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- 
\gg1, r've zijn uitgeu'eken voor het Spaansch gezag.

- Ik zal alles onderzoeken, hoort ge... alles... Houdt ge me voor on-
rechtvaardig misschien ? vroeg de heksenmeester. Als die vrouw onplichtig is,

^aat ik haar vrij, maar gaat ze met den duivei om, clan verbranden we haar
tot asch !

Varr Mocrheide siclderclc . Zao sprak men ovel' zijn geliefde dochter, die
hij eens van de pijnbanl< had gered. En dat alles r,vas te vergeefsch geweest I
Opnieuw bedreigde haar hetzelfde lot...
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Een huitrvagen reed door Gent... (biz. 57 .)

Die kerel daar met zijn dwaze tronie sprak op gelijke wijze als zijn
kollcga te Veurne. De Engeischman was protestant, de Veurnsche en Nieuw-
pocrtsche rnagistraten waren katholiek, doch ze hadden jegens tooverij de-

zelide opvattingen.
.- uit mijn oogèn... nlaakt u voort I schreeur,r,de de heksenmeester tot

van Dillen en van Moerheide.'Ze moesten de zaal verlaten. in de wacht troffen ze de Lowy aan, die
nog altijcl niet kon gelooven, dat men zijn jonge vrouw hier zou houden. Maar
een konstabel kwam hem gebieden heen te gaan.

- Neen, ik blijf hier ! riep de Lowv uit... Zet mij bij de arme, onschul-
tiige gevangene !

- 
Dat rnag ik niet... Ge ntoet deze plaats verlaten !

\Ian Dillen hacl inriig medelijden ntet den ongelukkigen echtgenoot, doch
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hij moesl hier ile verstanrlige zijn. Ë,n hij kon de Lowy overlialen hern te ver^
gezellen. Ze zouden zich tot invloedrijke Vlarningen wenden, die reeds ver-
Want waren met Engelsche families, onr aldus recht te kri.1'gen voor Jacqueline.

Wouters ooin gaf goede adressen op. Overal beloofde rnen steun...
Zoo veriiep deze vreeselijke dag. Cok rnevrr:u\\r vârl Dillen, Agneta en

Livina waren diep onder tien indruk vân het ontzettelid nieuws. De oude
Kathelijne, die bij Agneta als dienstbode woonde, lag ziek van angst.

En nu wachtte men cle gebeurtenissen el. Zau Jacqueline.dan r+'aarliik
nog altijd de heks van Nieur.l'poort zijn voor eerl achterlijk gerecht ?

IN VLAANDEREI,] TEIiUC.

Bruno Rijkaart en Bella Bouclewijns waren nict in Irrankrijk gebleven. Ze
zouden in't geheirn naar Vlaanderen terug keeren en daal den toestand na-
gaan. Ze namen voor Aclelbert van Loc een brief aan dicts i'acler rnee.

't Was tegen den avond. toen de jonggehr:rvclen te Winorhergen aan.
kwamen. Bella zou zich eerst alleen naar de woning var schout van I-oa be-
geven. Angstig toch klopte ze er aân. Een rneid liet haar binnrs. Éiella vroeg
om jonkvroulv Annette te mogen spreken. Ze werd in een ontvangstkamer
gelaten. Spoeciig kwam de dochter van der: schout bij haar.

-_ Gij kent mij niet, zei Bella, misschien toch van nâan1. {k rvas de
yerloofde en ben nu de vrour,r' van Bruno Rijkaart"

_- O, hebt gij nieuu's van rnijn trroeder Adelbert ir kreet het rneisje
ontroerd.

-* Flier is een briei van den jonker...

- Een briet van hem ! En waar is mijn Lrroeder ?

-- In Frankrijk... Zijn adres is in clen brief vermelcl.
Einidelijk nieuws van hem l Goddank ! wacl-lt hier uo*r rven... ik

keer dadelijk terug.., Zeg mc nog... is Adelbert gezonci ?

- Ja, jonkvrouw..
Annette snelcle heen. Zc klvarn in tlc huiskamer. l)aar zirerr ile.li ouders

en zuster Klara.
-- Een brief van Adelbcrt I ricp Annette"..
Die tijtiing ontroèrde iecler.

- Aclelbert is gezor:d-... hij bevindt zich in Friinkrijk i hernarri de
dochter. De verloofcle... of cle vrouw van Bruno Rijkaart zit voor...

Mevlouw van Loo begon te schreien...

- Mijn gebed is verhoord, zeize. O. man, Iees wat ofizt jr:l1ii:1i schrijtt.
À{et bevende handen verbrak de schouit rien omslag. Hij treheersctite zich

en las duidelijk, al trilde zi.in stem :

Geliefdc Ouders en Zusters.

!inde]ijk heb ik gelegenhcid otit Ued. nieuws van urij ti !at..* g*vorden.
À4ijn hart had dat groote verlangen en ik bid God, tlat djt sehrilvrr: uee. zal
bereiken. Daarcm hen ik uit Engelancl naar Frankrijk gekornen. $teeds denk
ik aan tled.
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lk vraag vergiflenis voor al het verdriet, dat ik Ued. aandeed. Maar ih
rvil eerlijk ziin en moet dus verklaren, dat ik geen spijt heb over mijn han-
ctelwijze, Nog altijd zou ik strijden voor de bevrijding, van Vlaanderen, dat
eens ônder eigen regeerders stond en recht heett weer door Vlamingen be-
stuurd te worden. Onze strijd is mislukt, maar hii werd gevoerd voor een

edele zaak. Vlaanderen katholiek als nu, doch vrij.
Daarom kan ik niet naar rnijn gewest terugkeeren, hoezeer ik ued. zou

r,villen omhelzen en spreken.
overpeins alles, wat er gebeurd is, en gij zult mij geen verradef noemen.

Wij hebben de worsteling onzer vaderen voortgezet. lùy'ie werden hier door
cie Spanjaarden beschermd ? Misdadigers als van Rooze, Benedictus, schouf
te Loo en t1og ancieren. Hoe schromelijk vergiste men zich over Isegrirn en

zijn clochter. Vader, Ued. ook hebt eerbiecl voor het geslacht van Moerheide'
I)e tlochter, als heks van Nieur,vpoort verr.olgd, is een Engel van reinheid en

liefde, vroom en zacht. Jonker van Dillen bleek onschuldig. Van Rooze werd
aanhoord, hij, die zooveel rnisdaden pléegde. Vader van Dillen kreeg ontslag,
omdat de Spaansche kommandant vatt Rooze tot schour in zijn stad begeerde
Uit lvrok vervolgde cie schotit van Hondschocte clen braven Bruno. En o, ik
zou nog zoo veel kunnen aanhalen, om Ued. te bewijzen, dat wij geen vrli
volk zijn.

Maar rnijn hooggeachte vader is verstandig en rechtschapen en zal dit
alles overrvegen en lnij als een waardigen zoon herkennen. Mijn geliefde
moeder heeft ook vertrour,ven in mij. Mijn zusters oordeelen hun broeder niet
irard.

Ik keer naar Engeland terug. jonkvrouw Livina van Dillen zal er ruij ge-
lukkig rnâken, maar il< zou ciit niet volkomen kunnen zijn zonder de betuiging.
dat gij mij als vroeger liei hebt. O, zend mij ctie heeriijke tijding per bode.
Ën Cod verleene ons betere tijden van r,vederzien.

lk blijï nederig tJed. geliefde zoon en broecler,
ADELBERT.

-- ()nze goede jcngen, zei mevrouw van Loo.

- O, hi3' nioet rveten, dat ik hen: goed keur ! sprak haar man. l{ij nloei
't weten, clat ook i!< nu denk als hij... !k r','as verblind en ik zelf hield Jacque-
line vai-l Àioerheide aan. ûod vergeve 't mii...

iJe lleer van Loo had een ger,veldige innerlijke rvorstelinq dooisenraakt.
Nu storrci hij aan de zijde van zijn zaon.

Bella mocst in de woonkanrer komen. Annette haalde ze. De .!<xgc. vrouw
van Firlrno rvas eerst verlegen, lnaar ze r,verd hartelijk verl',relkomd. br.n toen
vertelde ze ailes, haar vlucht uit Hondschoote, haar verblijT op Di:inenburg.
l:irar vertrek naar Engeland. Ze sprak over Jacqueline als over een l:cilige. Ze
rocnrde ook graaf van Moerheide.

Maar ze bekende, dat ze zoo innig naar haar cuders verlanqd':.
Zoo vernam men, clat Bruno ook in de stacl was. Bella ntr_rcst f:enr

Iralen. De jonge man krvam mèe, toch nog rvantrouwend, rvant d-,schoût van
Winoxbergen had herrr immers zôo verdacht van hekserij.

Maar clc heer van Loo clrukte hem tle hand eu bekenric zrrt',r,rir:cht zijn
dwaling, dat bij Bruno alle vrees verdrryeen. Hii moest nu veel ovr.r Adelbert
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spreken. Hij hoorde ook nieuws. De schout van Hondschoote was verplaatst
naar Nieuv,rpoort en nog niet vervangen. Bruno kon gerust terug keeren.

- Ik weet, dat Boudewijns zelf anders over u denkt, verzekerde de heer
van Loo. Och, veel menschen hebben een helderder kijk op den toestand ge-
kregen, juist door het optreden van isegrirn, de terechtstelling van Pol van
Rooze en Benedi'ctus, de ontmaskering van den zoogenaamden Wandelenden

Jood en zoo al meer. Ga zonder vrees naar huis... Er is voor alle rebetlen
krvijtschelding.

Bruno en Bella overnachtten in deze nu zoo gastvrije woning...
Dien nacht sliepen de heer en mevrouw van Loo niet veel. Ze sprakcn

over hun zoon. Ze zouden een bode zeuden met een hartelijk schrijven... Maar
mevrouw wilde zelf den bode vergezelien, om Adelbert te ontmoeten.

Den volgenden rnorgen reisden Bruno en Bella heen. Ze kwamen veilis
te Hondschoote. Eerst begaven ze zich naar de woning, waar 'de familie
Rijkaart verbleef. Ze wisten er hartelijk verwelkomd te zullen worden.

De ouclers er-l zusters toonden zich dan ook zeer verheugd over dit \veer-
zien...

Vader Ri.jkaart ging zelf naaï Boucievrijns, om deze in kennis te
stellen met het bezoek der jonge lieden.

Bella's vader ontroerde zeer, maar wilde dit verbergen.

- Mijn dochter is weggeloopen, zci hij. En waarom verdook ze clie

schancle nu maar niet elders. Hier is de zaak uit 't geheugen.

- Hier dachten de menschen, dat ze geschaakt was, antr,voordde Rii-
kaart. Nooit heb ik o1; Bella hooren schimpen. Mijn zoon werd scherpcr
beoordecld en toch is hij de brave, eerlijke, rechtschapen Bruno, die hij altijc'l
geweest is... Hij is met Bella eerbaar gehuwd.

- - En ik rverd bedrogen !

- Boudervijns, gij zijt een tijd verblind geweest... We zijn beiderr ge-
ruïneerd..., zooals veel anderen. En natuurlijk trachten we er weer boven op
te konren. We rvaren eerst wanhopig. Zulk een toestand kan een tijd den geest
in verwarring brengen en dan zou men dingen doen, waarover rrren later
wroeging krijgt. Cij zaagt kans Beila uit te huwen aan een veel ouderen,
r,raar rijken man. Ik moet oprecht zijn... en dus verklaren, dat gij toen rrreer'

aan uw armoede dacht dan aan Bella's geluk. Un' dochter is vooral daaronr
met Bruno meegegaan. Ik kan haar geen ongelijk geven. En ftr zijn onze
kinderen daar terug, nog vol liefde voor ons. Bella had geen rust, voor ze
weer hier was en uw vergiffenis heeft... Gij zult haar nu niet afstooten; daar-
voor is uw hart te goed.

Vrourv Boudervijns had aan de deur staan luisteren en nu hield ze het
niet meer uit. Bewogen trad ze binnen en zei :

- Bella is terug- ! C), waar kan ik haar vinden en zeggen, dat alles weel
goerl is !

- Ten onzent, hernam Rijkaart.

- ffi2p, \,ve gaan tot haar T O, verhard u niet. Ik heb u wel hooren
weenen 's nachts, als ge rneenclet, dat ik sliep. En ;t was uit verlangen naar
uw kind, uit onrust ook... Korr nu mee ! drong de vrouw aan.

- Ja... ge hebt gelijk... ik heb Bella nog zoo zielslief ! bekende Bou-
dewijns. En ik was het, clie hAar tot wanhoop dreef. Alles is vergeten.
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- Dat wist ik wel; zei Rijkaart. Ja, een mensch kan eens dolen, maar
met een karakter als''t uwe blijlt nien niet oi-r den verkeerden vreg. We gaan
cius naar mijn huis...

- En tante ? vroeg vrouw Boudewijns. Laat ons haar alles zeggen...
Tante werd geroepen en Èij ook wilde Bella hartelijk verwelkomen. en

Sruno eveneens.
Samen begaven ze zich naar de teruggekeerden- Bella viel haar moecler

om den hals. Ze weende van ortroering. Dan keek ze haar vader aan.

- O, vergiTfenis ! smeekte 2e...

- lk rrcet u vergiffenis vragen, riep Boudewijns uit. Arm kincl, door
begeerte naar geld, rvilde ik u in't ongeluk drijven... En gij volgilet den
eenigen weg, die u open bleef.En Bruno beu'ees, hoe trouu' hij is, hoe zeer
hij u benrinde. Ge zijt beiden onze kincleren... en rve zullen opnieuw gelukkig
zijn. ..

Tante ook begroette het jonge paar hartelijk. 't Was een gemeencle ver-
zoening.

Dan besprak men cle toekonst. I3oucielvijns had het over cle algen.ieene
kwijtschelding, door de regeering aan de rebellen verleend. Er waren voor-
beetrden genoeg van mannen, die aan het cproer deel genomen hatlclen, en
nu gerust bij hun familie leefden. Bruuo kon dit ook doen.

- i![nn1 de beschuldiging van hekserij, zei Rijkaarts ,zoon.

- Die was al te dwaas, hernam Boudewijns. We zien dat nu urel in
En ze wercl in de rvereld gebracht cloor den schottt van Hondschoote, uit
r,vrok jegens u. Die kerel zal zich hier niet meer vertoonen. Men heeft hem te
Flondschoote al te veel uitgelachen. Hij is naar Nieurvpoort gezonden, zoo-
genaarnd als schout, maar feitelijk als een knecht van een Spaansclr officier,
die er het gerecht bestuurt. Maak u niet bezr:rgd over die domne betichting.

Bella wilde gaarne blijven. Bruno begreep, clat hij moest toegeven.
Engelancl trok henr trouwens niet zeer aan. Het liefst rnroonde hij irr Vlaande-
ren, al zou hij zich menigmaal ergeren aan de Spaansche bezetting.

De jonggehuwden zouden dan een boerderijtje zoeken in de omgeving.
Er was dien dag veel te bespreken, rnaar het geluk hing weer over beitle
families, het geluk opnieurv samen te zijn.

Mevrournr van Loo reisde met een vertrouwden bocle mee naar Frankrijk.
Ook de schout zou haar gaarne vergczeld hebben, maar hij kon ziin post niet
'"'erlaten. l\og altijd wercl de omgeving der Moeren door rooyers onveilig ge-
inaakt, zonder dat men cie schuldigen op het spoor kon kornen. Dat rvekie bij
ilen magistraat veel bezorgdheid, en hij mocht zich dus niet op reis bcgeven,
rvilde hij strenge kritiek vermijden.

Mevrourv van Loo onimoette Adelbert in e.en klein grensstadje. Het
lvederzien was zeer aangrijpend

Adelbert had deze verrassing niet durvcn verwachten. Hoe innig dank-
baar was hij zijn moeder! En hij vernam rret vreugde, clat ook zijn vader
niet de minste verbittering tegen hem had.

Veel hadden ze samen te bespreken. Mevrouw van Loo bracht de ge-
schreven toestemming mee tot Adelberts huwelijk met Livina van Dillen. En
t1e vader had er een belangrijke som gelds bij gevoegd.
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Drie dagen bleven mevrouw en jonker van Loo.bijeen... Ze wisten niet,
hoe lang de scheiding zou duren. Maar de rnoeder gat goecle hoop.

* De Vlaamsche magistraten verliezen meer en meer hun onafhankeliik-
heid, vertelde zij. Ze 'uvorden onder Spaansch toezicht gesteld. Dat zal uw
vader niet kunnen verdragen. lk ben overtuigd, dat hij langzamerhancl ziin
goederen te gelde maal<t en wij ons dan bij u in Engelanc'l vestigen.

-_ O, tod geve het ! r,venschte Adelbert.
.* De schout van Hondschoote is naar Nieuwpoort verplaatst, maar

dient er feitelijk als knecht vân een Spaansch officier... Jan Borgelia, de zoott
van den gritficr, had naar de betrekking gedongen.

- Die lafaard ! Ik ken heiî r,vel, zei Acleibert, Die kerel ma4kte vroeger
Livina het hoi en las dan b,rallende gedichten voor'. ÂAaar toen schout van
Dillen in ongenade viel, keerde Borgelia de familie den rug toe. Fas was
Isegrim meester te Nieuwpoort, of Borgelia draaide optiieurnr bij. maar l.ivina
heeft hem toen haar verachting getoond.

-_ Ook nu maakte hij gedichten.

- Op de Spanjaarden natuurlijk.

- Ja en op de verlossing der stad. Maar de betrekking kreeg hii niet.
___ Hij zou anders slaafs de bevelen der vreemde meesters qehoorzaamd

hebben.
*'* 'De schout van Hondschoote is er rru cle geiroui,ve clienaar van ecli

Spaansch officier, zonder vriens toesternrning hii nicis mag doen. Men ontziet
uw vader nu nog rvat, doch hij vreest voor een zelTcle behandeling. En dai
zou vooi hem geen leveh zijn...

Zoo scheidden ze rnet de hoop van het r'.'ec'lerzien. Bemoedigd keerde
Adelbert naar de kust terug, onr daar scheeusgcleqerrheid af te rvachten.

En mevrouu' bereikte veilig Winoxbergen cn heii claar veel te rreitellen
over haar zoon.

- Ja, zei cie heer van Loo, lvij zullen ter: slofte ook naar Engeland
verhuizen. Vandaag ontving ik r,veer een onbeschoften brief van clen krijgs-
goeve]'neur, onidat cle rooveri,ien in den crntrek niet ophouden. Ik doe toch
waarlijig moeitc genceg. Misschien ziin de schuldigen rvel Snaansche soirjatr:n
,zelt. Zoo bliif ik de betrekl<ing niet verv';!len.

Mevronw van Loo zou haar man steunen in dat plan, ,,vanS haar hart
dreef haar tot den zoon, die het verblijf in den vrccnide verkoos boven hef
gedwee bukl<eu voor den bezetter.

Toch trachtten tle Spaansche souvereinen dc r^,'onden van Znid-Nederland
te heelen, maar rneer me,cirt dan zij had de militaire kaste en de Spaansche
regeering. En bovendien zou oi-ls ongelukkig Iand nu het slagveld utn p6lol)â
worden. waardoor hande! en nijverheid zich in eeuwen niet konden verheffen.

DE S'T'RIJD OM JACQUEI-INE,

trVouter van Dlilen ging door I-onden. Liij moest aan de h;r.ven zijn, waar
voor het kantoor een schip geladen .rr,rerd.

De jonker rvas sortrbei gestemd. Scherper r','ercl het gevaar voor Jacqueline
van À{oerheide. Eenige invloedritr'ke Vlamingen en Engelschen hadcien voor
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haar gesprokeil, maar tot nu toe stuitten al die bemoeiingen al op den onwil
van het Engeisch gerecht.

De koppige heksenmeester hield vol dat Jacqueline door de heksenkamer
onderzocht zou qrorden. Bleek ze onschutdig, cian zou ze in vrijheid worden
gesield.

Eenige dagen waren aldus verloepen. Het viel Wouter bitter tegen, da{
men zlch hier even enggeestig betoonde als in Vlaanderen; deze ondervinding
was hem een gelveldige teleurstelling.

En wat zou Jacqueline's lot zijn ? Wouter sidderde, als hij aan de rechts-,
pleging tiacht. En vot-rr zijn blik verrees telkens het gruwelijk beeld vart
Ma-rietta's -brandstapel, dien hij te Bru$ge gezien had.

lirnig medelijdôn met Jacqrrelinc vervul.lc irem. Het was niet rneer de
lie{de, die hern in Vlaanderen beroerde. Zijn geuroed ivas tot rust gekomen.
En in deernis dacht hij ook aan-graaf de Lowy.

't Was toch nionsteJachtig, dat de invloed van Prijcke nog tot hier werken
k,:n, c{ark aan geheime agenten, verachtelijke spionnen, welke naamloos be-
sclrLrlCigingtn indiendcn bij het Briisch gercchi.

\Vtxricr kwam aan boord. De kapitein ontving heni nlet eerbierl. want hif
wist naluurlijk, dat jonker van Dillen deelgenoot was der firma.

,- Varieiaag gaan we onder zeil, zei de scheepsbeveihebber. Mijn beman-'
ning is nu ,roliedig. Ik hoop morgen reeds de Fransche kust aan te doen.

Eensklaps keek \iy'outer scherp naar een matroos, die voor den kapitein
cen bt-rr-riischrp gedaarr had en met een pak in de irut kwam.

jo*ker van DilJen aarzelde geen oogenblik. 1-{ij sprong op en greep den
kerel i;ij de kraag.

-- Iiapitein, zci hij. Ge hebt een nlairoos in clienst, die maar
bezii.

- û, irij bewijst me dit'nsten voor de vrije o.rervaart naar
en iiç neern herri mee uii medelijden.

x,l*teruii:r iç;kte den verrneenden matroos eerl pruik af, waarvan cle lokken
het r'';'rrlit)';itl bedektcn

- li< r'-ig:s rnc rriet, zei nij, cri irij wces naîr rcir itranclrrclk. dat de man
ha,{ rviiicir v:rbtrgen.

een, hand

Frankrijk,

l

I l-

Ziet gr Cii ? vroeg hij aan den gezagvoerder.
,ldijn tiemel, het teeken van het gerecht
l3rak heet deze. scheim...
ontnraskerdc nias als verpletterd. Angstig keek hij van Dilien aan.

.!a, het is Bral.;, hernam deze, een gevaarlijke misdadiger, bij wienS
veror;releeiirrg te Nietin'pcrrrit in Vtraanderen ik aanwezig was. En de scirobbejak
hee.ft te.l:eu nrij zÉii geiionkeicl samen rnei zijn meester, die op het schavot
den kop verioi:r'. À'"len was den knecht genaCig,'kapte hem de hand af, eE

brandnerr.lie hcni, al hari hij ook den dood vercliend.

-* lir:b ri< zuiii* hariiig in het vat ? vrceg de kapitein. \,Vees dan al
niedeiijiicird !

Vrrn Uilllri krec:; ,rls eelt openbaring.

- Brai<, gij zijt naar Engeland gezonden tioor schout Prijcke. zei hij.
E,n cioor zijn beslistheid overblufte hij den ouci -veroordeelde.

- Ja, erkencle Brak.
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* Om Jacqueline, de heks van Nieuwpoort, te beschuldigen...

- Ik moest het doen, om weer veilig in Vlaanderen te rvonen.".

- O, gij valschaard !

- Maar wat is dat nu alles ? vroeg cle kapitein.

- Een onzer kennissen, een edel, vroom,meisje... of rrt. een eerbaar
gehuwde jonge vrouw, rverd uit wraakzucht in Vlaanderen i,,oor hekserij ge-
vangen gencmen, hernam Wouter. Wij hebben, haar kunnen r,rellossen. Zij
kwam met ons naar Engeland. Maar het gerccht gincler rustte niet. Het r,r,ilde
de onschuldige toch treffen en liet hier cld betichting over brengen, natuullijk
op loensche wijze. En het koos daarvoor eell misdadiger uit, cleir vent, clien
we nu bij de lurven hebben. Een schelm, rlet iiet branclmerk op het voorhoofd,
kwam hier een engel aanklagen....hoe, ciat zullen we hem wel doen be-
kennen.

- trk rnoest een brief van Prijcke bezorgen, vertelde f3rak geivillig.

- Aan wien ?

- Hem doen algeven aan cle rvoning rran clen heksenrneester.

- Hacl Prijcke dien brief onderteekend.

- Met den naam van een Engelschen koopman uit Frankrijk.'

- Hoe gemeen ! Flij r.vilde dus clen indruk wekken. alsof een Britsche
onderdaan zijn land beveiligde voor een hcks. O, ja, de laster is rrrachtig.
En vool dat gemeen werkje koos hij u uit. Natuurlijk soort zoekt soort.

- En die deugniet komt hier met een lange tronie aan boorcl, smeekt om
overvaart naar huis, zei de kapitein. En het is zulk een sujet !

- Sla hem in de boeien ! Ik ga vlug naar rrijn oom,... hernarn Wouter.

- Wees gernst, cle kerel zal ons niet ontglippen.

- O, heb deernis met me ! smeekte Brak. Ik mrlest het doen, zelî heb
ik niets gezegd... Ik bezorgde alleen een brief.

- Ja, voor vuile werkjes waart ge altijd te vincien, hooncie Wouter. Pol
van Rooze had in u deir besten, getrouwen dienaar. En wij zouden u nog moe-
ten beklagen, omdat r,ve u ontmaskeren.

Wouter verliet haastig het schip, ten volle bervust zijner gewichtige ont-
dekking.

Opgewonden kwanr hij bij zijn oom en vertelde dezen alles.

- Dat is Jacqueiine's redding, sprak de koopman. Kour tiree', u'e zullen
geen oogenblik verliezen. We begeven ons onmiddellijk naai: sir John.

Ze stapten naar een groote woning, waar ze dadelijk bii eeti edeinran
toegelaten werden.

Sir John had veel vriendschap voor cie uitgeweken Vlamingcn, lvant hij
was zell in verzet geweest tegen Spaanschen invloeci.

Hij hoorde nu Wouters verslag.

- Dat is van het hoogste belang, zei sir john. Ha, het zal toch niet ge-
zegd worden. dat in Engeland het gerecht zich leent tot de wraakplannen van
Spaansche bezetters in Vlaancleren of hun lakeien. Jonker van Dillen rnoet rne

vergezellen.
De edelman leidde Wcuter van Dilien bij e'en rcgeeringspcrsilon.
Deze scheen eerst wat koel.

- Het is weer voor de jonge gravin de Lowy, clat ge komt, sprak hij.
Ik heb me rnet dat geval bemoeid. De aanklacht is geschied cloor een kooptnan
en een onzer agenten in Frankrijk en u,ij kunnen clie niet terzijde leggen,
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want hij is een rechtschapen man. En bij die aanklachi is een lijst rnet be-
wijzen. Daarop wordt de gravin dê Lorvy niet veroordeeld, ze zal a.-an, cle proe-
ven onderworpen worden.

- En wij kunnen aantoonen, dat de aanklacht niet voort konrt
koopnan en agent onzer regeering in Frankrijk, verklaarde sir John,
ven zijn valsch. ze komen van een schout te veurne in vlaanàeren,
meenen kerel.

van den
De brie-
een ge-

- Dat is gemakkelijk gezegd, hernam de regeeringspersoon.
o, het steunt niet op losse gronden. Ge kent nrijn invloecl op het volk.

En ik ben voornernens dit volk mee te deelen, hoe men in het vrije Engelancl
gehoor geeft aan de inblazingen van Spaansche konkelaars of hun slaàfsche
dienaren. Dat zal geweldige ontevredenheid wekken.

- Maar sir John, gij wordt zoo aanvallend.

- Neen, ik ben de regeering tot steun, gij weet het, cloch ik haat Spanjt
en ik duld niet, dat hçt Vlaamsche bannelingen tot hier kan treffen. Gij twijfelt
aan onze bewering, nog eer ik de belyijzen lever.

-- Omdat ik overtuigd was, dat de beschukJiging van onzerl agent ku,ant.
rlraar gaarne zal ik naar uw uiteenzetting hoorerr, sprak tL' regeerilrgspersoon,
die rle macht van sir John kencle.

Nu moest WoutËr zijn ontdekking meedeelen.

- O, dat verandert de zaak geheel, beweerde het lirt der r.egeering.
Ik zal onmicldellijk het gerecht daarvan in kennis stellen. En clie kerel is aan-
gehouden ?

- Ia, hij ligt geboeid op het schip.' Sir John, reken op mij. Nu is alles onder een heei arrcle'r iicht. Ik zal
u vannriddag nog nieuws ienOén. :

- Heel goed... Ik weet, ctat gij rechtvaartligheiclsgc-voel bezit.
Wouter dankte sir John voor zijn hulp cn ging dan graaf van Moerheide

en zijn schoonzoon bemoedigen. Zijn booclschap rvekte nieuwe hoop.
In den namiddag haalclen konstabels Brak van boorcl en leidden hem naar

tle gevangenis. Daar waren oversten van het gerecht. Vader cn zoon van Dillen.
Agneta van Ramsdijk, graaf van Moerheide en Adelbert van Loo die er weer
terurg was, verschenen als getuigen

'Wouter iranr voor de magistraten eerst het woorcl cn vertelde, hoe de
beschuldiging tegen Jacqueline in de werelcl gekomeu was. Hij besChreei de
terechtstelling van Marietta te Brugge, en verllaalcle, hoe cleze om Jacqueline
riep, wat voor het gerecht ginder reecls volcioeucle was, orn tle onbekende
op te rloen sporen.

-= Dus is Jacque'line toch de dochter van eell tooverheks, zei de heksen-
rneester,.die ook aanwezig \{,as, en niet gaarne zijn prooi zou loslaten.

- Neen, antwoordde van .lVloerheide. Dic ùlarietta was Jacqlreline's
moeder' niet... En bovenclien stierf Marictta onschuldig. Wii Vlarringen. die
de vrijheid lreminclen, en ballingschap verkiezen boven verslaviug, rvij, riie al
onze goecleren offerden voor cle vrijheid, hebben daardoor tijden vatt neer-
slachtigheid . Er zijn er onder ons, die irr heimwee naar Vlaancleren, tlroef-
geestig en somber worden... En zult gij, die ook de vrijhricl lief hebt. zulke
lieden voor heksen uitmaken ? Dat men het in Vlaandei'en doet, begrijp ik...

I)c oversten knikten instemmend. Die woorden inaakten inclrLrk. Allcen cie

heksenrneester keck grimrnig.



5'!a DE HEKS VAN NIEL}WPÛORT

-- Marir'lia u'as ririjir irvtetle viou!v, .r'ervolgde van Moerheicle. Zij had
ruriju zoo vrr;cE ilrrierltrlotrs gervordcn kind. got'rl ,,erzorgcl. Err uit liefde ging
zr lttreit. . -

()ntrçerii verieltie Isegrirn, i,vA:]rorn de tweede echtgerto'-ltc. tlie van een-
v{rir,,li{cn r:t!.rl ivas, zich ierug irad getrol<ken in Vlaanderen.

-- 7.t neenrl*. clat zij onzefl rang in den weg stond, sprak hij. Ze otterde
zicir r.rp... F{et rvas wcllichi ook 't gevolg vân verwarring in haar geest. Maar
is irci clalr rn'rlrder, rl;rt liaar laatste geclachte tot Jacqueline ging en ze in de
vlanrriten, r.licn naiiril rlrlg ri{rtl .r... [:]tr tlaarvoor werci ntijn kind opgespoord,
aangehoucleil en genurrteld...

A'.Jclberi v::n Loo vroeg nri itet woord. i-{ij cleelde mee, itoe zijn vader
lacqueiinu aanhield. nraai' Èr nu spijt ovcr hatl. orntlai hij thans wist, door
turlk t1,.'kr,:ik,.:l dic i,cLv1,1lgiug olltstOnd.

[)e ':ut]r h.:..-'i v;rn Dilirn'lianctreltlc tlaa-rna over rie kotlst in Vlaancleren
van Iscgrinr. D* rcgecriug haLi hevolcrr hr'm aau te houdén, El. was haat tegen
isegrin:, en tcen iret nu blcck, dai Jacqueline zi.jn dochter rvas, ,,'rilc{e tnen in
haar tien vad*;- ilcffeu. 1;g opstandsberveging mislril<te, mâar nog woeclde het
rvraal<i1e','rttf" Iiai llleek irit i1e handtllijze vart schout Prijcke, clic een mis-
dacliqcr ;roncl, {rrn hier valsche i;rieveu te bezorgen.

Âgneta leg:iie getuigenis af over Pol van Rooze en Brak.
Iecitr Cetd zijn besf, ctn de cvcrsten te overiuigen, ciat merr hier v{rot'cen

allerlaaqst curlpli.rt stond.
iJrak .rersclteeir ,.la;'rila er: l:ckcntic, rlat trij rle brievcrr ot'ergcbracht en

l:ti.'rr ir.'ztli'9.'l iriLr.
Di: zittir;g iluurth zr:.:r lânr. i)r r,rvt'rliedel bcraadslaa*;clen clan. Het viel

hun riici slenraki,,llijlr ie rriçeiinel, ti;tt hrr gelecht zicir had laten verschalken,
nie:ri tlc llrwii;lir wirr(r:rr Iticr al ir rilritielijk. En aclttr:r rirze Vlarrriuilcn stond
'.le i;li'lrrcil lij i';r: :;i r J oiui.

iden ircsliicr unr nieuws te vragcn aair cieu agcnt in Frankrijk, rviens naarn
ilan:llislrruiilt:ii;u ge,,vori'leu:lijr,. jaciliieiir: moest zou lang aangçhouden
biiiverr, rl;.r.r-i'ivild l;c1i:r r;eiruisvi-'sl. Iiir,.1e 'r:irier ti: echtgenoot en keninssen
!tiocll,ii:lr h:lar .t,:;oi.:Tctil 

"

liir r{'*vr,;.t,. rr: ,',ii:: ir:e r' 1;ict'll. rit:lirr !ti.ij zitlt ook fiiel ticr gt:lttluden.
'l'rr'.'i rne:.rl r',iLds ri,'ii.:i;e verhocrrl gcrvt.irdel, ricclt ze irari ncg niet het ver-
niiictrild iicir.;.t;ir:i:il. r.,ililcrzolk liioeteir verclnren. Allen gaven haar nu rnoed en
:i,, r]t...

jacriLiellnr,-iai:i:te in't bijzrrliir.:r V,,'ùut,:t v;ur Diilen en giinrlachendzeize:
- I\ir:31 ::ltijc! !tl;lr',ri4t ti* ht'iis viin l'.lii:r-:.ritpr:crt tl veel last.

' l)lr itûOvEii:l DEit À'rOEiiEli.

i)c i1/k t.:ir-rn sirriiten zicir ;,is *ril gi oot rneer nit. l3oveit liet lvater reas de
îorerl crl l:r,:t il:i; ricr kcrk. Visscltcrs oeTenden hun bei'oep op clett plas uit.
.,VIeu si,ri:;rk ircg iri*l vân {}c11 iliculve droogrnahing, lvant het was intrtters oorlog.

i'il.rui' liijkr"ari had cr]n bedrag gclcencl aân clen heer van Loo en iruurde
een kleint: 1r+'.rvc bij Wil"xbergen. Bi'iurc en Be!1a vestigilert zich'in een huisje
aârr (icl Jei;rr .ieL Moerçn, en tle jonge nian bleet voorloopig, bij zijn vader
lverlrcn. ,1-r: lr{.'esieu allcn hard zrvoegen voor hiin brood.
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i.)r iii:i,ri.-iiriers in ric streek kloegen zeer over cliefstallen. alie nog vûûTt-
durenil geilleegd werden. Een rooversbencle illoesi aan het w-erk zijn. Men
knn dr scl-rÈrldig** {i{r: ontrlekken. llet was ten geheimzinnis gedoe.

{}p ti"n !ï{}r'Eeir, tocn iret's nachts ici gewaaid l-lad, kwam Bruno buiteu.
De jr:*g'"" !nail Laf eeti b<loi oingekeei'ri tegen den oever liggen.

- - 7-ott Lr L'.'i! ,lilt(';tlk gcbi-r{iti zijtt 1r lilurnpeltie lrij.
Fuelle'.'l'crsrir iiet ri-rll. l,{aar-de dag ging voorbij , zouder clat nien iets

venlai:r. i-],: irr,:r-li u'eiri v,:il-:.lgeri'iÊerd. r1'l,isschien kntanr de eigenaar wel. Ëenige
dagen r-t'ir'ilrlf--rrli. rrr;i.,r,i nicrn;rnri verscheen. orrr iret vaartuig te halen. En in de
onigevirrr. wt:r.ej ç"a:rrr,"'rrkt'l; veiii.rist van de lieclen, die op tle Moereu ter
i'iscilv:",list'.')L!:r r.

rlrk*rilr.r rrârhq -.;ilrlrrrtlç heï weer. Brilno Rijkaalt hielil cle w-acht. Zijrt
huisjc si*nr{ lmlne:-s r'}ak i;ij de Moeien, Èir ulerl kon nooit weten of er nog
niet eçlrs errr r:.iinTr z:lr.r iosbre{iL'lr, lvanneer een clijk bezweek. Bruno zat bii
cien h;rard. i{rj rurrtrriir griÀ,1'uischoten te hooren en luisterde scherper. Neen,
h ii ur' r q i51ù z ir'it rt irt .

--- rYïis*chien iùold:tterl, die rnet de rili.rvers aan't vechien zijn, dacht
hij... {J. li*n ir;en cie schavui,ien vangefi !

r,ii.l irrti Lrnisc dagen geleden krijgslieden vemroûrcl gevondeit. Toeit
rva$ er l-re,.el Eeg,;verr op de scimrken een klcpjacht in te richten.

--- l.i,,rui r:iger v,,ilii zorgcll r.le bezetters wel, dacht Bruno, wij tellen niet
l f!!'t .

i'iir iro*rrie rxirg schùtefi" Zeker werd er ge1/ûchten"

"ldissrhi:* iri:el-i rneri nll aie scheiinen ontmi:et, zei llruno. O, rnocht
het t';rri ::iin ! []ar-l war*n we veiliger.

Fir:'l gcr*i:iti hicid iian op.
i'i1r1 v1-''g."1rrlrr illui'gùir r,vas het weer bedaard. !:en visschcr, Jozef [,een,

uit i-::jui:ir!i-'. h;:d nret ziin bcai jn hei rir:t geschililtl. ilij vrûeg nu aall Brilnô
of ,',:r .1,:l( il;rll ilrrilir-n :,Chi.'tt:ir.

- j;r. ûrrt..;i;r,ir,ldl iiiili:ari, cil ik '-i;lehi dat tret etn -gevecht 
r.^Iits v:111

-stlit;lr'-::t iiii:. i ;",)Li'J:i.

i.)e.;iiacilr:i;ri :riui: riiiJc]'trr1 rvai ialet vocr hij httn. È/taar na drie dar{ttr
keer'ri,. Xij rciLr;l i:ii ;:ili-hf Britno op.

iç. it,:r; grrrrt iil[t, zri rrij. Witt ge tni: heipen ?
'i,'l:;arriiet ? i-ie rlor::t zoû vreefild.

- Ë,r n;t;*i,.rn rlli:r-1"ljclirril o1r dei-t içerkicie;r in rlc Moeren zitten,
- - .t,4aar rv;:I ge nli rireent !

-- !,it get'r:niir:rr l,.sut wr-i z:eiurr yarr ileil... En zij hebben in dien nacht
geschtitr;. *r:: lri.ri1..;t'-., v{ilgr1r.',,niant zr: zat,:ri o1l cli:n tcicn gevangen, ttu hun
l-,'coi iii:,;; iirl; s{ailin l*:igelatt:n vrar.

* 'trn':lT i-::irelt 11e io;h aliei-:raai I Ër v.':::.iLtni schoteli ze dan nlct tl:rle-
lijk, l:rri;11; ze iirrr i;ui;f ,,,crllrcl: iia'.1clcu i iii:i ll,as tu'cl vier, viji dagen later,!
ilcrr;li,i li.'k::.;:r

, - i-i:ridur. Ji- ;rir::i ciuriil n I (), Siuilc. ill begrijp alles, hernaril Leen,
witir:; n:,irl;l eill;; rir gcscilicuei'iis bclrra:.;rcl lverri".. ilens heb ik cle roovers
ge;i*n, tir*,-le sirlr:.r r,:lvciilg ula:.r"ii1en. À'ien lron hen niet tninCen, hé ? À{aar
ik r,vis't t;lee-r. {.}vrrciag sciruiitieri;e cp dun verlate:r toren in de r\'loerel. Ë,ens
was i.{ lr.;ul'i vissch,:n en narierde ik d.en t,:le*. iii ben:erkte hen. Ze wilden
nie i!.;.lr iil hti ivater'\.,rerpen, Ik snreekte itnr rriijn leven" Ik nroest dan zwefcn)
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dat ik hun verblijfplaats nooit trekend zou maken. trk deed het, onr mijn leven
te redden. Ik had toch alles moeten vertellen, maar ik durfde niet. In den
nacht voeren ze nret hun bootje naar wal om te rooven. Tegen tlen morgen
keerrien ze naar den toren terug en maakten ze hun schuiiie aan het kerkdak
vast. Nooit lovamen er daar visschers, want ze vreesden nlet hun scheepje oF
hutzen te stooten. Er stonilen daar cenige trroogr: gebo-uu,eri. Zoo bleef hrrn
vluchtplaats onbekend, tot ik eens bii kalm rveer langs clâar voer'... En in den
eersten storm zal hun schuitje losgeslagen ziin. Ze konden rius niet i.neel ii"/eg.
Zeker was het eten eindelijk op en hebben ze ten traatste rlcor ger,veerschoten
cle aandachi willen wekken en om huip vraeen. Tk ben hlij, r'iat ge het thans
ook wecr.

- Ge hacit dan toch den schout kunnen rvaarschunen. zei Brunri.

- Ik durfcle nog niet. Ze hebben rnisschien wel handlangers aan '.n'a!,

die wraak zouden genomen hebben... Ik heb echter geen iust nrctr. l)aalonr
vertel ik het u.

- Nu zullen ze van honger doocl liggen.

- Ik denk het.
't Waren boosrvichten, maar toch huiverde Rijkaart bij tiie q-edachte"

- Willen we er eens heen varen ? vroeg Jozêf Leen. We kunnrn zien,
rvat er gebeurd is...

- Neen, onze plicht is anders.

- Altres aan het gerechi meedeelen ?

- Natuuriijk !

- Maar waar ?

Ik ga het eerst aan den schout van Loo zeggen. Zoo beiroort het.
En hij zal het met vleugde vernemen.

Bruno vertrok naar 'Winoxbergen. En een paar ullr later sta.ken cle heer
van Loo, Bruno, Leen en nog twee gerechîsdierraren varr lr,al. Ze voeren ûaaf
den tcren. Ze hielden hun wapens gereed. À,len kon niet r.veten, oi r1e roovers
toch ,nog niet leeTden en zich zouden verdecligen. Er roerde ech{er niets nreer
op den toren. De mannen maakten hun boot vast en dooi ecn gat in het riak
stapten ze op den kerkzolder. Ze ontstelden. Daar lagen acht nlenschen dooci,
van den honger bezweken. Fiet was met hen verlocpen, zooais Leen gertteend
had.

- 
Dat is Dolt,

wijzend. Eri die, kijk
kwaad'volhard en zoo
van Rooze.

onze vroegere knecht, zei Brttno, naar eçn cier lijke:r
daar.." een vrouw... het is Bianca. Zc hebben irt het
hun strat gevonclen. L)olÎ r.l,as een hanillanger vatt Pol

- 4e verborgen zich voor cle menschen, {,locil Gocl heelt hen gekastijcl,
sprak cle heer van Loo.

De dooden werden , aan wal gebracht. De ancleren rve rden herkencl als
geboefte uit de omliggende steden.

De roovers werclen naar de gewootite van deu tijd op't Galgenveki be-
graven. Nu keerde de rust in tle streek terug ( ,!).

(l) Nog een eeuw bl,rven. de moeren ondcr water. lJt lliikaarts. die v,:icir:r tcvrcelen
leefden en door ijver en spaarzaanrheid lveer rvelstand verlvierven, zag.en z? dirs niet
als akkerland hersteld.

En toch dragen de Moeren wecr vrttchten ert zijn ze droog geu,oicieir
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BERUSTING.

Er was nieuws bij het gerecht te Londen gekomen van clen Engelschen
kooprnan in I-rankrijk, wiens naaln zoo geniepig dool schout Prijcke gebruikt
was geworclelr, om Jacqueline van Moerheide te beschuldigen van hekserij .

jacqueline rvercl in vrijheid gesteld. En Brak stierf op Tyburn aan de
galg.

Van Moerheide verkoos cian in Nederiar'd te vertoeven. En met zijn doch-'
ter eir schoonzoon verliet hij Engeland.

S/outer, I-ivina en Agneta hadden hen uitgeleidc gedaan naar het schip.
Ze keerden r,vat weemoedig in de stad terug.

Livina nroest een bezoek afleggen bij een kennis. Adelbert, die ook op het
karrtocr arheidde, zou haar vergezellen. Wouter geleidde Agneta naar huis.

- Zoo scheiclen vrienclen. zei het meisje. En Vlaanderen blijft voûr ons
gesltttr:rr.

- Ja... Maai we kunnen nu toch geluk vinclen in den vreemde, als we
ons nai-lwcr aaneensluiten. Agneta, vervoigde jonker van Dillen ontroerd, wilt
gij rnijn violrw worden ?

Ze bloosde, rnaar ciaiielijk antwoordde ze bevestigend.

- Ik heb dat niet verdiend, sprak ze zacht.

- War.e liefde sterft niet... O, Agneta, ik meencle, dat ik Jacqueline
berninde. I)at nroet ge wel bemerkt hebben, maar nu bij het afscheid, dat voor
eeurvig kan zijn, heb ik zekerheid opgedaan, dat mijn gevoel alleen vriend-
schap, r'ereering en medelijden was. Indien het meer ware geweest, zou ik
het natuurlijk tegenover haar verborgen hebben. Maal dan had ik u niet mogur
vragcn tot vrouw, aI dreet mijn hart me er reeds geruirrren tijd toc. Thans wcet
ik, dat de oude iiefc{e hecht is gebleven. We hebben allen onder vreemde oiu-
standigheden geleefd, die ook de meest uiteenloopende gervaarrvordingen vei-
rvekten.

Ilet nieur,vs der verloving bracht vreugde in de familie van Dillen. Eenir3,:
maancien later werrl cloor vader Aleppo een dubbel huwelijk gesloterr, en
Agneta aan.Vy'outer en Livina aair Adelbert verbonden. Beide mannen warctr
tleelgenoot in dc firnta. die zecr bloeide. lvlen berustte in het vcrblijf ver vâit
Vlaandpren, dat kwijnde onder Spaansche bezetting. Een jaar later kwanr
ook de falnilie van Loo'over. De voormalige schout van winoxbergen vertelt,r
dat Prijcke de slaafsche dienaar was van vreemde meesters. Adelida was met
cl'Alleira gehuwd, die echter meestal ver van Veurné in 't leger vertoefde.

In den oorir,rg, 1914-18'"varen ze
al in de Lente van l9t8 was het gevaar
zeer snelle vorderinqen. Ze wiiden de
middelen aangrijpen otit hun den weg
offeren.

opnleuw met onderwaterzetting bedreigd. Voor-
claarvoor zeer groot. De Duitschers maakten toen

Franschc kanaalkust bereiken. En men moest alle
af te sluiten, en dus zoo noodig ook de Moeren

De trewoners werden reeds gewaarschuwd en beleefden angstige dagen en nachten.
Het is gelukkig zoo ver niet gekomen. De Duitschers werden achteruit geslagen en
moesten zelfs weldra ons land verlaten. 'Iijdens den oorlog hebben onze Koning en
Koning:n ook in de À{oeren gewoond en wel op een.buitengoed. Er is een Belgischi en
een Fransche Moere, en op het laatste ligt een dorp, dat Moëres heet. Maar ovàral in de
.lVloeren slrreekt nreir toch Vlaanrsch en zel{s nog heel wat verder Frankrijk in.
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Prijcke verdroeg het juk; bij hem was de îierheid gedooitl...
Berusting, dat was het gevoel jegens het vacleriand. lsegrim zag het niet

meer vflJ.
Eenige jaren na het mislukte oproer reed een huifwagen dotx Oent. Hij

vervoerde het gebalsemd lijk van graaf van Moerheide, die in de stad der
Artevelden, in den grond van Vlaanderen wilde rustefl. Vader .Aleppo las bij
het graf de gebeden. jacqueline rouwde lang over haar vader, rnaar graaf
de Lowy was nu haar beschermer en de trouwe Kathelijne haar ccn steun in
het huishouden. En kinderen bekroonden de gelukkige echtvereeniging"

Ook Wouter van Dillen en Adelbert werden vader, en ginds in Engeland
leerden ze hun kroost nog de zoete taal van Vlaanderell en r,vekten ze liefde
voor het ar-me moederland, dat in het steeds woeligc Europa- een wingewest
bleef, voor welks vrijheid Dirks, Laurens en andere getrortwen te vergeefs
stredcn.

EINDE.
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