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- Ja... Hoe is het te Antwerpen. Volgens ons verdrag moest daar de
de groote slag worden geslagen en ik hoor niets... Ik haak naar den terugkeer
van Laurens. Jozef Reniers kan zich in zijn boodschap niet vergist hebben.
Hee{t Spinola's krijgsbewegingen Maurits plannen veranderd ? Is een bode
naar ons in zijn reis gestoord ? Waar toeft Waterlooper, die gladde, onver-
schrokken'kerel? Al vragen zonder antwoord.

- O, ja, dat kan !

Zoo sprekend bereikten ze Duinenburg.

- Ca even mee naar mijn kamer ! noodigde van Moerheide. Dan zullen
we onr dadelijk bij de vertrekkenden begeven.

Jacqueline begroette haar vader met
blijdschap.

- Ik ben zoo angstig geweest, zei ze.
Maar waarom, lieve ? vroeg Ise-

grim en hij wierp snel een blik op Wouter.
.- Ik weet het niet, hernam het meisje.

Ik had zoo het gevoel, dat een of ander
gevaar u dreigde.

- Wel, 't is of ge bij den heksenmeester
wat hekserij hebt opgedaan, schertste van
Moerheide. 't Is v,taar, ik heb in geva'ar
verkeerd. . .

- O, vader !

-- Maar gelukkig rvas jonker van Dillen
bij mij en hij heeft mij het leven gered.

.._ O, wat is er dan gebeurd ?

Isegrim vertelde het avontuur, en Jac-
queline luisterde ontsteld toe.

Dan reikte ze Wouter de hand.

- O, ik dank u Zoo innig, zei ze, en
't was of haar blik den jonkman tot in de
ziel drong.

- Maar ik heb niet de minste verdien-
ste ! sprak van Dillen. God zij gedankt
zag ik beweging en ik deed dus nrijn plicht.

- ùlaar zonder u beweende ik nu mijn
goeden vader, hernam .facqueline. O, wij
zijn u al veel dank verschuldigd.

Gaarne zou Wouter betuigd hebben, hoe hij zijn leven veil hacl voor haar.

- Willen we nu de reis regelen ? vroeg van ùloerheide. Het wordt tijd.
De schepen moeten rnet het gunÈtig getij vertrekken. Dus Jacqueline, gij blijft
bij uw besluit ?

- la, vacler ! Ik verlaai u niet en onze bevelhebber heeft weer bewezen,
dat ik op zljn bescherming ten volle rekenen mag.

-- Tot clen dood toe ! riep Wouter uit.

- Laat ons in de groote zaal gaan ! cirong lsegrim aan.
Daar rnrarerr de leisgenôoten vereenigd.

De schout van F{ondschoote
was rvoedend... ttlz. 542).
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HET AFSCHEID.

Isegrirn trad rnet Jacqueiine en Wouter binnen.

- Coeden avoud, vrienden ! groette hij. Ik r,vcnsch u nog een u'oord
toe te sprekett. alvorens gij Vlaanderen verlaat. Dit atsclieid sternt rvat treurig.
Het is, alsof onze zaak mislukt eri ivij u claaronr in veiliglreicl rvillen brengen.
Celukkig, zoo is de to,estarrd niet. Orrze strijd hier is rnaar schiju. Elders moet
de groote stoot gegeven rvorclen en wij verwachten dieu rnc't allc hoop, dat
hij zal gelukken. Wij moeten intusschen hiel staird houden. al is hct nrâar op
een, slot, gelijk Duinenburg. En laat ik nu eeriijk zeggen, <lat gij ons zeer in
clen weg zoudt zijn, ook bij een rnogelijken uittocht. Mccr nrag ik van onze
plannen niet onthullen en ge zult dat eerbiedigen. God geve. clat gij rvcldra in
een vrij Vlaanderen zult mogen terug keeren. Ik dank Ll voot. uu' zedelijken
steun en den eigenaar van Duinenburg voor zijn edelrnoedige oTTcr-vaar.itigheid.
God geleide u allen. Wagens en koetsen staan gereecl cn hrt vaartuig is kl:rar
tot uitzeilen. De wind is gr-rnstig.

De heer van Dillen clankte dan in allel uaarn vool dic rrraatregt'lerr. Hij
zet biijde te zijn, dat zijn oogen geopertd waicn gewcllclen voor tleu u'crkclijken
toestand. Ze zouden rustig de berichten atwaclrteu en kon dc r,'rijlreitl niet
clagen, dan liever de ballingschap boven het leven oncler clen bezettcr'.

Nu moest men gaan.
Livina kwanr bij Wouier.

- Ce zult nu toch wat hartelijker zijn tot Agneta. zei

- Ik ben altijd zeer hoffelijk jegens haar'.

- Hoffelijk ja, rnaar zoo koel. En ik wcet zekc'r. ilat zc

7F

cr vertlrict over
neeft.

- Is het rnijn schuld, Livina ?

_- Kunt ge dan niet vergeven en vergetett en beclenkelr, hoe vleeselijk
egneta misleid rverd ?

- Vergeven heb ik haar alles, tlat r,r'cet ze. Er is geert tt'rol< bij rtiij...
Maar vergeten... kan ik mijn gevoel clwingen ? À4et licfcle spelcrt. is gevaar-
rijk...

- Zil heeft niet tnet uw lielde gespeeld...

- Erger ! Ze heeft rne in mijn liefde vreeselijk gehoorttl ... À{aar zLisje,

het is nu geen oogenblik, ortl claarover te sprekcn. Wc staan vù()l' gr(){llc ge-

beurtenissen.
Daar is Agneta...

En Livina trok zich ijlings tertrg. Jonkvr'{}tl\v vatl Rarttstlijk ku'arn bij
Wouter en vroeg :

- Hebt gij nog iets voor Fien kunnen cloi:n .)

- Ja, zij wordt niet verbannen...

- Men zegt, clat ze zulk een diep berouw heett...

- Maar het brandnterk krijgt 2e...

- Dat toch !

- Het moet, zegt de hooiclman. En we dieuert zijn rvil tc cu'ltietligen.

Geloof rne, dat het geen wreedheicl is. Zijt ge geheel vaartlig voor- dc reis ?

- .f a.,.

- En uw besluit is onverandercl, dat ge rnijn familie vergezelt.
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- Zeker I

- Ge weet, moest onze strijd rnislukken, clat urv landgoecl verbeurd rvorelt
verklaard.

- o, daar denk ik niet aan.lk zoLl het toch nooit neer kunnen bewonen,
na alles wat er gebeurd is.Familie laat ik niet achter... Alleen uu, mûeder
en Livina voelen met mij nlee... En gij hebt rnij nrijn gecliag vergeven... 'k Ben
er u zeer dankbaar voor.

- Ik hoop dat het verblijf in Engeland u goecl zal doeu. Uw geest werd
in clen laatsten tijd zeer geschokt.

- Misschien zie ik u nooit nreer terug Wouter, en claaroin wilde ik u
nog eens zeggen, hoe veel rustiger ik ben, nu ik weet, clat gij rnii alles hebt
vergeven.

- En Vaarom zouden wij elkaar liiet lnçer terug zien ?

Aij blijft achter in 't gevaar...

- O, zeg dat niet aan mijn moeder !

- Neen, mevrouw van Dillen zal ik altijcl bernoecligerr, ntaâr voor u
benoef ik den toestand niet te verbloellen. Deze is niet gunstig, niet waar !)

- De toestand is onzeker; meer \À/eet ik zelf niet. En nroest ik vallen,
troost dan moeder en Livina ! En nu nroet ik nùg een u,oorci tot nriin ouders
spreken... Cod zij met u...

Wouter reikte Agneta de hand. Hij verborg cle ontroering, lr'elke hem
aangreep. Livina had gelijk, de gevoelens waren nog niet verstorven...

Maar hij had zijn keuze gedaan en 't scheen hern, of hij op dezen avond
veel nader tot Jacqueline was gekomen.

Mevrouw van Dillen had haar kleinere kind'eren om zich heen verzantelcl.
Krijgslieden brachten de pakken naar de wagens. Isegrirn had een arnbtenaar
belast met het toezicht op het fortuin van jonkvrouw van Rarnsdijk. Het goud
werd ook meegevoerd naar Engeland.

- Moeder, nu kom ik afscheid nemen van u, zei Wouter op luchtigen
toon. We zullen elkander spoedig terug zien.

- De hoofdman heeft me verzekerd, clat gij u gernakkelijk irr veiligheid
xunt stellen, moest de strijd mislukken.

- Dat is zoo, moeder ! Maak u dus niet ongerust ! Ot rn'el, korn ik
bij u allen in Engeland of wel keert gij in Vlaanderen terug. Laat ons 't laatste
nopen. Ik ben blijde, dat gij over de zee rustig err veilis zult zijn. Ën gij gaat
tot geen vreemden. Ge zult er gastvrij onthaald worden.

- En ik zal voor Agneta als een moeder zijn, verzekercle mertrour*f vall
Diilen. lk weet immers, dat ik toch haar moeder word.

Mevrouw van Dillen keek haar zoon schalks aan. À"raar Wouter wiltle dit
onderwerp vermijden.

- Moeder, het is tijd, hernam hij, laat ik u naar het rijtuig geleiden.
Komt, broertjes en zusjes...

De groep ging naar buiten. Innig omhelsde Wouter zijn nroeder, bij wie
nu de tranen kwamen, al zei de moedige vrouwe :

- Ik wil niet zwak zijn... ik weet, dat Cod ons weer zal vereenigen.

- Ja, moeder en wel in een vrij Vlaanderen of in een land, waar we
toch vrij zullen zijn !

Wouter kuste de andere leden van het gezin en ging dan even met zijn
vader ter zi-ide.
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- Mijn zoon, ik zegen u, sprak de heer van Dillen ontroerd. Ik weet,
clat gij een goede zaak dient en zfil u ni'et gaarne van uw plicht weerhouden.
Doch ikverbloem het gevaar niet... Het kan hier een wanhopige strijcl worden.
Misschien zien wij elkaar op de werelti niet meer terug. Dat mag een flink
soldaat niet afschrikken.

Jacqueline kwam nog even bij het rijtuig, om mevrouw van Dillen en
naar kinderen vaarwel te zeggen.

Adelbert van Loo geleidde Livina en Agneta naar een ander rijtuig.
Wouter moest dan afscheid nemen van de overige reisgenooten.
Isegrim maande tot spoed aan. Hij kwam bij jonker van Dillen en zei :

- Ik blijf nu te Nieuwpoort tot morgen. Gij zult dus voor de begrafenis
van Julietta zorgen. Laat hier een kist maken. lk heb me bedacht. Doe het
liik naar 't kerkhof van Ramscapelle brengen, etl een kruisje op het graf zetten.

- Met haar naam ?

- Ja... zet er op << julietta >>. We moeten haar meer beklagen clan ver-
acnten. Uit rvelk een kring komt 2e... en rvat hebben allerlei mannen van
naar gemaakt ? lk zal u dan morgen tegen den middag ,nieuws zenden of
zelt komen.

Isegrim besteeg zijn paard en reed tot bii Jacqueline. Nog eenige r,)ogen-
blikken sprak hij met zijn dochter.

- Alles in orde ? riep hij toen.

- Ieder was nu gereed voor het vertrek. Men wisselde de laatste kussen
en handdrukken.

Wouter liep haastig van de koets zijner ouders tot die van Livina en
,{gneta, maar tegenover jonkvrouw van Ramsdijk bedrvong hij zi1'n gevoelens.
'l och was hij blijde, dat ze onder bescherming van zijn familie stond.

De laatste bevelen klonken... De wagens met de pakken waren reeds
neen, onder een llirik escorte.

Isegrim gaf een sein.
, Wouter zou op DuinenLrurg blijven. Hij rnoest hier het bevel voeren en er

wâs vannacht nog veel te doen, om alles in orde te brengen voor een te ver-
wachten beleg.

Adelbert kon meerijden naar de haven en voerde een geleide van soldaten
aan tot bescherming der koetsen. Deze reden nu heen... De brug werd dan
opgehaald... Wouter veegde een traan af. FIij voelde het diep, hoe hij alleen
rn Vlaanderen achter bleef... En zou hij zijn geliefden nog terug zien? De
toestand was onzeker, hij rr;ocht het zeggerr. Alles kon mislukken en.nienwe
.Denden Spanjaarclen waren op komst.

-- O, ik dank u, dat gij bij mijn vader blijft, klonk het.

Jacqueline stond naast jonker van Dillcn, die zeer ontroerde. Hij had het
meisje wel in de armen rvillen sluiten. Zouhij haar nu zijn liefde bekennen ?

Hij was er wel in de teedere stemming voor.

- Ik vocl, wat gij voo! ons offert. vcrvoigdc Jacqueline.

- Mijn leven wil ik voor u gevén, verzekerde Wouter.

- Voor de goede zaak, hernam ze. Vader zegt altijd zelf, dat hij zijn
persoon op den achtergroud steli. Uw trouw is hem een sterke steun.

- Och, onze wegen kwamen wonderlijk samen.

Ja, van aL onze eerste ontmoeting.

- Ik sprak er heden avond nog met uw vader over... Wie had het kun-
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llep denken, toen wij samen in < Het Wapen van Damrrre >> te Brugge ver-
lrleven.

- O, die dag... Het was zoo vreeselijk voor rnijn vader, Hij had
Marietta zoo goed gekend. Maar hij spreekt er nooit over.

- Zulks zei hij mij ook.
Ze stonden hier zoo vertrouwelijk samen op het slotplein. En Wouter

was blijde, dat Jacqueline achterbleef. O, als het garnizoen van Duinenburg
terug trekken moest zoLr hij haar met zijn leven beveiligen.

Zijn hart dreef hem nu tot spreken. Waarom het langer te verbergen,
dat hij haar berainde ! Alvorens met haar vader te sprekeu, moest hij haar
toch zijn liefde bekennen. Het was een rustig oogenblik. En zii zelve toonde
zulk een toenadering.

Maar maakte h"ij geen misbruik van zijn positie, van ltet vcrtrouwen. dat
oe hoofdrnan in henr stelde ?

-- Nr-r behoor ik tot uw garnizoen, zei Jacqucline.

- Gij bedoelt toch niet, dat ge wapens wilt clragen.
-- Van morgenochtend af, oefen ik er nrij in. Bezorg mij een goeden

degen. Ik meen, wat ik zeg. Ik zal mij kunnen verdedigen en wil niet meer in
nanden vallen van lakeien der Spanjaarden ! Ze zullen de heks van Nieulr,-
poort nooit meer levend in hun macht krijgen i

- En lkzou u tot rnijn laatste druppelbloed bcschernlen ! Gij hebt hulde
georacht aan rnijn taak hier... en ik ben me ten volle van mijn verantwoorde-
lijkheid bervust. Nog andere gevoeiens bestormen nre...

Plots stond vader Aleppo daar. De monnik zei op dollen toon :

- Jonkvrouw, de avond is koud...
-- O, vader, we hebben nuzacht weer, antwoorclde -lacqueline. E,ti ik bert

zoo lang opgesloten geweest, dat ik gaarne in cle trissche lucht vertoef.
-_- De bevelhebber heeft nog veel te doen.

- Vader Aleppo, ik regel zelf nrijn werkzaantheclen, nerkïe Wouter
rvat bits op.

'--- L-, zeker... en de hootdman heelt in u een uitstekencle keus gedaan.
ûij zijt iemand, die zich volkornen kunt beheerschen en dat is ecn eerste ver-
erschte voor een bevelhebber

Wouter werd woedend, want hij voelde heel gocd tlt betioeling dier rvoor-
cten, maar hij kon hier, in 't bijzijn van Jacquelin,e, niet twisten.

Hij bood het meisje den arm aan en zci :

--- l.aat ik u naar binnen geleiden.

Jacqueline leuncle op hem.ln de vestibule liet zc Wouter los.
-** S/at is het stil op Duinen,burg, zei ze.
--- Morgen kornt er meer garnizoen.

- Het slot wordt nu een vesting, ik weet het. En ik ben fi.er tot het garni-
zoen te behooren. Hoe laat kan ik morgen mijn degen komen halerr ?

.- Ilet uur, clat u 't best schikt. We zullen er een uiizoeken op de vvapen-
zaal.

-* Om acht uur ?

- lk zal tot uw tJienst zijn.

- Dank u... Thans zond.er ik'rne ai. Ik wil heden avond birlden voor
cte behouden overkomst der reizigers.

- O, ja. cloe dat ! Uw geberl moet de Heilige Maagcl rvelgevallig zijn.
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Jacqueline reikte wouter de hand en dan begaf zich naar haar vertrek-
xen. Jonker van Dillen staarde haar na.

Uit een nis trad weer vader Aleppo nader.

- Bespiedr gij mij ? vroeg Wouter driftig.

- Ik ."vaarschuw u tot uw bestwil. Laat geen gevoelens groeien, die ge
clan toch nroet verstikken.

- Waar rnoeit gij u rnee ?

- Ik weet, wat ik zeg. En ik heb, zoowel als gij, mijn plichten te ver-
vullen.

Vader Aleppo r,vilde blijkbaar een verdere redetwist vermijden. Hij boog
en verdrveen cloor een der talrijke deuren, die op de vestibule uitgaven.

- Zou ririj cian iets van Jacqueline scheiden ? vroeg Wouter zich at.
De rnonnik cloelt op haar adeldom. Maar graal van Moerheide geeTt niets om
dien titel. Morgen in de wapenzaal zal ik duidelijker spreken cn Jacqueline
verklaren, clat ik haar lief heb.

Doch nu hacl cle bevelhebber van Duineuburg andere bezigheden en die
waren hern na den avond, vol ontroeringen, een goede afleiding.

Eenige uren later keerde Adelbert van Loo uit Nieuwpoort terug.

- Het schip is vertrokken,.zei hij. Moge het behouden in Engeland
Komen" Nu, de Spanjaarden houden zich nog altijcl angstig binnen Oostende
en Duinkerke. De overdreven berichten hadden een goede uitwerking. De
wtnd zit gLrnstig en het .raartuig heeft een oppertresten l<apitein en een fliuke
rremanning.

- Hoe ging liet inschepen ? vroeg Wouter

- Vlug en ordelijk. Aan boord is alles goecl ingericht. Ge hebt nog veel
grceten van uw geliefden.

- En ieder was moedig ?

- O, ja... Natuurlijk, afscheicl is altijci treurig... En ik heb dat gevoeld
en zal het nog dieper voelen in de toekomst, ten opzichte van mijn huisgenoo'ten.
Met noeder en zusters zal ik mij gemakkeiijk kunnen verzoenen, doch met
vader zal dat rnoeilijker zijn. Ik wil echter niet somber worden. Elke dag heett
nlr genoeg aan ztin eigen gebeurtenissen.

Den volgenderl nrorgen reden Wouter van Dillen en Brttno Rijkaart naar
cte boerderij, rva-ar het lijk der Spaansche lag. Het was nog clonker. Brttno
voerde het paarcl. Achter op den wagcn stond oe doodkist.

Wouter had cle hulp van eei.r clerden persoon niet ncodig. En in Bruno
ron hij volle vertrouwen stellen. Het was beler, dat cie zaak zoo stil nrogelijk
wetcl gchoutlert.

Wouter trok den hoecl diep over de oogen. toen hij de hoeve nadercle.

Misschien zou hij voot'cleti boer geen vreemde zijn; in dat geval behoefcle

cteze hem niet te herkennen.

- 
Bruno, zei hij..... ge vindt het zeker wel vreemd, dat wij die doodkist

mec vocren.
Wcl, n'at, heer ! Maar in dienst van Isegrim heb ik geleerd bescheitJen

en te gehclorzanten zonder uitleg te vragen.
Dat nroet ik ook dikwijls doen.
Zr-rlks is tucht. niet lvaar ?

te zijn
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- Inderdaacl ! Wij gaan nu ienand begraven te Ramscapelle. Het lijk
ligt gincler wat verder, in een schuur. Wat ik u meecleel, houdt ge voor u...
Het is een vroutv en r,vel de Spaansche Julietta, waawan gij gehoord hetrt.

- Is ze clooci I riep Bruno toch verrast uit. Ik weet, dat ze veroordeeld
werd, nraar ik had gehoord, dat cle hoofdman haar straf veranderde in ver-
bailning.

- Dat is ook zoo, cloch ze wilde niet gehoorzanren. Nog erger, ze wilde
verraad. plegen. in rnarrnenklceren zr,viert ze hier gisteravond rond met het
plan oils groot lla(leel te berokkenen. (lelukkig -rvc'rd ze verrast en gedood...

- Dan heett ze het gezocht

- Zeker 1... Ze wilde rvraak nenrerr. orrrdat ze voor clien ntoorcl op
kogers dochter gestralt wercl, och, 't was een verdorven schepsel, dat geen
onderscheirÙ'rreer kende tusschen goecl en kr,vaacl... We zullen haar nu be-
glaven. Maar''t is het best, clat alles in stilte geschiedt. Wie wcet, zou men
anders later Roger nog niet beschuldigen.. haar gec{ood te hebben.

- Zoo'n claacl ware van hem te begrijpen, jonker.

- 
jawel... Hij loopt met clen rouu,in't hart. llet was haLd zijn kind te

vrlliczett.

- -lonker van Rooze lrad er cie tt;eeste schuld aan.

- Ja, toevallig was ik er getriige van, hoe hij te Brugge het meisje
verlol<te... lk heb haar-nog gewaarschuwri. lk kende van Rooze nog niet.
Voor inijn vertrek van Engelancl ging nrijn familie nog niet ntet de zijne om.
Maar claar in hct gasthot wercl ik al dadelijk gewaar, rvelk een schoft hij was.

- 
l-lij lieeit zijn verclientle loon ! En ztto lal gestorl'en... zoo roepen

en tieren vair angst. Benedictus was toch ittoetiiger. À{aat' van Rooze, Lrah, laf
in 't leven, laf bij 't sterven. De menschen rveten nu, welk een tttagistraat de

Spanjaartien hun opclrongen.,. Dat het volk ioclr ttteer nroed betoonde en

lsegrin openlijker stenncie.

- Het kijkt den kat trit clen boottr.
Ze hieklen stil voor dc hoeve. Wouter steeg al en klopte aan de eleur der

lvoning. Wantrouwencl cleecl cle boer open.

- 
Wij koutett ottt rlc tloocle, zei Wouier.'. Ontsluit uw schuur..' Maar

neell een lantaarn.. .

- 
Treed binnen. heer. zti de landntan gedwee...

-- Nec-n... Spocd u... wc licblten haast... En nietuancl anclet's mag buiteu

kolnen.
Vap Dillen hoorcle binnen nog stenrnen. FIij kon thans alle nieuwsgierig-

hcrr-l inissett.
De boer ktvarn rnet licht. Bruno hacl intusschen cle kist van den lvagen

gcschoven.
De hoeveltelvor.rer opencle cie schulu'. Htiiverencl wilrte hij Wouter voor

laten gaatt.

-l lictrt ttij t lteval rieze... (le rnoet nict bevreesd zijn. Een cloode kan

u geell kwaacl tneer cloetr.

. Evcr.r keek iiati Dillen naar het lijk... Dan rrep hij Bruno"'

- 
Wc zullen haal santen opnel-rlen en itt de kist leggen, zei hij'

Ze tleden het... Wouter beclacht. hoe hij zelf c'leze vrouw gedood had.

Maar irij kon cr geen spijt van hcbiren, hoe ongaarne hij bloed vergoot. Hij

nacl Jacqueline's vacieL, clen hoofc'iman der rebellen het leven gered.
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De mannen legden het deksel op de kist.

- Help nu de kist op den wagen hilschen. zei van Dillen tot den boer.
Dit was spoedig gedaan.
Het voertuig reed heen. Nog was het niet trcht, toen het te Ranrscapelle

aankwaln, een ruine-dorpje in dit venvoeste lanci.
Het kerkhof was vreeselijk verwaarloosd. Bruno cil valt Dillen zochten

een plaatsje. Samen groeven ze haastig een kuil. Diep konden ze clezen niet
maken, want dadelijk schoot het water uit den vochtigen bodenr.

Daar werd Julietta ter ruste gelegd. Vlug vulden de mannen het sraf...
Van Dillen haalde van onder de wagenbank een klein hoirten krLrisje.

FIij plantte het in de rr-rulle aarde.
-- Het is gedaan, zei hij... Somhere begralenis, lié ?

- Heeft ze beter verdiend ?...

-- Eens werd deze vroun, qezocht en aqhbeden. Vurrnarne crfficieren
smeekten om haar gunst... Ze had weelde, schitterde met juweelen... En nu
Iigt ze hier ! Gestorven in haar zonde... zonder vertroosting, zoncler genade-
mrddelen... Ja, een mensch kan diep vallen.

-._ Jttist als van Rooze... Efl die \vas van goeden huize. sprak Bruno.

- Ja, deze vrouw was misschien van geringe atkonrst, die Coor haar
scnoonheid tijdelijk kon pralen... Maar kom, we kur:nen hier niet langer
mediteeren...

Ze reden terug naar Duinenburg. Onderwege vroeg Bruno :

* Jonker, kunt gij nrij heden een dag verlof toestaan ?

- Ik?

- Cij zijt de bevelhebLrcr van het slot... lk zou eerls naar Hondschoote
willen gaan. Daar verblijft mijn verloofde.

En Bruno vertelde, hoe hij vernomen had, dat cle vader van ziin geliefcle
deze dwingen wilde een ander te huwen.

- Omdat gij Isegrim dient ? vroeg Wouter.

- Ja, jonker...

-* En wat zoudt ge dan willen doen ?

- Bella... zoo heet mijn verloofde... vragen rnct nrij tnee te gaan.

- Ze zou dus moeten wegloopen van haar ouders.

- Tijdelijk ! FIaar vader handelt onredelijk, Met r,velk recht u'il hij haar
aan dien ander geven... Ik kan Bella hier hulven. \

- t{oor eens, Bruno,'t zlin uw aangelegenheden. Gij riloet rveten. ltoe

ge handelt. Maar als ik g helpen kan rnet een dag verloî, ueetn henr dan.

- Dank u, jonker...

- Zotg, dat gij niet in handen van den vijand valt.

- Wees gerust... Mij krijgen ze niet meer !

- Isegrim heelt u eens verlost, doch een tlvee.de rnaal gelukt riai ge-

rvoonlijk niet...
Ik zal den schout van Hondschoote wel verschalken.

En toen de wagen op Duinenburg terug was, vermomde Bruno zich als

een ouden visscher en ging hij heen. Hij had ook aan Atlell'rert van Loo ziin
plannen nrcegecleeld.

wouter van Dillen begal zich bij lacqueline. Hij zou ltaar llu eÊn desen

bezorgen. Satnen begaven ze zich tlaar cle wapcnzaal'
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- Nu zai ik spreken: nam Wouter zich voor.
Maar plots verscheen vader Aleppo... lle jonker moest zijn q'oede he-

heerschen.

- lk zal rlen clegcn varr jonkvlou\\, \'lll Moerheide zi,genen. sprak ric
monnik.

En van Dillen kreeg geen kans zijn lieftle ie verklarerr.

HET EII.{DE VAN DEN WANDELENDEN JÛOD.

Ahasverus was naâr ieper algeclwaalcl cu hitste tiaar tJe bevolking gc-
weldig tegen lsegrirn op. Daardoor won hij dc gr-rrsl <ler Spanjaardrn, r-lie

zich hier ook angstig afvr,oegeu wat die opstancl in Veurne-Arnhacht en de
verovering van Nieuwpoort nog voor gevolgen zouden hebben.

Ahasverus schreef alles aan hekserij toe... E,n menige oueie vrouir.' te
leper was angstig, r-lu rnen !!oo over tocverij splak, want hoe licht kon rnen
ctaarvan beschuldigd wordcn !

Het stadsbestuur had Ahasverus plechtig welkorn geheeten in rie steete
en hem een voorname herberg op de markt als verblijf toegewezen"

De zoogenaamde Wandelende Jood was door al die eer nog overnnrediger
gewo'rden. In het loger-nent bestelde hij hef fijnste eten en de beste rvijn-
soorten.

- Nu en dan rlrag ik mij eens versterken voor mijn eeuwig roncldolen.
zer hij, als verontschuldiging tot den rvaard, die echtei ziju voornamen gast
gretig bediende, want het magistraat wâs voor de rekening verantwoordelijk,
en er bestond cius geen gevaar...

In d,e herberg diende een bevallige meid. De geschieclenis heeft haar
naam bewaard als Suzanne.

Ahasverus bewonderde ze, zaaals hij het ook hacl geclaau nlet l-ivina
van Dillen. Maar l-ivina \{ras een dochter van goeclen hriize. Suzanne een

dicnstbotle...
Ahasverus toonde zich zeer vriendelijk jegens Srizanne en heï naieve

meisje, dat als ieder een grooten eerbied vo<;r den ouden man hari, was daar-
ctoor zeer gevleid.

Zekeren middag was ze boven... Ahasverus had weer vêel wijrt gedron-
t<en. Hij wilde nu wat rusten en klauterde de trap op. Daar zag hij de schoone
olenstmaagd... En plots sloeghij haar den arm om den hals en kuste haar...

- Kom met mij rnijn liefje, ik min u, zei cle kerei en ziin oogen hadden
een gemeene uitdrukking.

Suzainne schrok geweldig. Zij was een eerbaal-rneisje... l-rt plots vielen
naar als schellen van de oogen en zag ze in Ahasverus niet den zcogenaaniden
ooetprediket, maar een lagen, zedeloozen bedrieger.

Ze rukte zich los en gaf Ahasveru," een slag in't wezen... I]an snelcle ze

verontwaardigd naar beneden. Ze vertelde haal- rvedervaren aân den waard.

- Zwiig, kind, zei deze, ge raast...

- frfsen, ik raas niet... en ik ga dadelijk een klacht inclicnen bij den
scnout.

-- Dat zult ge rvel latcn ! Nitrnartd zai u gtk;rti'ctt.
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- Die oude vent is een afzetter, een valschaard..
En Suzanna lracl geen rust. Ze snelde het huis uit en begaf zich naar den

rnagistraat. De schout hoorde haar klacht. Hij zelt had ook wantrouwen. Hij
rvlst van zijn knechten, r,velk een goede sier Ahasverus maakte. En de leper-
scne schout was niet zoo bijgeloovig als vele tijdgenooten.

- Meisje, zei hij , vertel de zaak niet verder. Ik zal een streng onderzoek
rnstellen.

ftlaar cle schout stond voor een rnoeiiijke taak. Hij moest ingaan tegen een
geweldige rrereering voor clen Wandelenden Jooci.

Doch als het getij keert, gaat het gewoonlijk snel. En zoo bleek het
ook llu.. .

;\hasverus had zich niet al te onçprust gemaakt over het gebeurde met
5uzanne" Hij was zich claartoe te veel van zijn macht'bewust... Wat vermocht
een clienstmeisje tegen hem... En als Suzanne zich niet rustig hield, zou hij
naar zell in een afgroncl stooten... Inclien hij haar van hekserij beschuldigde
wre zûLr henr clan tegenspreken ?

En rvas het geen invloed van clen cliuvel, orn een nran als hij, van zulk
kwaacl te beschulcligen.

Den volgeriden morgen stond Ahasverus dan ook weer te prediken voor
een groote menigte op cle ruime lepersche markt.

Plots werd hij gestoorcl door een krijscïrende stern.

- 
Ha, einclelijk heb ik hern ! klonk het. Ik dacht het al, toen ik dien

roep orrcr clen Wandelden Jood hoorde, dat het ttiijn vagebond was, die zoo
cte menschen bedroog.

Ahasvems verbleekte... Hij hield op, \,vas geheel uit ziin lood geslagen.
t,en vrollw elrcnq door het volk en bij herir geuaclerci, gal ze den Wandelden

.;oocl een paar geduchte oorvegen.

- 
ûij smeren en cirinken, een leven leideu als een prins en rnij ntel rie

kinderen in ellende laten zitten, hé ? schreettwi.le ze.

De Wandelencle Joocl cluwde haar van zich at'
-- Ik herl<en u, hernanr de vrouw, al draagt ge eell valschen baard t Laat

mii clien van uw kin trekken, bedrieger.
Het volk ntorcle over cleze stoornis. Sonrniigen echter lachten. Er waren

er clie zells tot hun buren zeiclen :

- 
Hij tnoet een bedrieger zijn.'. ik heb het vermoed.

Maar âat wareu uitzoncleringen. Zoo licht verdoofde de vereering van hei
t'otk niet.

De vrouw lvenclc'le zich tot cie rnenigte en riep :

- 
Lie.lcn, il< heb t'len boei o.reral gezocht en nu vincl ik hem hier.

- Gij nroct zwijgen ! rieP rnen.

- 
Laat haar sprelien clrong cen ander aait.

- 
frJes11. ze lastert een heiiig illall...

- 
Is hij , clie Christrrs bespotte, een heilig ntan ? vroeg lnen"

- 
Hij cicei al lang- boete'

- 
IÂaar Gocl neentt zijn straf toch niet weg !

- 
&'[enschen, luistert naar mij ! smeekte Ahasverus"'

- 
Neen, goecle liec'len, luistert niet naar hent ! laasde de vrc;rtw' lk zal

u zeggen, u,ie cleze kerel is, clie zich voor een gri.jsaard uitgeeït'
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Nog hield het runroer aan, maar de beschulcligster had een geweldig
stemorgaan en ze kon eindelijk stilte verkrijgen.

- Menschen, hernarn ze, vraagt dat dezé irent toelaat, dat ik aan zijn
oaard trel<. Dan zult ge zien, dat die valsch is. Maar dat durft hij niet. Ja,
mij heeft hij in ellende laten zitten ! Die schobbejak bedriegt u. Hij is mijn man
en liep vaft me weg... de drcnkelap, de speler, de zedelooze deugniet. Ilab-
beten kan hij goed, rnaar hij meent er niets varr i Hij is doorslecht.

Doch Ahasverus herstelde zich ook van zijn schrik.

- Menschen, riep hij, bescherntt me... Dit wijT nroet een der heksen zijn,
aigezonclen, om rnijn invloed te keer te gaan... iloort haar duivelsche leugens !

Satan spreekt door haar.
Weer $reeg hij een slag en angstig week hij achteruit.

- Ce zijt een gerleene lielt ! tiercle de vrouw. Ha, ik ben een heks !

Ge zoudt uÉ zeker gaarne zien opstoken. Maai' ik zal hier eens verklaren,
dat gij een laffe cleserteur zijt van het garnizoen te Gent. Zoolang ge daar
diendet, had ik tenminste brood. Maar cle sinjeur wilde rijk leven. Thnis had
hij een boekover clen Wandelden Jood. Lezen kan hij... geleerd is hij genoeg...
Ln zao kreeg hij het in den kop zeif voor Jooci ie soelen. En toen ik het nieuws
noorcle van die preclikaties, begreep ik, dat het nrijn rveglooper was, die zoo
het volk beclroog. Leopolcl Delporte is zijn naalïr. Menschen, gelooft mij en
taat Ll nict beclriegen. I-iij vlaagt u gaveil voor goede werken die hij beweert
Îe verr'iclrtcr.l, uraar 't zijn leugens, hij cleeit clan aalmoezen aan beclelaars uit.
Zoo cleecl hij te Llrugge, Ghistel, Nieuwpoort. Veurne en elders. Maar die bede-
laars zijn handlangers en nu en dan worclt de buit voor goed verdeeld door
ûezen schavuit hier.

Liet volk irok nog partij vool Ahasverus, rnaar cle schout verscheen met
zijn knechten en leiclde de vrouw rree. Vlug iiet hij eenige der beclelaa,rs aan-
nouden, tlie al gr-reed sioncien orn straks aalinoezen te verzarrelen. Ook had
een der dienaren bevel den Wandelclen Jood in 't oog te houden en hem
clesnoods te beletten de stad te verlaten.

De Wandelende Joocl zag de vlouw cius opleiden.

- i)e heer schout kent zijn plicht ! riep hii zegevierend. Menschen,
erscht. tlat de booze heks hier op cie Markt u.orrie verbrand !

- Ja, ja ! klonk het.

ook
zell

-- ,Anclers kan u hetzelftie gevaar dreigerr als Nieuvvpoort. Die feeks is
in dienst van Isegrirn. Het wordt riiij nu ingegeven. Lieden van leper, redt
uw stad !

&4aar toch waren
rees. Ahasverus moest

Men begon rneer

er nreer en meer oirder cic toehoordersr bij wie twijfel
'eens waarlijk een bedrieger zijn.
te twisten. Ahasvcrus met'kte, clat hij wat groncl ver-

loor.

- 
Hoeclt u voor cle geheime vijanden ! sehreeuwde hij ... Reecis nu heeTt

die heks haar macht uitgeoefend en er zullen er zijn, clie daar straks vroom
naar me luisterden, ruaar thans het wijf gelooven. Ze zlin al betooverd...
leperlingen, denkt aan uw arriie stacl ! Wilt gij het lot deeien van Nieuw-
poort ?

Een cler schepenen was naderbij gekomen en had het gebeurde ver-
nomen, hij hoorde nu die ophitsende taal.

- 
Laat mij door ! geboott hij.
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Het volk gehoorzaamcle dadelijk.

- Mijnheer Ahasverus, fluisterde de schepene, ga nret mij mee. Ik moet
u dringend spreken.

- lùy'aarover clan toch ?

- l-lier k'an ik het niet zeggen. Ik ben schepene der stad... GerieT rrre
onmiddellijk te vergezellen.

Dèze schepene behoorde al evenmin tot de geestdriftige bervonderaars
van tlen zoogenaamden wandelenden Jood. Indien deze nran waarlijk Ahas-
verus was, verdiende hij volgens den overheidspersoon, al clie eere niet, want
oan had hij zich toch schuldig gemaakt aan een misdaad, waarvoor hij al die
eeuwen boette. En indien God hem niet van de straf onthiet. \Àraaronr rnoesten
menschen hem huldigen ? Omdat Ahasverus boete deed ? De schepene voncl
dit geen reden... i-lij had dit zell in de vergadering van rie -staclsbestuurders
gezegcl, maar de anderen hadden niet naar hern n,illen luisïeren. Ieper bezat
toen een bisschop en deze zelf hacl Ahasverus aan tafel genocxl. Zou rrren eTan

naar clen ontevreden schepene luisteren ?

Deze nîagistraat leidde Ahasverus ter zijtJe.

- Ik mag ulv taal van zooeven niet toelaten, sprak liij gcstreng.
En waarom niet ?

- Omdat gij het volk angst aanjaagt voor een verrassing cler stad door'
lsegrim. Dit gevaar bestaat niet en't lijkt wel, of wij onzen plicht niet doen.

-_ Dat heb ik niet gezegd.

- Men kan het uit uw woorden afleiden. Wij hebben orrze speurdeis in
oe omgeving en geen vijandelijke benden naderen" Loo is zelf zeer zwak bezet.

- En gij rekent niet met booze machtcn ? vroeg Ahasverus. Wie heeft
ctat wijf gezonden ? Ik zeg u, dat Lucifer zell haar hier stuurt. Uu, woorderr
zijn zonderling.

' De bedrieger zou hoog spel spelen.

- Als ik het volk zei, dat gij ook al oncier slechten invloril staat. r.ien
zon het meer gelooven, mij oi u ? r'roeg hij.

* rùlaag het eens !

- Ik zouhet als mijn plicht beschouwen.
Maar daar verscheen de schout met eenige dietraren.

-- Delporte, zei hij, ik houd u aarl.
Ahasverus schrok geweldig... Men greep hem al vast.

- De zoogenaamde bedelaars hebben reeds de waarheitl bekend. hernattt
oe schout. Zij volgen u overal en zijn uw handlangers...

- Ze liegen ! riep Ahasverus woedend.
Hij wilcle het volk ter hulp roepen, rnaar de schoutstnannen leidden hern

vlug naar de wacht.
Opgewonden verzamelde de menigte zich vùor het gebottw. Andere leden

van het stadsbestuur kwamen op het rumoer aangeloopen. Verbaasd zagen

ze Ahasverus en de vrouw voo'r den schout staân'

- Wat gebeurt er hier ? r'roeg een der regeerdqrs. I)tlct inen irrijnhecr

Anasverus last aan ?

- Ja... rnen durlt ntij beschulcligen. van lreclrog ! riep clc' Warttlelerltlc

jood.- 
Plots trok de vrouw heur clen baard af. Ze rukte ook zijn prttik v/cg...
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- I)aar staat nll de kerel, die zooveel honderden jaren oucl is ! riep ze
zegevirxend.

- Ieder was verbaasd. Ahasverus zelf beefde... Maar rvoede beving henr.

- Feeks, leelijke furie ! snauwde hij de vrourv toe. Altijd hebt !c' me
getreiterd !

In zijn drift versprak hij zich. Hij was nu vrij jong.

- Ge kent haar clus reeds lang ? woeg de schout.

- Neen...

- Als ze u reeds lang getreiterd heeft.

- Ze heeft reeds meer getracht rnij voor
Ik ben de Wandelende Jood...

- En die baard ?... En uw pruik...

een beclrieger uit te maken.

- Die-draag ik uit schaamte... Ik kan niet oud worden. Dat behoort tot
miln straÎ... Ik vermom me... om toch oud te lijken..

- En de menschen beter te bedriegen
Een cler schoutsknechten was nader getreden en wachtte op oorlof, om

te megcn spreken.

- Ileer schout, zei hij, ik ken dien man. Nu hij van baard en pruik
ontdaan is, verklaar ik, dat hij inderdaad Leopold Delporte is, met wien ik te
Gext in garnizoen heb gelegen. Leopold... ge weet:wel, wie ik ben.

- Neen, vriend... '.

- Michiel Janszoon...

- Nooit hoorde ik dien naam.

- O, hij liegt dat hij 't zelt gelooft ! hoonde de vrouw. Hij is mijn man...
en deserteur nu... zoowel in het huishouden als in't leger.

De schout deelde aan de stadsregeerders mee welk klacht Suzanne,
oe nreid uit de herberg, tegen den kerel ingediend had. Delporte loochende
clat. mâar zijn vrouw riep :

- O, het verwondert me niet ! Hij treeft al veel deernen bedrogen !

De bedelaars herhaalden hun bekentenis. Ze waren vrienden en mede-
werkers van Delporte. Ze hadden hem te Gent ieeren kennen in herbergen en
spee*ruizen. Delporte was toen met zijn plan voor den dag gekomen en same{l
vormden ze de bende van den Wandelenden Jood.

- Leugens, allen spannen tegen mij'sâmen, het is de booze nracht tegen
een vroofil nran, die wel zwaar gezondigd heeft, maar reeds zestien eeuwen
berour,\ivol boete doet ! jammercle de aangehoudene.

Hij weigerde te bekennen, dat hij Delporte was. Maar meu sloot hem in
ûe gcvangenis op. fu1en zou nadere inlic:htingen vragen bij het garnizoen te
Lrent.

I-let volk slaat licht om. En zoo was het ook nu. Het vernam, wat er in
het wachthuis gebeurd was. Toetr begon het te jouwen en riep, dat de be*
ctflegcr sterven rnoest.

Ahasverus zonk wanhopig op het stroo van zijn cel neer... Hij begreep,
oat zijn rijk uit was...

De inlichtingen uit Gent kwamen. Een officier van 't garnizocn bevestigde
oat Leopold Delporte deserteur was. Hij verscheen zelf en herkende den
gevangene als clen schuldige... I{ij eischte ziin uitievering..'

Delporte wercl naar Gent overgebracht. Zijn daden waren ook daar rucht-
baar geworcien en het volk liep uit, om hem te zien... De stoutmoedige, sluwe
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bedrieger, die de bijgeloovigheid en de achterlijkheid van het volk zoo uitge-
burt had, verscheen voor cen krijgsraad. I)eze veroordeelcle hem ter doôd.
l,n de wandelende Jood uit \/laanderen eindigcle zijn avonturen âan cle galg.
zoo decd hij waarlijk voor cle eerste en laatste rriaal boete (i).

TR0UW.

De schout van Hondschoote was r,voedencl. l-lij baide de vuisten, terwijl
ht1 Iuid om een zijner knechten riep. In clen omtrek wercl er elken nacht gestolen
en men kon de daders niet opsporen. Dat ergercie clen magistraat zecr, te irreer'
oaar hij zich zell niet truiten het stadje durfde wagen uit vrees voor lsegrinr.
Ln iemand, die eigen plicht verwaarloost, eischt gervoonlijk veel van onclcr-
geschikten.

De dienaar kwam binnenn.

- Wat voert gij met uw gezellen uit ? bulclercle clc sclrout. Zit ge rrris-
scnien in kroegen te drinken ?

- Neen, heer, wij zijn heel clen tracht in clen orritlerk ger,r'cest, op zoek
acnter cle roovers, maar we kunnen er heiaas. geer spoor van vinden I

- En ge weet zelfs niet, wat er in cle stad gebeurt ! snauwde de schout.
lk krijg daar een briefje van boer Bouclewijns, die in de tVloeren heeït gervoontl.
Vannacht is zijn dochter verd\Menen. Ze js stillekens uit het huis van haar
lante vertrokken en liet een bericht achter, rlat ze rnet Bruno Rijkaart nreegiug.
Dus is die Bruno, die oproermaker, gisteren in cle stac'l geri'eest rn nienranc{
rrv,rer hee'ft hem gezien !

- Buno Rijkaart. heer ?

- Ja, ezel, Bruno dien ge hier uit cle gevangenis lict halen clor:r- Isegrim,
dren ge liet vluchten, zaadat hij nu dien hoofdrrtarr cler rnuiters dieut. En giste-
ren heeft hij Hondschoote bezocht en hier alles bespied. En als lsegrin: zell
rnet zijn bende verschijnt en binnenclringt is het urv schulcl I l=loe kan ih orde
en veiligheicl doen heerschen met zulke luie kneclrten, die niets zien, nicts ver-
nelren, aan wie ik zelf moet meecieelen dat e€n gemeene spion ronrizrt erTt.

underzoek nu, of het paar nog binnen cle riiureii is, en, zoo ja, hottcl het aati !

- Zell durft de lafaard niet op straat konren, broincle cle tlicnaar. toen
hrl buiten de kamer was. Van ons eischt hij het onrloge'lijkc.

Boer Boudewijns was niet miirder woedencl. Vruchreloos hatl ltij gepoogcl
Bella aan Bruno te doen verzaken. Het rneisje blcet haar vellooTtic trouu'. En
nu was ze met hem vertrokken. Moeder wtencle. Tantc wa.s verotttrvaardigd.
Wie had zoo iets van Bella kuuneu denken ? Weg loopcrl tt.iet r:t'u kr:rel, clie

van hekserij beticht werd, cloor duivelskunsten, uit de get'angenis rt'as verlost
en nu de hancllanger moest zijn van el:n roover !

Dienzelfden morgen wareu Brur-ro cn Bella [3oudervijns veiiiu op L)ttinetr-
ourg. Het meisje, vermôeid van den tocht. sliep op tle karttel . elie aan Livina
nacl behoord.

Bruno verhaalde zijn avonturetl âan Adeltlett van L.ott cn Woutet..Hij u,as

ats visscher vermOmd naar Honclschoote gegaail cn bij zijn otttlels gekottten,

clle er nu ook verbleven. Hij hacl tleze spoetlig kunneu overtuigen. dat hij

(l; Ook tlit einde van dcn zoogenaaurden \l-andeleircle Jotxl is traar *'aaritoitl veriiaatrrl.
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rechtsclrapell was gebleven. zijn zuster Mathildc was onr Bella gegaail, maar
zonder daar te laten blijken, wAarom.

Vol vreugde had Bella haar verlooide begroet. Nooit hacl zc aam de
oprechtheid van Bruno getwijfeld. Ze schrok wel eerst van zijn voorstel, met
nem mee te gaan. À4aar van een andere zijde was ze radeloos. Vader rnaakte
naar 't leven onmogelijk; tante ook schold heele dagen op Bruuo. Eu nroeder
gevoelde wel medelijden nret haar, doch had iveinig te zeggen tlians. Bella
zag feitelijk geen anclere uitkornst dan te vertrekken. Irr trouu, aan Bruno
grng ze mee. Ze sioop 's avonds uit tante's rvoning. Het kostte hun rveinig
rnoeite langs de vervallen vestingwerken buiten tlc stad te gerakcn"

Nu gevoelde Bruno Rijkaart zich rustig Mcu zou zijn geliefde niei
kunnen uithuvrelijken aan een ander. En lukte cle opstancl, r'lan draaicle Boude-
u'i1ns van zelf rnee.

DE BELECERINû.

In den nacht rvas al het geschut ,tt 
^ul"uv,rpoort 

rlaar Duincnburg over'-
georacht. Ook de rnunitie voerde men er heen. Van lcvensrriddelen u,as lnen nu
rurm voorzien. In korten tijd had Wouter van l)illen flinke rnaatlt'geten gc-
nomen.

Isegrirl wanclelde met baron van Witrrpeie door Nieulvpoorr. I-lij hacl
weer een' proclamatie uitgehangen en claarop bekcnd gemaakt, hoe Ahasverus,
oe zoogenaamde Wandelende Jood, die de vrijheiclsberveging hekscrii genoernd
hatl, als bedrieger ontrnaskerd en opgehangell was.

Zoo kon rnen oordeelen over de waarde dcr aantijgingcu. Ilct volk las
dlc kennisgeving, maar verzweeg over 't algeitreeu zijn oordeel.

- Op een algenreenen opstand kunnen we rlog niet reketren, zei graaf
van Moerheicle tot zijn vriend. En nu we vandaag cle siad verlaten. zal otrs

gezag niet sterker worden. À{aar ik mag niet langer aarzelel. À4orgen kunneu
oe nierrwe Spaansche benden hier zijn. En iriclien er- bcveleti gczotrclen rvorden,
wagen de garnizoenen van Veurne, Oostende en Duinkerke tnisschien clezen

nacht al een aanval. Nu zulten we op Duinenburg nog tijd rvintten en God geve,

dat ik intusschen goede berichten over Antr,verperr hrijg. Thans hooreu rve niets
en ik maak rne waarlijk ongerust.

Ze kwamen aan de haven. Daar lag cle visschersvloot.

- Celukkig zijn eenige schepen cloor i'ertrourvtlen bcrnantl, lrertrani
lsegrinr. Op hen kunnen we rekenen.

De hoofclman worstelde heden tegen sourberheici. Iiij had het voorgevocl,

clat hij zijn laatste wandeling door Nieurvpoort cleed.

- Ik laat nog eenige mannen achter, die voor-tclurencl heen etr rveet loo-
pen vall het eene gebouw naar 't alldere, zei hij tot Isegrinr. Dan begrijpt de

nr-rrgerij nog niet, dat wij Nieurvpoort opgegeven hebben"

Tegcn den nriddag reed Isegrinl heen. ziin garnizoen zou in gro,epjes

volgen.
Toen hij op Duinenburg aankwartt, tooncie cle hoofdrratt eelt opgcwekt

getaat. Hij rnoest imtners het voorbeeld geven van tuoeci'- Woufel lad een lang gesprek rnet hern over de verclediging vatt het slot.

Naar de gegeven bevelèn kwamen de krijgsliecten aatt. Voor iecler rvas het

Krvartier gereecl en aan elk werd zijn plaats op cle muren en toretrs aangewezen'



5++ DÉ HEKS VAN NIEUWPOÛRT

L{et was druk dien namiddag. De avond viel over het doode land van
Nieuwpoort... De laatste mannen uit Nieuwpoort slopen binnen. De schild-
wachten stonden op hun post.

Maar cittor de geheime gang, welke naar de duinen leidde, konden be-
spreders in- en uitgaan. Deze meldden, dat rnen te Nieuwpoort nog niet ver-
moedde, hoe de rebellen de stad opgegeven hadden.

Maar 's morgens berichtte een bode de aankomst der Spaansche bende,
ciie de veste verlaten vonden. De aanvoerder had openlijk zijn r,l'oede geuit,
oqdat de kcmmandanten uit de naburige steden zich zoo hadden Iaten ver-
sdralken. Ze waren doodsbenauwd geweest voor een groep. zoo gering, dat
ze geheel op Duinenburg geborgen kon worden.

, Daar toch rvoei de oprcervlag... rood, rvit, oranje... Ze klapperde in den
rvtnd.

Dadelijk liet de aangekomen Spaansche..veidheer het sloi omringen. Hij
aeed het opeischen. isegrim zell riep den bcide toe, dat de Spanl'aarden maar
rnoesten trachten zelf de poorten te openen. < Vertel uw overste, dat hij tegen-
over graaf van Moerheicle staat, wiens hoofd op prijs werd gesteld, door de
regeering'te Brussel, zoadra deze vernornen had, dat van Moerheide zirh in
Vlaanderen moesi bevinden >>.

Met dat bericht zond de hoofdman den parlementair heen...
Een half uur later losten de Spanjaarden het eerste schot. lvVouter van

D.i.de,n liet op dezelfde wijze antwoorCen.

Nieuwpoort wemelde van Spaansche soldaten. Sommige burgers uitten
nun vreugde. Anderen betreurclen de omkeering. Jan Borgelia maakte een

orallend gedicht over de verlcssing, maar vertelde aan niemand _hoe laf hij
geweest was.

Ile vroegere kommanclant blee{ gevangen. Hij zou zich voor een kril'gs-
raad moeten vrran{rvoorden.

De gebranclmerkte heksenmeester werd bevrijd en hoopte Isegrim en

.lacqueline r.lp de pijnbank te zien.
Vader van Rooze en Dora keerden ttaar Veurne terug.

- \il'are i:et garnizoen van Veurne niet zoo lat geweest, dan zou de

arme Pol nog leven ! jammerde Dora. Het durfde niets doen tegen zoo'n
noopje oproerrnakers.

Veurne had weer zijn poorten geopend. Maar de -lfficieren schenen be-
scmaarncl. Schout Prijcke was tevreden, dat Jeronimo d'Alleira weg was. Hij
trad geen deel aan de vernedering. Adelida was aldus meer getroost over de
atwezi.qheid van haar verloofde, want overal werd gesirot met de vrees der
garn izoen sovcrsten.

De Spanjaarden beukten den Duinenburg met hun g-eschut. Maar de
belegerden antwoordden zoo geweldig. dat de belegeraar zijn kamp moest
acnteruit brengen.

Den volgenden nacht gelastte de Spaansche velclheer een besior-nring.
l-)eze werd afgeslagen. De krijgslieden hadden geen kans de valbrug te naderen
ot vlotten in de vestinggrachi te brengen. Ze r,i'erclen onthaalc{ op schoten,
stee{reu, kokend lood, brandende pikhoepels.
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