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iliiN IjEKS OP DEN FIRANDSI'APËr-.
Wouter van Dillen drong ctoor de rtenigte. En dan zag hij een vreernd
schcuuvspel. \,r'o,Jr een kruisbecld iag eeil vrou\y geknield. Ze tvas gebonden;
naast haar stonci de beul r,an ilrugge. Eeu nonnik bad. Knechten van den
beul waren ool: aanwezig en tr<rijgsvotrk trielcl cle nienigte op een afstand.
Wat moet er toch gebeuren ? vi'oeg Wouter âan eeil burger.

-

De veroordeetde keek om (blz. 1).

.-- Men gaat een heks

verbranden, kionk het antv,;oord kort en wreed.

* Een heks I
die vrouw daar... de bruine Mariette... Ze heeft menschen en
- I?, De brandstapel staàt al gereed op den Burg. Mariette moet
çee betooverd.
ilu haar laatste gebed doen, maar ze durtt zeker niet.
De veroordeelde keek om. Op haar gelaat lag vreeseliiken angst. Wouter
gevoelde pl,ots medelijden met haar.
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! riep de vrouw. O

mijn kind, kom mij redden!

Jacqueline,
- Jacqueline
Heeft zij een dochter ? vroeg Vy'outer aan den burger.
- \Mel neen ! Ze woonde hier alleen in een huisje op de vest.
- Ze roept er toch om
- Ze is misschien hall gek, omdat ze moet sterven. Maar ze heeft het
verdiend, zoo'n feeks, die met den duivel omgaat
!

!

Wouter zweeg maar. FIij gelooide in geen hekserij, doch 't was 't voorzichtigste zulks niet te zeggen in dezen tijd _- de eerste hel{t der zeventiende
ee uv.'.

De oogenblikken, voor het laatste gebed gegund, bleken voorbij te zijn.
Een overireidspersoon gaf een teeken en de beul trok de bruine Mariette op.
De veroordeeide had zeker clien naarn gekregen, om haar donkere gelaatstint. En de oogen, die nu droevig als in de verte staarden, nioesten vroeger
rvel geïionkerd hebben
De rironnik was ook rechtgestaan en sprak de vrourv' woorden van be,nroedigirig toe.
.]acqueline, kon-rt gij dan niet ? riep Mariette weer"
-Ze liet
haar blik over de opclringende, stuwende menigte gaan en schudcie t'riestig en als teleurgesield het hoofd.
.Vy'outer
De stoet zette zich in beweging.
van Dillen, een knappe, rijk
gekleede jonkrnan van even in de twintig, volgde ook. Hij rvilde de straftiitvoering bijwonen.
trn den kloeken halletoren van het nu zoo stil geworden Brugge, begon
cie clooclsklok te iuiden. Kort en clof vielen de siagen"
Spoedig wâs nren op den burg, een groot plein voor het stad- en Vrijehuis en rr',aar ook de kapel van het Ftreilig Bloed zich verhief. En daar zag
W'outer een hoogen paal, waarrond takkebosschen opgestapeld lagen.
De beul duwde Mariette een laddertje op en snoerde haar vlug aan een
iizeren ring. En r,veer klonk als een noodkreet over de menigte den naam :
< Jacquellne >.
Een magist'raat las het vonnis voor. Een indrukwekkende stilte hing nu
over de groote volksmassa. Weinigen onder al die vrour,ven en man,nen keurdlen de terechtstelling af, maar de nadering van den dood wekte toch zulk
ontzag, dat niemand een woord uitte. Ailer blikken waren op de ongelukkige
gericht, die nogmaals naar de menigte staarde.
De rnagistraat vouwde het papier op. De monnik sprak met luide stem
een gebed.

En dan .gaf de beul een teeken. Zijn knechten haalden uit lantaarnen
trrandende kaarsen en plots sloeg uit het lichte, droge hout een helle vlam
op. in een oogwenk was d,e rampzalige À4ariette door vuur omringrl. Ze
slaakte een afschuwelijken kreet...
Wouter van Dillen, vrendde het gelaat af" Hij u,algcle van het tooneel
en het speei hem, dat hij tot hier',yas gekonten, fitaa'r nn l<on hij niet meer
lcrug.
O, Jacqueline, ik lijci zoo veel...
-Duidelijk
verstond hij die r,,,oorden van de bruine Mariette...
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zei de magistraat tot een beul. Zou It4ariette

Het schijnt wel zoo...
Dan moeten wij die eens opsporen I Zii zal de heksenkunst van de
geerfd hebben.

Mariette is afkomstig van Nieuwpoort, a.l wooticle ze reeds iang te

Dan moet ik ook te Nieuwpoort e-ens latett onderzoeken naar haat
- misschien schuilt claar het heksenjciig ivel.
tamilie;
Wouter verstond dit wreed gesprek en voelde reeds medelijden met een
hem toch onbekend meisie, maar dat van nu aT aan reeds verdacht werd, omclaô haar moeder in haar doodsangst om die dochter had geroepen. En te
g:ooter was zijn belangstelling, daar hij zelf ook te Nieuwpoort thuis hoorde,
al had hij langen tijd in den vreerncle vertoelcl vanwaat hij nu terugkeerde.
Weer keek hij naar den brrandstapei. Mariette hing voorover, het hoofd
gebogen op de borst. Plots stortte ze rnet den half verteerden paal in den
vuurgloed neer. Vonken spatten op en rook dvrarreide over het plein. Met hun
vorken stookten de beulsknechten den brand rlog aan. Ht lichaam moest tot
asch verteren. Een reuk van verbranci vleesch slôeg naar cle keel.
De heks is al dood, hoorde \t/ouder in de menigte zeggen.
- Maar de duivel die in haar zat is ontsnapi.
en die zal nu u'el in die Jacqueline varen !
- Ja
Haar dochter ! Maar niemancl kent ze.
- O, ze zullen haar wel uitvinclen. De moeder heeft ze nu ze!| verraden,
ze heeft haar genoe'md, al wilde ze het niisschien niet.
Eindelijk kon Wouter van Dillen een uitn"eg vinden. En dan ademcle hij
l rijer.
Wat een dood ! mompelde hij. En misschien heeft de ongelukkige
niets-misdaan !
Wouter was uit Engeiand gekonren en te Àliddelburg in Zeeland gelancl.
Hij moest nu naar Nieuwpoort. Dat was een rvandeling van zeven uur gaans
en de korte Winterdag neigde reeds ten einde. De wegen zouden wel niet al
te veilig zijn, en de jonkman besloot te Brugge te overnachten, al zou hij
liever dezen avond nog zijn ouders en verdere huisgenooten ontmoet hebben.
Hij zocht een gasthof op en begaf zich naar het < Wapen van Damme
niet ver van de Smedepoort. Toen hij bij het hotel \i/as, zag hii een stilstaande
huifkar. Van onder het zeil vertoonde zich eensklaps een allerliefst gelaat.
Mijnheer, vroeg een jong meisje, weet ge ook, w'anneer men hier te
- een heks zal verbrander ?
Erugge
Het is al gebeurd, jonkvrourv, antwoordde Wouter. Ik kom zoo juist
van -de stralplaats.
Hlj zag het gelaat verdonkeren. Maar op 't zellde oogenblik stootte
iemand hem terzijde en klonk het rurv :
Bemoei u ffiet uw eigen zaken
-Naast Wouter stond een geweltiige kerel met een gezicht, dat ontzag
afdwong. Ftret meisje had zich snel onder de wijte teruggetrokken.
>>

t.
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Als rlen mij wat, vra,agt, antwoorci 1k I zei Wouter beleedigcl. Elt zoo
t,)on -ik rrri.j beleefder clau gij !
Maar de man legcle een broocl dat hij biijkbaar gekocht had in de kar"
gleep de leidsels en zette het paarC aan, zonder den jongen man nog rnet een
biik te verwaardigen.
V;'outei' nreende, clat hij onder het clekzeil een snik hoorde"
-- &iag men misschien niet rveten, rvie gij vervoert ? vroeg hij nog aan
ieu kelcl.
Ais gij r-nij Lrindert, sla ik u mig'n zrveep iu 't gezicht, klonk het steeds
- aannroedigend airhr.oord.
u;inder
Dc kar reed ve{rlei en even bleef $/outetr r/an Dillen l-resluiteloos staan.
tlij haci 't gevoel. oï hij een vereirukle kon b'escherffiefl en zich iaf liet verrii'ijven.
-- lviaar neÊn, mourpelde hij, inciien die juÏfer in nood verkeerde, kon
ze orl hulp roepen. \À/e zijn hier in de stad. Ze kwam zeker naar de heks
ki.jken... 1lâar cie terechtstelling... Zaa iets lokt altijd veel volk. En nu zal
zc bitter ieler;rgestelcl ziln, orndat hei te iaat is.
Erren uog oogc'le Wouter het voertiiig ira. Dan stapte hij liet gasthof bintrcn. De -'r,aaLd, rlie zijl klanten naai hun kleeciing beoorcleelde, maakfe een
cliepe buiging en verzekercie, dai hij voor den joriker een voortreffelijke kamer
bezat. Fiij ging 2ijn gast voor nâar dc eerste verdieping, r.vaar hij de deur
r,an een ilink bemeubelci, ruim vertrel': opende. \Mouter was dadelijk tevreclcn en bestelde een stevig avondrnaai. !1ij wiesch zich, borstelde zijn kleeïen en keerde geheei verfiischt naar beneilen terug.
I{ier is de eetkallel-, zei rie vrra.arrl. Geiiet plaats te nenten, Het eten
;ai spoedig
opgediencl r^rorc{en. ûok naa.r de strafuitvoering geweest ?
Ik reisde toevailig cloor tle stad, en zag clen oploop en ja, dan ben ik
- îtir sp den Brrrg degaan.
r;l:;gi'lijks
Die bruine i,{ariette heeft haar lot wel.verdiend !
- Stoncl ze bekend als heks ?
-"- Bekend, neeu, heer ! Ze is over eenige jaren uit Nieuwpoort naar
ISrugge komen wonen en ze had een huizeke aan de vest dicht bij de Kruispoort... Ze leefde daar stil, maar ûvel eenige weken werden in haar huurt
veei nrenschen ziek. Daar moest toch een aarzaak voor zijn. En men zei, tlat
het de k'wacie hand was van bruine Mariette... Toen krvamen de tongen las.
Men had 's nachts dikr.vijis een wagen vocr het huisje zien stil staan. En dan
stapte Mai:iette in, \'eranderd in een jong meisl'e... en in gezelschap vall een
heer, dien llen voor cien ciuivel hield...
Maar kan het niet
meisje geweest zijn, dat trij haar op bezoek
- ? vroeg wouter. die een
krvam
dadelijk aan de clochter Jacqueline dacht, om lvie
cle veroordeelcle zoo gerûepen had...
Bezoek in den n;icht, rnijntrreer... Dat is ook vreemci niet waar ? Ge
- dat toch toestenrmen. . .
zult rne
Inderdaaci.

..

- In elk geval heeft het gerecht Mariette aangehoudenr en onderzocht.
Zr-: is- gervouen qeworcleli" heett,cle lvaterproef ondergaan en op haar lichaam
clroeg ze cuivelsvlekken. L)e beul stak er

in met een naald en er kwarn

geen
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trloed uit. Ii{en rvist ook, dat Mariette in cien \Malpurgisnacht, tusschen; 30en
April en 1"" Mei niet in haar huis vtas. Ze nroet toen op een bezem door de
lucht naar de heksenvergadering ergens in 't Vrijbosch gevlogen zij. Zao
lilcft ze bekend.
Op de pijnbank ?
- !a.
- Toen ze al waanzinnig \ras van snart en zeker ailes bekende, wat
men -vroeg, dacht Wouter van Dilien, inr,a.r hij spra-k zuiks niet uit.
Mariette moest van de rechters een gloeiend stuk ijzer in c1e liand
- vervolgde cie spraakzan.ie r,r'aaici. Ze Nlreeg een grcote brand'."vonde.
nemen,
De hand werd verbonden en cle Zlvae-'htel verzegeltl" Drie clagen naclien heeft
men de zegetrs verbrokelr. Vu.'are,lc \\'uriLlt,','rrdr.t''-'nert geweest inen zou
&'rariette vrijgesproken hebben. Maar het r;leesch iag nog gloeiend rood. Ze
rvoog ook veel te licht.
l)e rneid diende het eerste ger:echt op en maakte a.idus een eind aan het

dat W'outer reeds verveelric. I-]e jolker at smakeiijk. Intusschen
kwâmen meerdere gasten binneri" Ëen groepje girg ook aan l,alei zitten en
lvas vrij luidruchtig. 't Bleek al clacleiijk, clat een opzichtig en rijk gekieed
jonkman de voornaamste vair het gezelschaç *'as, wairt eie anderen keken
p,esprek,

hem naar de oogen en lachten om zijn fiairrvste qïÊûilcn. Ze spra,ken hem als
mijnheer van Rooze aan"
Dat heerschap begon rnet zijn r,;andelstr-,:lr *p rie tafei te benken, zoodat
de waard verschrikt kwam aanlocpen.
O, ik meende, clat ge al in';-,r, iiest lag irj silorken ! K;isteleins zi1'n

luiaards !
Dat weet jonker Pol r,o",el Ï;etei', ant',aoordele de herbergier 'îleemend.
[]e jonker is zeker ook naar cle hcks l<orrrcn ];ijkcn.
Ja, wat piepte het rvijf toen rle vlaniirren haar r,'erschoeperden ! Ze
riep -om een JacqueXine... dat zal ,.aetr een ancjere lieks zijii ! Te Brugge hebt
gc tenrninste no.g eens een vermakelijkhelc'l ... 'l-d l./eurne zitten we als in een
begijnhof. En geef ons nu wat te drinken. wani cle keel is droog'rran die vlan
men, hé, jongens ?
De anderen schaterden het uit olrE ciie zoogenaarude grap" En Wouter
van Dillen begreep wel, dat zij klaploopers l,varen, clie op de geldbeurs van
j'rnker Pol van Rooze teerden.
En gelieft mijnheer ook te eten ? vroeg de waarcl.
---Natuurlijk !'t Vasten laat ik aan rnijn zuster over.,.
Die doet het voor
rle heele familie. Dan kan ze nog maar wat leelijker u,orden... V/e geraken
haar toch nooit aan een vent kwijt... Een flink rnaal, waarci...
!ee1 al de heeren ?
- Meent gij, dat ik mijn vrienden in den steek laat ? gij met uw belee- vraag...
tllgende
Dat is het niet, jonker, maar daar ze te Brugge wonen;..
- Zoudt ge ze naar moeders pappot willen
!...
- Verre van daar... Hoe meer ik verdienen verzenden
kan, jonker... ge begrijpt
nre...- de tijden zijn schraal.
O, spoedig gaan de SpanjaarclÊn weer aan,t vechten en dan komt er

-
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... Maar sta daar niet langer met uw vollemaansgeztcht
en als een ton bier op trvee steltjes... Geef eerst wijnr voor den duivel ! En
niet gij, oudbakken drogstoppel, maat cle schoonste meid moet me bedienen !
Altijd vroolijk, cle jonker... zei de herbergier met een zuurzoet lachje.
-Een bevallig maartje bracht een kan wijn en bekers. Pol van Rooze greep
haar onder de armen en kuste het blozend gezicht. Het meisje verweerde zich
r,r'at, maar lachte toch.
't Is Roza... ze hect net als ik, hernam de jonker tot zijn vrienden.
Als ze rvil, mag ze mee naar Veurne...
niet gek, beweerde de meid.
' - Ik benvool
Cen cluivel niet !... O, ge zult wel naar me luisteren... Mee
naar -fr,[gsn,
Veurne gaat ge... \rÀr'aclit maar !
De jonker houdt nre voor .,l,at ik niet ben !
- Ik houd Ll voor eeri vroolijke, lieve, malsche poes... en ieder, die durft
- dat ge het niet zijt, sla ik raet zi3'n bakkes tegen den grond.
zeggen,
Van Rooze kcek uitciagend naar 'W'outer, want 't hinderde hem al, dat
deze niet om zijn grappen lachte, doch eer misprijzen te kennen gaî.
jonker van Dillen at rustig voort.
Mijnheer, zilt ge niet rzan nijn oorcleel ? vroeg van. Rooze hem, op
ruzieachtigen
toon.
Uw oordeei kan nrij heel vreinig schelen en ik wensch met vrede
- te worden, antwoorclde \Mouter beclaard.
gelaten
Maak nu toch geen twist ! fiuisterde Roza. Ik zoLt maar op een naam
leven in de brouwerii

komen.

Nu, onrclat gij rnij zoo lief aankrjkt, spaar ik dien kinkel... Gij zult
met -me clrinken, ftoza...
Goecl...
- Dillen rroelcle zijn bloecl borrelen, maar hij beheerschte zich. De
Van
zwetsende kcrel scheen vandaag reecls veel meer geproefd te hebben, dan
lrij verclragcn kon. FIij dronk nu uret de dienstmeid, en streelde haar onder de
kin. Maar Roza zei, dat ze ll'eil<en r,roest en liep lachend heen.
Ik kom u toch uit die vervloekte keuken halen en mee nâar Veurne
gaat -ge ! riep de jonker haar na.
Wouter hacl zijn nraal geeindigd en verliet de eetzaal. Hij wilde nog een
rvandeling in de stad doen, want het !arn'aaierig groepje maakte het verblijf
rn het gasthol onaangenaan-I.
Brugge 'uiras toen echter een doodsche stede. Door den oorlog met Spanje
rvas het geheel geknakt. ,{lleen r,r'at Spaansch krijgsvolk bracht er nu wat
rrertier.... Maar het deed de burgerij ook veel overlast.
Wouter klvam langs de vesten. Plots zag hij de huilkar terug. De voerrnan keek nijdig nâar een bende gepeupel, dat joelend voor een huizeken
siond. Het voertuig reed echter de stad weer in.
Steek er den brand in ! klonk het, en men doelde op de kleine woning-\ilouter van Dillen vernam, dat de bruine Mariette hier geleefd had...
Ën de menschen rneenden nu, dat het klvaad nog binnen de muren heerschte.
Twee mannen beukten de deur in en rveldra sloegen de vlammen door de
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ramen. Het huis stond wat afgezonderd van de andere. De brand zau zich
niet uitbreiden.
Die dwazen zijn nog niet voldaan met den brandstapel... ze willen
ilog meer vuur zien, mompelde wouter. En r,vie weet, hoe onschuldig die
Mariette was... Maar als ik dat luidop zeg, loop ik zelf kans voor de rechters
gebracht te worden. En zoo deze aan hekserij gelooven, hoe zou het gewone
volk clan verlichter zijn... Wat deed die zonderlinge huifkar hier ? En zou
de lieve juffer nog onder dat zeil zitten ?
' Jonker van Dillen wandelde nu ook terug de stad in...
Ik ga vroeg te becl... dan ben ik morgen frisch ! En rvat zal het thuis
gcecl- zijn I zei hij, zich verheugend op het wederzien en niet vermoedend,
dat hem eerst nog wat avonturen wachtten.
V,iouter van Dillen ha.cl eeniqe jaren in Engeland doorgebracht, om er in
een handelskantoor van ziin oon-l \Merkzaam te ziin, en nu keerde hij naar
't vaderland terug, orn zelf een zaak te beginnen. In den vreemde had hii
veel ontwikkeling opgedaan en een ruimen blik gekregen.
't Was een lange scheiding geweest en hij verlangde nu zeer ziin ouders,
broeders en zllsters terug te zien... Geen wonder dus, dat hij zich op den
volgenden dag verblijdde.
Toen Wouter het gasthof < F{et Wapen van Damme > bereikte, zag hii
voor de deur een huifkar stil houden.
Dat is nu de derde ontmoeting, zei hij... Wie weet, misschien zie ik
jonkvrouw thans beter...
tle bevallige
De dame stond in de gang. Ze droeg echter een dichten sluier. Juist
krvam Pol van Rooze uif de eetzaal. Zijn oogen keken verdwaascl. Blijkbaat
was de jonker nog meer onder den invloed van den wijn.
Verduiveld... ik moet toch eens zien, welk lief bekje er onder dat
- doek zit, zwatelde hij.
zwart
Hij wilde cien sluier opheffen. De dame week verschrikt achteruit en
slaakte een lichten kreet.... Dan school ze naast Wouter.
Niet benauwd zijn... ik ben een vrooliike broeder, hernam van Rooze.
- dat bakkesje bekijken !
Ik moet
Ge zult ur,v manieren houden ! riep Wouter verontwaardigd.
- Ha, het is weer die lijkbidder, die niet lachen kan ! schreeuwde van
- Jongens, pakt hem vast en geelt hem een rammeling. Dan trakteer ik
Rooze.
tnet een kan wijn. Ik zal intusschen dat geheimzinnig vrouwtje't hof maken...
Nu moet ik een kusje stelen... als het tenminste geen oud wijf is, dat van
onder dien doek te .roo,rschijn komt !
Maar eensklaps sprong de voerman de treden van den drempel op, greep
t'an Rooze bij de borst en smeet hem de straat op. Verschrikt vluchtten de
Brugsche vrienden heen.
De dame zei haastig iets in het Spaansch. De man keek vriendelijk naar
Wouter en zei :
Mijnheer, ik dank u voor uw hoffelijkheid... Nu herken ik u... Vergeef -me, dat ik vanmiddag wat ruw was.
O, dat is vergeten, antwoordde van Dillen. En tegenover de jonk- deed ik slechts mijn plicht.
vrouw
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Van Raoze u'as intusschen rçcht geholpen en i,'loekend k'..valn hij de trappen op" Maal de waard was verschrikt genaclerd en irachtte heni te sussen.
Laai me cloor ! raasde van Rooze. Ik wil dien bullebak ruijn degen
in ce- borst stooten, dat cle punt aan Cen rug uit komt.".
Doch intusschen bracht cle voermair cler huifkar cie ctrame naar troven,
zonder zichnag aan clen keretr te storen. Wouter bedacht juist,welk een tegenstelling €r v/âs tusschen cie beschaafcie ta.al en de kleeclii r.'2.n hem. die de
ionkvrouw begeleidde, toen van itcoze, clie clen kastelein op zij geduu'd had,

*t-*

Ïtg;J;:J;ii:-

moeia!... jaloersche sotcleniei, sciiolci
Rcoze. wat
'a'1 (}e
zult rnet
hadt gij niij te beletten, iat jutlertje in ha.ar lacie te beiriijken
hre vechten... en ik haa"i u rnijn mes clcor uw tronie, zoociat geen enkele iuffer
nog naâ,r u zal z,ien, tenzij een afgedankte kv,'ene..
Van Fiooze had lvel veel praa,i's, ma.ar tegenover cie va-stbei'aden houciing
van Wouter van Dillen scheen hii tot gcen Llacien te clurven over gaali.
-- Jongens, Zoo r,-r,efld-cle hij zich iot de vrienc'ien, ik u'ii mijn klauwen
ilan cl.ien keretr niet vuil niaken. Gij kunt een kan rvijn verdieneii.." rnaar clan
ntoet die schobbejak er:rst rioi builen en blutsen zi[ten.
De ivaard stelcie zicli voor,cle jong^e lieden en verkle,aiile, dai de trvist
nroest eirrdigen.

O. trekt gij partij voor die vreerude kraa.i !vroeg vau Ror:ze. Goed...
- iruizen \Na"ar ze -wai beters opdienen dan nw zureu,r'errrchaalclen
.ruijn.."
er zijn
Ge zutrf de kleur van nrijir cinl<aten niet rueer zien !
!(6rrr, jonker, iaat het nu vrede zijn. Ge weet, dat het ger:eclit alles op
mijn -kop zou doeu uitclraaien.
À,4aar ik ben uit ulv kot op straat gesureten I Zulk een hoor-l heb ik
riooit- ûndervonden... En da-t telt gij niet ?
--.Jar,r,el, jarvel .." hernanl de r,',raard enlkzal niet nalaten den heer daarr)V€f ir' \rÊrlllârlefl.

dat wil ik hoorer-l

!

--Maar
Plots werd de aandacht afgeleid door

tromgeroîtetr.

Een bekencmaking van de stadsoverheicl, zei de herbergier. I-aat ons
Iuisteren !
En inderdaad bij het gasthof stonden tr,t,ee boden l,an de genieente, een
ntet een trommel en de. ander met een i:apier. Bij het licht van een lantaarn,
clie op zijn borst hing
want het schemerde reeds, las de laatste riret luide
sienr :
<< Aan de inr''rcners wordt herinnerd, dat heden micldag Mariette, gezegd
cie bruine, om hekserij ten vuur gestraft werd. In haar laatste ure riep zij
op hare dochter, bij name van Jacqueline. Ten einde alle kwaacl uit onze
goede stede te bannen, wordt bij dezen een, ieder verzocht en geboclen mede
te werken tàt opsporing van de g'enaamde Jacqueline, vermoecleiljk de dochter
van Mariette, gezegcl de br'.line, en haar aan cle overheid bekencl te maken.
En opdat niemand onwetendheid veinze,wordt dit bericht zooals het 't gebruik
is, door de stede van Brugge afgelezen >>.
Weer roffelde de tronmel en de boden gingen voort.
Jongens, binnen kort krijgen we \4/eer een lustig vuurtje ! riep van
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