen, graaf van Moerheitle heefi het verboden Nu is het genoeg.
De brrgerij heeft gczien, clat gerechtigheici gepleegd is... l"4aar de lijkeÀ zul!ùr
op het galgeveld begraven worden....

Van oncler het schavot haalcle m,en twee kisten en eenige stonclen later
werden,de lijken reeds weggevoerd. Ilet volk ging, diep onder den indruk, heen.

In het schoutshuis zat baron van Rooze bij zijn bervusteicoze rlochter"
Dora had werkelijk âan een raam de nadering van clen stoet gezicn. Ma:Lr tcen
ze Pols gegi.! hoorde, viel zij in zwijm...

Zelag r.lti op een rustbank en naast haar:weencle haar vader...

Een soldaat bracht een kaars in het vertrek .ran Julia.
Is van Rooze cloocl ? vroeg cle Spaansche.

Ja.. .

En ik rnocht zijn terechtstelling niet zien.
Er u'as veel volk..
Maar ik nroest hier blijven I O, had ik hetrr tocli lrogen aanschoi:r,i,cri

claar op 't schavot.
- Hij 'was laf iot 't laatste toe.

- Ha, hij had angst !

-' .la, men rnoest hem voo'r het blok bincien.

- En ik mocht dat niet zien ! Wat zou ik gciroterr hcirlren !

Haar oogen fonkelden.

- En heef-t hij nog gesproken ?

De soldaat vertelde het een en

)paansche zweeg nu. Ze scheen zelf

vroeg de wraakgierige vreuw ilan.
aancler rran cJe akelige tooneelen. De

verschrikt.
houtlt, dachi ze. Zo, r rrirt, kuirnen zc

O, als hij zijn beloïte eeiis niet gestandln0rgen
cmet !

IJe

sotciaat.

- 
{)nrnogelijk !

- is hij n.ret in ile stad ?

- 
Dat weet ik niet. ^lilaar in elk geval hceTt hij verbodeu, henr vân

avcrncl nog lastig te va!len met een booclschap vân u.

- De onciankbare i riep ,iullgita op wocdenrlcn toon. Ik heb hcrn NieLiiv-
poort gelever.ci... En hoe behandelt hij nrij...

Maar ze bedacht, Cat ze Isegrirl ncodig zcu ltebbeir r:u vcrvolgcic haastig:
-- Neen, neen, lrij is eeri ridderlijk nian, die nooit zijn rvoord breekt en

rr zal lr errr iriL)r'SCn z ien. ,

De solr{aat liet huar alieen.
Een vreeselijke avond en nacht braken voor de Spaansche aan...
O, als Isegrim eens niet zijn woord hirld en zij morgen ierecht g-estelLl

werd ais Pol van Roozc...

Als Isegrim rnaar zijn woord
nok alelus rnet mij hancielen !

vrees greep haar aan.
Ik zou den hoofdman nûg eens u,illen spreken, hernam ze iot den
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Adelbert I'att Loo hacl de terechtstelling bijgewooncl en bracht het nieuws
,rp Duinenburg.

Agneta van Rarrrsdijk hoorde het ùerhaal niet. Ze was toen op haar
slâapkâner. Ze krvan u,at later beneden in het woonvertrek der van Dillens
crr girrg hij Wouter.

- Is hel vonnis voltrokken ? vroeg ze stil.

- Ja, jonkvrourv... Recht geschiedde en Po,l van Rooze heeft vo,or zijn
rirrsciaaci geboet en Beneclictus eveneens...

- Een vrceselijk eincle... En in clien nran heb ik vertrouvren gestelcl ...
L.n Lrnl hern u ztxt qehoorrd. O. \Âlouter, kunt .ge het rnij vergeven ?

-- Vergeven, ia.. .

- ûe wilt ureer zcggen...

- Vergeten is een anclere kwestie.
ik rveet het, rlat ik zulks niet eischen kan, doch ik heb u uitgelegcl,

l']ot ht-t nrisvcrstanrl voor rrrij groeide...

- À4aar naar ntijn verclediging wildet gij niet luisieren. Pol vau Rttozc
hatl zich kunncn r,ertlecligcn vcor zijn rechters, al Waren de bervijzen tegen
ttern. Àtaar rlai recht hatl hij... Gij gundet het mij niet. Jufvrour,rr, laat thans
oc tijrl rirarovc'r gâan. vervolgde Wouter. Sta me toe, naar rnijn clienst terug
tc keeren.

llij boog beleeld en verwijclerdc zich en dacht aan Jacquelinc'...
ln cle veslibule ontrn<lettrr hi.! Isegrinr, die juist in 't kasteel aankwanr.

- Kom eens nlee naar mijn kamer, verzocht graaf van Moerheide.
Wouter ileeci dii gaârne. Hij zou Jacquelinc zien. De jonkvrouw begroette

lraar vatler innig en oak tot jonker van Dillen was ze harleliik.

- i{ebt gij zaken 'l vroeg ze. Dan zal ik mij verwijderen.
O, neen, gij kunt blijven, Jacqueline. Voor u hebben we geen gehei-

nrerl en 't is goed zel{s, clat ge ons gesprek hoort.
lsegrirn keek bezorgd.

- Ik n,raak lne ongerust, zei hij tot Wouter. Ik hoor geen nieuws over
Al:twerpen... ls cle onclernerning om cle een of andere reden verdaagd, ik zou
het haast clenken. Maar hoe lang ? Van een anderei zijde verneem ik wel, dat
(ie regeering 1e Brussel ten sterke afdeeling soldaten hier naar West-Vlaan-
tteren zefidt. I)e niannen worden claartoe verzameld. lk voorzie dus, dat rve
lrer nog rlaal twee ol clrie dagen te Nieuwllocrt kurrnen uithouden... Het zal
unnrers blijkrrn, hoe overclreven ûnze berichten zijn er: clus zullen de Span-
iaarden schepen zenden uit Duinkerke en Oostende. Van land en zee aange-
varlen, kunnerr rve te Nieuwpoort niets doen... Dan trekken we olrs op Duinerr-
irur.g terug... FIier rroetrrr we zoo lang mogelijk stand houden, ont de gebeur-
tenissen bij Anh.verpen af te wachten. Dus verzoek ik u het slot op llinken
tegenw€er voor tr bereielen. Hier kunnen we altijd ontkomen, want er is een
ollcleraârclsche gang, die ons in de cluinen voert en van daar lrereiken we de
*ust. { }p een aantal schuiten kunnen we rekenen, clie nu niet verdachf worden
cn clan naar Engelancl ovelvaren. Maar zoo tang mogelijk moeteu we hier
stirnrl houden. . .

- Graaf, ik zal rnijn plicht tot 't uiterste cloen, verzekerde Wouier.

- Dat weet ik en nu begrijpt ge, hoe gew-ichtig de post is, waartoe ik
u oenoenrcle.

- Ge zult nooit spijt hebben over uw vertrotlwen in mij.
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trsegrinr n'enclcle ziclt uu tot zijn clochter.

Jacqueline. heruarrl hij, ge hoort thans wat er kan gebeuren. Nu de
haven vall 5isulvpoort nog open is voor ons, zou ik voor alle voorzichtigheicl
veel vrouwen en kirrderen in veiligheid willen brengen, ook eenige bejaarde
neerÊn, dus clt lauriiie vau Dillen, Agncta van Ramsdijk, de farnilie van Wim-
pete, nûg gezinnen van eclelen, clie ons steunden. Dat is geen bewijs van rnis-
lu*king... r1lâa!' een rvijze nraatregel, menschlieven'd en.krijgskundig... Te
veei volk cp I)uinenbrrrg zou ons eell Iast zijn... En in geval van nood kunnen
nrânrlen allcen ziclr gernakkelijker door alles heen slaan. Daarom Jacqueline,
zor: ik rr,ensche'n, dat ook gij vertrokt...

- Vader, rneisjes kunnerr eveneens strijclen... ! verklaarde de dochter...
Hoe dikwijls hebben de vroliwen de rrtannen gesteund. O, scheid nre niet van
il : I-aat nrij op lluinenburg blijven !

Kunt gij l'ieier ltescheriner vinclen clatt in Engeland ?

MaaL rnijn l'arlel nu boven alles I

Wouier voeldr rveer als pijn aan't har.t... Op lvelken beschernrer in
rngeiand van Jacqueline doelde de hoo{drnan ? De jonker mocht er niet naar
vragen. Hij *,ilde bescheiclen zijn.

- \"ailrr. stuul' nlr niet rveg van u ! En ik zou ltei ook een beleediging
acnten vooi' jonker van Dill'en ! Het ware juist, of ik geen vertrouweh stelde
rn zijn hevrlheirberschair. zei Jacquelirte.

ûlirnlachcntl keck ze Wouter aatt, clie zich gelukkig gevoelclc met deze
ht'ltr iqing.

-- \,'atlcr . viir.",ol!i(lr iie jonkvrouw, heb ik niet bervezen, clat ik zeer
ritrrr'tlig kan zij rr'.'

- Ja, kincl . . .

- l-leb ik zwakheid getuond, toen ik als heks terecht stond ? O, laat
rure e',,]k e-err proeT gevL'n van mijn kloekheid hier op Duinenburg, wat er ge-
beirre... Verban nrij niet !

- /Vlaar zoû ge weer cerls in hun handen vielt...

- Onnrogelijk ! Ik zou sterven tnet den degen in de hand !

' Haar schoone oogerl straalden van wilskracht. Wouter keek Jacqueline
ucu'unde5çnd ;ran.

- Vader, sprak cle joukvrouw verder, ge hebt me dikr,vijls verteld van
dappere vForr\vt'11. tlir,,rP tlc n'allen cler steclen nleev()chtL'll tegen den span-
laarcl...

- \Ârelnu, bliji itan, trrijn dochter, hernam graat van Moerheiclc' 't Is
oox waâ!, clat ik u gaarne bij rnij houd...

Isegriur besprak rlan tnet lvV'outer de inaatregelen voor de reis der ande-
ren... En ionker van l)illen r.vas blijde. dat Jacqueline op Duinenburg zolt
bliiven. .

HET LOT VAN JULIETTA.

Den volgenrlen morgen reden cle familie van Dillen en Agneta naar
Nieuwpoort, onr cle lijkplechtigheden van baron vau Ramsdijk bij te wonen.

Terzelvertijtl zetelde de rechtbank weer'
.Eerst n,t,rcl de zaak van Karel en F'ien beharrdeld. Van Rooze's knecht
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nad zich in strikvragen reeds te veel laten vangen, orn nog zijn onschuld vol
te houden en de meid te betichten met een ander haar rneester liri lcr.err
Denomen te hebben.

De ziting rluurde slechts kort.
Fien verhaalde hoe alles gebeurd v,,as. Karet beweerde, dat itij ire't plarr

nret had gehad den baron te dooden. À{aar dit r,r,as geschic.rl, toeil .,'an Ralrs-
dijk zich nog wilde verweren, zoo betoogde hij.

Fien verklaarde , dat zij lot't Iaatste oogenblik Karel scr;rnrekt hari, iiirar
meester te sparen.' Baron van Wimpele wees dan op 't atschuwelijke r:arr clezen roolni,rolci.
lJe rechters beraadslaagclen niet lang... Zij veroordeelclen Karel tot cle gaig
en Fien tot eeuwige verbanning uit Vlaanderent na eerst het brarclnieri< ,;trt-
vangen te hebben.

De schuïdigen werden rveggeleid.
Dan brachten soldaten Julietta bineu. Dc Spaanscire keek srrcl loiitl. Zc

zocht Isegrinr. maar clezc uas cr niet. Et:n irel( valr rtl,irrr''tcllirt{ r'r'rriuisttrr-lc
naal gelaat

Roger, de schoutsknecht, naln eerst het woortl. Hij verii:ialric, lioe ltii te
Loo het lijk van zijn kincl aanschottwde en ciscÏte een sl;rr:ttgc straf legerr
oe rnoordenares.

Julietta was zeer angstig...
Ze bekende de rnisdaad, maar zei, tlat ze zotlcltr iiatlenl<ett had gehan-

cletd, uit wraakgevocl jegcns Pol van Rooze.
_- Moest daarom mijn dochter stervell ! kreet Roger. O, gij, slecirt

verdOrven vrOuwtlensch, heel uw Ieven is eeit schanclc qcrn'cest ! Vv'aT had

Roza u misdaan ?

Toorn fonkelde in de oogen der Spaensche.

- Ik ben zelf bedrogen geworden, zei ze. Was ik op dien stond verant-
woorclelijk voor rnijn daden ! Dat rle heeren rechters zich mijn toestantl
lncenken. En ik gal bervijzen van berou'uv. Daarorn hiclp ik Nieutvpoort nt'et'-

teveren aan graaf van Moerheide.

- Daaiom niet I sprak Baron va.n Wiurpele. ûii hebt rneegewerl<t uit
een gansch ander gevoel ...Cij wildet vau Rooze ten val brerlgen. Maar tle

rechters hebben hier alleen cle verfoeilijke mistlaacl te beoordeelen, trk'stettn
oc aanklacht van cletr vadei'.

- Waar is graaf van Moerhcitle / vrocg Julietta.

- Zulks doet niets ter zake... Gij zijt hier ile betichte.'.

Julietta zweeg; een gloecl vioog haar in 't gelaat'
De rechters trokken zich terug. Ook'cleze zitting tiuitrde slechts kort...
Na een krvartier keerclen de ntagistraten terug. [{et vonnis rvas streng

en ireroordeelcle Julietta tot de galg. .

l)e Spaansche sidderde.
-- lVtlj ophangen ! schreeuwtle ze. Mij. ut:il vr(irl\\', tjrlot'rvie qij tnec'sttr

zijt te Nieuwpoort...
Maar solclaten leidclen ira.ar rnee en sl()telt haat' rvet'r or''tlc achterkatttcr

op.
Roep graaf van Moerheide ! sureekte Julietia... Flij lieelt beloofd zich

over mij te ontfermen...
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,fulaar rnen lict haar alleeu. Angstig wachtte 2e... Een uur later trad eerr
oTticier hirirrt,rr.

-,, Gçaat viiri Moerheicle heeft ur,r' vonnis veraudercl. zei hij" Ce zult
herleri nog Vlalndeien vertaterr. Maar in geval van banbreuk rvordt ge testraft
lriet de galg.

--- Waai is de graal't
Ik l<,rrrr rrit zijn llaâlu...

--- lk rlcrrsch he.nr zeli tr sprekeu I helnanr iic Spaansche cp heitigeu
i r)'rl I.

- i-lii rvil u nict rneer zieu I

- Ha. hij rvi! rrrij niet nreer zien ! Hij veracht rne dan !

Eerhiecl lcan hii voor u nief gevoelen I Begriip zulks toch ! Gii i:c-
iioritir .irrs ilt't leven.

- Als cen eilendige zr','er{ster...
- tlit gi:lcl rnoet ik u ter hand steilen
[]t ufficrcr itaalrle cer: beurs te 

"'oorscliijn. 
Maar JLrliettr uccs rlie li,r:-;fl-

narlig :li cir zcri ',r'oedcnd :

Zeg aan cleu graaT, clat ik nog fierheiil bezit.
llij r,,,il u iterlor;nen voor uw hulp.
i+{et gi-r!ri . . l.,4aar hij veracht rnij ... i-{ij kcurt it:e grtlr ivst)rtl i iin

r'î.: r rvc! u,.r.a rtli g.
i{aat iag in haar blik. De olficier haalde r-ie scllt;uders {rl) cit hr:rria;r :

- , \rergi,,-,t tlch uiei, n'elk een afstantl er ligt ttrsscl:en gra:rt van l,,1,rtr'-
llrtit t tl tt i': ï:i rjuctl ! Warrncer krn ik vertlckken ?

I-iailelijli I rllen zal ti butten cle stad leidcn.
- lk btn gereed...

Ilroi klonki-n dic u't.,'orden.

DE VERtltolvlDE.

l Was ii,,,tlild gewi;rden. E,rr o1-t Duinenbuig itcr:rsclttc gr",.r,.-rtc tll.r.rktr.
\:rr:r'ri)nil nog zouclen verschcicleiie persûnen te \iiettwpc.ort âari l','ùr,.1 g;,â:r
orn zijn gizirr te begeleirlen. Ook Agneta zoti nreeglâir en lJtur:rrriiila val

Vadei vart iiillen ltatl ri,illen biijven, nraai' 'fy'outrrr kon ltenr oi'clha!cl
trrrr zijn gez;n tc begeleiden. Ook Agneta zou meegaâti rir llerual'clina uarr

\hiirnpeie. âls n(ig anrlcrc personcn. Kathelijne verkoos bii Jacqtrclinr te blijl'cn.
.\iXei-i rvachii,r irrl ()p lsegriur. clie van den abclijkr:lilri.rlroest kerrnen.

Wouier l'resiorrt hcnr te genioet te gaan. Hij wildc hetti qenacle vraËi-ell

vL){)r l-ien en eiit'o;i velzoek van Agneta. Men hacl Kzrlel clicir rriidclag aan ric
gatt gehangcn. ilâar aan cle rneiil trog niet geraakt. i)ok hacl jonker r';ril
llirlcn ncg eenige puulen ntet den hoofdman te besprckcn. \\;ea!.ycor-o1-r ittt
kasit:,;l zelf rveinig tijcl zou overblijven.

Wr:uter verliet clus het slot. Siraks zou hij aischeitl nelnfl'r van zijn ge-
zrr:... Fli! v,,as biijde, tlai zijn ouders eu zristers en brocltjes Vlaanderen ver-
lrerLrn. Gelriktc c1e o1;stancl, clan kontien allen terugkecrcn, ttraar voorloopig
zou(ien ze tûc11 in veiligheicl zijn...
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't Was vreenrd, dat er geen nieuws over Antwerperr kwam... Sonrs
rnaakte Woute.r zich zeer ongerust.

Zoo rnijmerend ging hij over den eenzarnen weg. Na cur kwartier ont-
moette hij Isegrim, die geheel alleen was.

- fl2, gij zijt het, sprak de hoofdman, tcen hij Worrter hcrkcnrJe. Toch
geen slecht nieulvs !

-- O, neen, maâr ik wiltle u nog even sprektn... l-rt trli Duincnburg z:rl
alles haastig gaan... \,Vij rnoeten noodzakelijk meer levensrriddelrn inslaau.

- Wel, eisch ze op te Nieuwpoort en bij de boerer. {)orlog is oorlog
en natuurlijk dienen wij op Duinenburg ruim van voedsel vocrrzien te zijn
inoien men er ons komt belegeren, want de Spaansche'soldaten hebben Brus-
set verlaten en moeten nu reeds ten Zuiden van Gent zijn. \À/at is er nog
meer ?

-- Er is geschui te kort, orn alle punten van het kastecl fc iltzeitcn.

- We zullen er vannacht uit Nieuwpoort cloen aalrvoL'rcil.. aÊsook rnu-
r r itie.

-- Dan een c'lerde punt... Als gij o;r Duinenburg komt. leg ik natuurlijk
mrln post neer.

- Neen, dat verbied ik u... Eenige vrienden en ik zullerr dul krijgsra;rl
vorrnen, maar gij houdt het opperbevel over 't kasteel. trk cisch gelroorzaarr'.-
flerd van u.

- En uw eigen luitenant...

- Laurens is voor mij op reis. Ik heb hern zelî naar Atttrvcrpett gcz('ri-
cen om Jozef Reniers op te zoeken en inlichtingen te winnen.

- Een volgende kwestie... Jonkvrour,v van Ramsdijk verz<;ekt u genatle
voor Fien, de dienstmaagd...

- Welnu, clie deerne kan in Vlaanderert blijven iltaar rtt,et het trrand-
nrerk.

Eensklaps trok Wouter clen hoofdman op zijcle... Hij harl cen bervtging
gezien achter een boom..

Een kerel, met een doek voor 't gelaat, sprong naal voren, een claik in

oe hand. Blijkbaar had hij een aanslag tegen graaf van Moerheide in den zin.
\Mouter zwaaide reeds zijn rapier en de sluipmoorclenaat' viel getr':fien

neer.

- Ondankbare... O, had ik u kunnen tretfett I klonk het..'

- Mijn hemel, dat is geen man ! riep van Moerheiclc uit. rl'acleliik weer

katm. Die stem is van de Spaansche...
Hij boog zich over de,V€rffioffid€...
-- Julietta, zei zii...

ja, ik ben Julietta... O, ik heb tt heel clen dag beloercl." ili rçilt1e

Viaandeien niet verlaten... ik wist, dat ge hier langs zoudt komen"'

- En ge wildet me dooden ! Ik heb toch r'nioord geltouclen"

- Maai hoe ?... Ge verachttet me... ge wildet me niet tneer zietr... en

ik had u lief.

- Gij spreekt van lietcle, ctie altijcl cladeiiik clen clolk in tlc haticl heirt.

Lre zijt vertloiven tot in de ziel...

- Nu was miin liefde haat.'.
Haar stem wercl zrvakker. Van Dillens rapieL had haar in clc irorst gc-

troffen...
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- 
(), ik stert..., stamelde Julietta...

- Dat is't beste... anders moest ge aan de ealg hangeu. (ie kcnrirt rnijn
voorwaarde, hernam van Moerheide.

._ Ik zou.., u... gedood hebben... en dall rrij... zelve !*- Wat nrocten we met haar doen ? vroeg Wotrlcr.

- 
lù/e zullen haar opnemen elt naar een hoeve dragen, die rlaai u,at

vercler staat.

Julietta kreuncle nu. Wouter was wcl oirder den indruk, van iret icit, dat
hi1 haar 't leven benarn, Tnaar zaù rectde hij graai van Moerheide,

T'oen ze op de boerderij aankwarnen, gaf de Spaalrsclie den geest. \ran
Ditlen klopte aan het woonhuis. 't Duurcle eenigerr tijil. eer cle troer durfcie
opencloen.

- Koû'mee ! gebood Wouter... Ge behi:eTt echtcr rrr,v.hol niet te ver.-
taren... Daar ligt cen doode.

- Een cloôde, hetir, riep cle landbôur.r,,rl verschrikt uir.
-- Ja, een vrouw, als man verkleeci... cen sluipnroorclcnare.s. clic zeli

gerroffen werd... Open uw schuur.., We znllen haar daar brengen.

- Laat ik eelst een lantaarn halen, heer i

- Vlug dan !

De boer kwanr rnet het licht en het schijnsel vicl op het bleekc gelaat dcr
bpaansche, die zoo ellendig gestorven was, als ze geleefd hacl,

Vy'outer en Isegrim hadden zich den hoed diep over het gelaat getrokkcn.
De hoevebewoner moest hen niet herkennen. Zr hrachten dr cloode in dè
scnuur en legden haar op het stroo.

- Morgen zullen er soldaten komen. our haar te lreglaven, zei dt horLlful-
lnan. . .

Hij verwijderde zich'met Wo,uter en op den rveg dankte hij zijn gezcl
voor diens spoedige hulp.

- Wat een wraakgierig mensch, sprak Woutel.
Een duivelin was 2e...

- Me dunkt, het ware 't best, dat rve het gebeurd.c voor irns hieldur.

- Heel goed..

- t{et nieuws zou vlug cle roncle cloen err rriet vcordeelig ziin vrh}r' {}nze
zaak.

- ûe hebt rnij 't leven gerecl.

- Door een toeval... lk zag een verdacltte ireweging cn bee-rccp allts.
t,n natuurlijk kon ik dan niet aarzelen om viug te handelen.

* Men had Julietta slechts buiten de stacl geleid. Ze rnoc{ vrccsclilk
oereetligd geweest zijn, dat ik haar niet lneer wiltlc zietr...

- Ia, dat blijkt uit haar laatste woorden,

- ik *lst het trouwens van den officieL. clic haal rnijn bu,ruschap ovr:r'
oracht. Zeker, die Spaansche heeft ons goed geciienrl, ilâar. zc kun nict un-
derscheiden en dâarom niet beseften, dat 'ik nooit r.:erbieci vttul hâar kort
gevoelen. Om haar diensten redde ik haar vat: dc galg... uraâr g* zirt, tl:ii
genade verleenen aan zulker schepsels niet veel iieteekeni. F.n claarillrr ritoct die
l.ren het brancimerk krijgen. Ze heeft het ruin: vertliend eir zor) zijn rie ecrlijke
lnenschen steeds voor haar gewaarschuwd, Ha.'wcll< een karakter, ilie 

"f 
ulietta.

'Le z.ou eerst rnij en dan haar zelve gedor:ti hebbcrr. Streds ltaitclcleit naar
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wraakgevoel. En uu ligt ze daar op het stroo in die schuur. lk z.al lltorsell
twee vertrouwde mannen zenden, om haar te begraven.

: ï#::,ï15ilt *I'iïiili'f;;"" van wimpere. Die kunnen z,vijgen.
Anders ontstaan er allerlei verhalen rond dien dcod en zou men den arnren
Koger de schuld kr.tnnen geven..

- O, ja, er is nog iets... Ik denk er Aan, nu ge Rogêr noemt. Hij is
naar Duinenburg gekomen en heeft gevraagd bij ons te mogen blijven. Hij
rieef( ook genoeg van 't Spaansch bestuur.

-* Best I Moesten de zaken keeren, dan zouden de Spanjaarden het
nem nog kunnen doen bezuren, dat hij voor ons hof als aanklager is opge-
treden. V/e hebben anders mannen genoeg.

*- Wel hij kan mijn vader naar Engeland vergezellen.

- l{anclel in dat geval, zooals ge verkiest... \Mel, wel, die Julietta ireeft

3onker van Rooze niet lang overleefd... Ze r'vas en bleef eeen diep verdorven
vroull/ en meeude ook rnet rnij te t<unnen spelen. Het konkelen etr lonken zat
traar in 't bloed. En wraakgierig ! C, wat heeft ze me gesmeekt van Rooze
toch tc nrogen zien sterven... Maar vannacht wâs zê zelve bang. Ze vreesc{e,
cat ik haar na haar veroordeeling aan haar lot zou overlaten... Ze krijgt het
leven... en toch dadelijk weer geeft ze toe'aan wraakzucht... niet ecn oogen-
iriitr, nraar uren lang. lûy'ant ze heeft zich verniomd als ttran en zoo rond
geiûopen, om niet herkend te vr'orden. i-lacl ze rnij getroffen. dan gelooi ik
trrch niet, tlat ze zelfmoord zou gepleegcl hebt--,en. lùy'aaronr droeg ze andels
cen soort masker. Om verborgen te blijven en niet door mij verraden te rnor.-
tren had ze me slechts kunnen wonden. Het is goed, dat ze van de were,ld
rs.. . Zrilke schcpsclen bcteren niet... Wt zullen haar bij die hoeve laten
negraven... Het is wel een treurig einde. Eu lve houden de zaak verborgen.
Alieen rnet Jacqueline spreek ik er over.

Is dat noodig, graaf ?

- Ja, mijn dochter moet weten, dat gij ntij het leven hebt gered...
Die wocrclen ontroerden Wouter... Zou Isegrim dan ooit tegenwerpirrgen

rnaken als hij onr Jacqueline's hand vroeg !

--- 't Is toch zonderling, hoe onzc lvegeii s.arnen liepen, hetnzlttr de hoo'fd-
rran. Weet gÈ nog onze ontmoeting te Brugge ?

- O, ja... natuurlijk ! Het 
"vas 

toen ttien er een zooge,naarnde heks
verirranciile. I)at was't eerste schorrwspel, dat ik in rnijn l/laancleren moest
zien. En gij, graaf, vloegt nrij naar clic vrouw...

- Alarietta.-.

- Hebt gij haar gekend ')

- Ot ik"hâar gekînd heb I

Isegrirn riep dit op ciroevige:'r toou. tladelijk vervolgde hij :

- Laat ons daarover zwijgeu I Ja, onzc \.vcgen liepcn sartten en hoe
zlr hei verder zijn ?

- Beken uw lie{de voor Jacqucline I clrong een inwenclige stenr bij
Wouter aan, nraar de jonl<er durftle zulks rrog nict tle doen.

- Zullen- we samen in Engelancl vcrtoeveu ? vervolgcle van Moerheide.
tlf in een bevrijd Vlaanderen ?

- God geve 't laatste.
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