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Rooze. Jacque!ine, de heks, zal tlan geroosterd w'orden. FIa, we zttllen er irij
staanl ! Ja, ia, te Brugge, bezorgen ze de tirenschen nog eens een piezier..i
De bende lachte. Wouter walgde van clie rvoorden Hij voelde, hce broos
de veiligheid' en het leven van eeni mensnh waren. Daarom rvas het 't' beste
m;aar ziin geclacl-rten verborgcil te houden...

Op de houten kade stond een beeldschoon rneisje (blz. 11).
Van Rooze scheen de twist vergeten, en trok met zijn kornu-iten aî"
Zooclus had die Mariette een dochter, zei de waard tot van Dillen.
- Dat maalrt nren op uit cle woorCen van cle veroordeelcle. Einclelijk is
- Rooze toch weg...
die van
Een ruwe sinjeur, maar hij meent het niet zoo kwaad, beweerde' de

herbergier.

Hij ziC er mij een echten, schavuit uit... En woont hij te Veurne?
- Ja. Ziin vader is zeer rijk. De zoon put uit zijn beurs. Hij leidt een
lustig- leven. Maar hij is erger in woorden dan in daden.
Neen ; hij blijft den heelen nacht wallebakken m,et die klaploopers...
slaapt hij in der eene of andere kroeg, waar ze hern geplninid
En morgen
hebtren, zijn roes uit.
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Wouter aar'zelde even. Dan vroeg hij :
Kent ge .dien man van de huilkar ?
Neen... Hij heeft twee kamers gehuurd. De w-agen siaat op de
binnenplaats
en het paard in den stal. Maar ik durf er rnijn hcofd ond'er
lc-rrwedden, dat die sinjeur geen gewote voerman, doch een voornaam heer
is. Ik zie hdt aan zijn houding. I-lij schijnt een reden te heb;lten, om de
menschen te schuwen, want zijn avondmaal moest boven gebracht worden...
En de juffer isl zeker ongesteld ; ik moest deir heelmeester ontbieden... Ze
zijn ongetwijfeld van goede ianiilie, al reizen ze in een schamele huifkar...
Wouter zat dan een wijle in een der kamers" De rn'aard vroeg of hij
nog een verre reis te doen had.
Naal Nieuwpoort, antwoordde de jonker.
- Dat is zeven uu-r gaan... tnaat de weg leidt door een onveilige streek.
- 'I'och niet waar?
- Wat zal 1k zeggen ! Bij het beleg van Oostende is er daar veel
gr.stroopt en geplunderd... en verwoest geworden. Het land ligt braak of
onder vi'ater. De bewoners keeren er niet terug. En we hebben in Vlaanderen
ailerlei slecht volkje zitten, ook al een gevolg van den oorlog.
À'laar op klaarlichten dag behoef ik toch wel geen aanval te vreezen.
- 't Is altijd goed gewapend te zijn"
- Dat ben ik...
- Ja,'t ziln maat treurige tijden nu...
-'t Duurde nogl lang, eer de nieuwsgierigheid van den herbergier voldaan was, maar Wou,tei van Dillen hacl niets te verbergen. Hij ging echter
vroeg ter ruste. Een wijle lag hij nd te denken over cle gebeurtenissen van
den dag... Hij had veel beleefd... onder meer de gruu'elijke terechtstelling
op den Burg...
Maar dan zureefde hem voor den geest het bevallig gelaat, dat ,even van
rit cle huifkar zichtbaar was geweest. Doch hij prevelde een anderen naam :

.

Agneta.

Ze was een bevallig meisje, toen hij Nieuwp'oort verliet, die Agneta.
Zeker moest ze nu nog schooner zijn... Ze hadden samen gespeeld, later
samen met cle wederzijdsche ouders gewandeld. Nooit lt'aagden ze het van
liefde te spreken... Maar toch was er innige genegenheid tusschen hen..Ze zou zeker nog wtel vrij zijn.,In de brieven van huis, welke hij nu en dan
soms met lange tusschenpoozen ontving
\Merd haat naam meermalen
-- a7s ze in dien tijd verloofd
genoemd, en met zos het wel geschreven hebben,
ware geworden...
Agneta... Neen, nu mocht hij niet aan die o,nbekende schoo.ne denken...
Wouter van Dillen sliep toch vrijr spoedig in. Hij had dien dag ook een
lange r,r,andeling gedaan.

ANTONIA.
Heel vroeg kon Wouter niet opstaan. 't Waq Winter en hij wilde het
volle daglicht afwachteno alvorens zich op reis te b,egeven, want der waa:sclruwing, dat de weg onveilig was, stemde tot voorzichtigheid.
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Hij had nu wel een w'agen kunnen huren, maar als kloeke, gezonde
jonkman, achtte hij alle geld, daaraan besteed, verloren. Men reisde Toen
me,estal te voet, zoo er geen diligence reed of trekschuit voer. En met de
openbare vervoermiddelen was het in dezen treurigen tijd slecht gesteld...
Wouter stondl dan, toch eindelijk op. Terwijl men zijn ontbijt bereidde,
ging hij even op de achterplaats om le zien, welk weer het was. Het gasthof
grensde,daar aan een\ kanaal en tegen een deel van den achtermuur sto,nd
nog de vervallen houte kade, waaraan vr'oeger zeker de binnenschepen meerden.
F{et was een gralrwe wintermorgen.

Ik

zou wel een pak sneeuw kunnen krijgen, mompelde jonker van
Maar de thuiskomst bij een knappend vuur
z,a\ te plezieriger zi1n. Ha, vanal'ond bij nijn ouders...
Hij hoorde een beweging, keek op en onroerde. Op de houten kade stond
een beeldschoon meisje. Ze scheen de koele ochtendluçht niet te vreezen,
want geen kàper of doek bedekte de welige lo,kken, welke het fijn gelaat

-Dillen. Dat r,l,arc ongenamer. ..

om

lijstten.

juffer uit de huifkar, mompelde Wouter. Ja, ik herkeîz,e... maar
ik gisteren meende.
trad naar voren. Nu zag de jonkvrouw hem. Ze kleurde even,

Drie

ze is -nog schooner dan

Hij

maar knikte vriendelijk.
Goeden morgen ! groette Wouter. Ik hoop dat uw ongesteldheid
- is.
voorbij
i!< hcorde, cle heelrneester voorr u moest komen...
Eer tii: clalrre kon airtrvoorden, klonk eet r;,trïl, gebicclencir siciit
-- -a'ntonin... kor-lt h!ei !
En cladelijk verdween ze door een deurtje, dat naar de bovenverdiepirig
:

leidcle"

-- Dati is weer de brombeer van cle huifkar ! zei Wouter, nijclig ovei
die inmenging... F{ij rvil cle jonkvrouw verborgeu houden ! En zij gehoorzaanlt g-edlr"ee. Het zijn geheimzinnige reizigers ! Maar lvat een pracht va.n
een meisje- Nooit zag ik schooner dame ! En welk een vorstelijke houding"
En ,{gnetà ! vroeg een inwendige stern.
- O, Agneta heeft mi,;n liefde, verv,olgde van Dillen bij zich zelT. Daarom behcef
ik mijn oogen niet te sluiten voor die Antonia... Zao heet ze dus !
Ën ik moet eerlijk bekennen, dat Antonia het in schoonheid van Agneta
wint !.ô,tlaar wie weet... hoe mijn benrincie nrog gewonnen heeft in die jaren...
Mijn beminde... zoo,hoop ik Agneta weldra te mogen noemen. Haar vo,ogd
zal nu geen tegenwerpingen maken. Ik kan in den handel mij man staan !
Als er maar wat te verhande,len is in ons'zoo ongelukkig Vlaanderen !...
Agneta was reeds lang weeze en woonde bij haar oom en voogd, wiens
gierigheid te Nieuwpoort wel bekend was. En Wouter wist, dat hij tegen
hem een strijd zou te voeren hebben, om de geliefde tot vrouwe te winnen.
De jonge man keerder in huis terug. Hij had{ nog een flauwe hoop die
Antonia in de eetzaal te ontmoeten, maar Rosa, de, meid, vertelde, dat zij het
cntbijt had moeten boven brengen.
De dienstmaagd zette een stevig morgenmaal klaar.
Gij zult toch niet daar dien jonker van Rooze luisteren ? vroeg
- haar.
Wouter
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Ze blooscle en zei :
T
hern naai veuïne te volgen {}, hij zoil clat gaafne rYiljen...
hij spreekt er altijil van... flraar ik doe trret natuurlijl< niet.
I-{ij zou u ongelukkig rna.ken.
- Rosa is zoo drt'eas r,rt...
-En lachéncl liep ze heen" Maar in de gang noupelcle ze :
Waar,bernoeil zich clic siitjrul uree ? Gaat het heir aan, ivat ik doe
- En als ionfier Pol nlij een tr:eter leven kan ilezorgen, dair het geslaat
of laat.
hier... neem ik hef aan, al wacht ik den gceden tijri af.
Wouter versterkte zich voor cle reis. Eei-lsklaps hoorde hij een geratel.
Hij keek door het raafll cn zag cle htrilkar verl'rekken"
V2alwsl Antonia.". \À/ie u,eet zie ik il ooit ietug ? zei van Dillen.".
-Maar dan bemetktethij iroe hef dezc.il van achteien opgeheven rverrl en
het sch,oo,ne meisje her:r met de hanci cen groet toezrvaaicie" Darleliik daaicp
trok ze zich terug.
*w*outer.
ioch getrolieti cicoi haar
Ze is buitengewocn rzriendelljk, zei
ruln,he;ci
t'ân ha.,:.r be5Jr:ieide,r:
cie
houding" Ze sch.aarnt zich biijkbael over
en rilcen aan
vetgeteu...
g;ezichi
cla.i
Wie rnogen ze àlin ! Maai ik rrcei
Agneta denkert.
Dc'ch het treeldschoon geia.at van h4ar, clie hij alleen als Antonia kende,

_- om

t*""ïtâ'ill,r1TiIï

ffiiT*rtroro wouler cok, tot aa'

i,,e deur begeleict cioo,r

den buigenden waard, die ziinr gasthof aanbeval, inclien de jonker rveer te
Brugge kwam.
Opgewekt stapte V*,'outer cio,or cle poori, deit weg iraar Cihistei op.'"
neem een Llur rust... dus
Is negen uur.." Ik rrroet zeven uui
-'tom vijf uur thu-is ziin. no9, voor donket l;aell,
. Laai ik nu tnaar hoopen, geen
kan ik
.vechtpartijen te moeten le..'eren, al is cle u,eg niet veilig.
Toen hij nabij hed dorpe St-Andries r,vas, reed heni een ruiter vor,.,rbij.
Lle man hield zijn paarcl wat in en biikte van Dillen schetp in't gelaat. Hij
groette en vervolgde zijn.to,cht.
De kerel is fel nieuwsgierig, nompelde Wouter. En me dunkt. ik heb
nog gezien. \Vacht eens... was rlat gezicht tiet oncler de klapdie tronie
loopers bij Pol van Rooze gisteren ! Ik nieen het wel... Maar, neen, ik moet
rn-ê vergissen. Die jongens zullen we4 geen paard bezitten, om te reizen. Ze
hadden geen andcre beurs dan die van den lichtmis uit Veurne. Eir 't is waap
lijk geen oude kno'l,i waarop ginclsche ruiter zit. Dat ciier zou me op drie
uurtjes thuis brengen, nog bijtijds voor den'middagpot...
Sint-Andries vertoonde cle spolen van clen oorlog, naar nog meer \varen
die te zien in het volgend dorp, dat Varsenare heette, en waar veel r.l,oningen
irr puin lagen. Slechts enkel nreirschen woonclen hier en ze maakten geen
aangenamen indruk.
Misschien wel een volkje. clat van roof leeTt, ciacht valt Dillen.
-Aan 't eind van de gemeente was eeh herberg en tot zijn verbazing zag
Wouter daar de huifkar staan.
Zoo'dus rijdt d,ie ook mijn weg uit, zei de jonge man verrast.
-Hij bemerkte de voerman, die iets aan den dissel herstelde...
Mocht ik nu naast Antronia zitten: l. dacht Woute'r.

-
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:

' ,- Wel, mijnheer... we ontmoeten elkaar nopintaals. Hebt gij braak?
, Maar hij blikte intusschen onder de vrijte, doch kon. de bevallige jonk-

vrouw niet onderscheiden.

De voerman keek op en nu juiist niet ntret .rriendelijke oogen.
-- Zoo".. ririjnheer, gij zijt hel ! s1r:ak hij. \)'"aar heen leidt de reis ?
Naar Nieurvpoolt
- O. ik rriot't stlaks cle rveg nJAr r lostcnrie inslaan. Houcl u clus voor

mij niet

oo.

!le,i was een l,.eleefde uilnoociiging^ oni hent t;ret rust te laten" Toch
hernam -w*ou{el nog :
-- Is het ri bekerd, clat cie streek niei veilig is ?
\Melke streek i-s rt'ei 'reiXig in ciezen ellendigen tijd !
- 't Is waarr iriaar lk aclitte
ê
het mijn plicht u te lvaarschLlr,ven. Ik ben
langt iq den vreemtie gev/e cst... en ker.tcie cle tcestanden hier nit meer" De
\ffâ3r'tl tc Drriggc li;hite irrij iir.
--- lk tlrrk ll \'irO!''.1\VC gi;i,iç Lr,-rlr;cliirg. tir,;lr ik ben wel g:r,rrptnri en
vrees de scharruiter niet...
lMoutel clraaide nûg even, hopend ciat antonia zich toch even r"'ertoonen
zoa... À4aar hij v.zr:r-d ii: ziir.i.ierrrrachtingen teiruigestcicl, en dus stapte hij
weer op.
e;: zit iets geheimzinnigs âân die kar... en die reizigers, sprak hij
-.ia,zelf. Maar ik niag niet zulh een briangstelling vcr:r Antonia toonen ;
bij zich
misschien zie i1< va,novonc'l reecis Agne.ta.
I{et gewest rvercl rvoester en onherbergzanier. De veiden iagen braak o{
vertoonclen groote plassen, vuii water. De slechte, niet onderhouden weg w"as

nu geheel veriaten.' De zon vericoncle zich niet" De hemel trleef

eenvo,rmig

grijs-.
\rVou"ter stapte snel door. Westkerke r,rras één bouwval. Ja, men zag de

sporen van het vierjarig beleg, dat Costeucle onclerga,an lead.
Toen strcopten de soldaten uren in 't ionde, en verkeerden ze de streek
in een urûestenij.

Van Dillen bereikte ûhistel. Daar wiicle hij u,.at rust nemen.
Ook rieze plaats *- eertijds een stedeke
had veel onder de, krijg:- puin.
bedrijven geleder:. H,en gecleeite der kerk lag irr
lMouter trad een groote herberg binnen en vond daal veel volk vçrzameld.
Boeren en boerinnen e ir andere lieden zaten aan lange tafels. ze waten aan
't eten. .. wellicht nog rnecr aan 't cirinken. .. *aàt d. nreeste gezichten
b{aakten, veler oogen tintelden en het gesprek was zeer levendig.
\Àr'outer
nog een afgezonderd tafeltje en nam daar plaats . zljn
'oncJ
komst wekte eenige
stilte. Maai dra roezemo,esàen cle gesprekken weer.
' Ecrr dier:sinreid krvanr varr Dillen vragen wat hij begeerde. De jonge
man bestelde brood en bier. IIi.i zou zich niet lang ouhouden. Hij uroeg,
wat er te d.oen was...
t, men heeTt boer Flikse
en houclt nu hef lijkrnaal, ant- het meisje. Die Flikse r,l,erdbeg.aven
lvoordde
vèrmoord clc'or cle bencle oun d"n reus...
Dc reLrs?

-
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Ja, zoo noemen ze den kapitein van een bende cler roovers, die in.de
- wonen.
De een zegt, d,at het een Spanjaard, de ander, dat het een
streek
Vlaming is. Maar wie hem gezien heeft, kan het niet navertellen... want die
wordt dood gevonden juist als Flikse...
En ik beweer dat het een Vlanring is ! riep de boer, clie deze woor- verstaan had... Ik heb de kerels hooren voorbijgaan toen ik onder
den dus
Sneelegem in een hollen bo,o,m verborgen zat. De l<apitein gat zijn bevelen
en hij sprak zoo goed Vlaamsch als gij en ik. Waar moet; mijnheer heen ?
Naar Nieuwpoort
-Voorbij Zevecote moet ge oppassen... Daar is het nooit pluis.
-- Ik heb de waaschuwing meer gehoord, hernam Wouter"
De meid bracht zijn maal en van Dillen nuttigde het vh"rg.
Reist niemand van dit gezelschap den kant van Zeveccte uit i)
vroeg- hij aan den man, die zich in het gesprek had gemengd.
Ge zoudt reisgenooten willen...
- Als 't kan... Dat is altijd veiliger.
- \ggn, vertrouu' niemand, fluisterde de boer. Wie u,eet hoeveel leden
der bende hier zitten clrinkeri ter nagedachtenis van Flik-qe, dicn ze hielpen
t'ermoorden. Zulk een tijd is het. Den een rveet van den ander niet, of hij
v:,el eerlijk is... Houd u niet lang op... beter raad kan ik u niet geven.
En Wouter volgde dien. Een kv'iartier later lva,s hij rveer cp \À'eg. Hij
had Ghistel spoedig achter zich.
Och, buitenlieden overdrijven licht, dacht hij. Zao erg zal het rvel
- Maar toch werd clie Flikse vermoord...
niet zijn.
Zevecote bleek geheel onbewoond. Er roerde russchen de bour,wallen
niets... 't Was doodstil bij de ruïnen. Te meer schrok Wouter toen eensklaps
uit een kelderval een man te voorschijn kwam en hem vroeg :
Heerschap, hebt gij niet een huifkar gezien?
- Jawel, antwoordde van Dillen, zich om zijn ontsteltenis lvat scha*

-

mend.

Met een groote kerel als voerman.

- Ja... en een dame als reizigster.
- Juist... Waar was dat?
- Te Varsenarre...
- Z'oo ver nog?
- De voe,rman vermaakt iets aan den dissel ; hij kan nu wel dicht
- mij zijn.
achter
Ik dank u..:

-De maan kroop in zijn schuilho'ek

terug en \Mouier had, geen lust hem

Hij vond dat alles zeer verdacht en wel in overeenkomst met het geheimzinnige van de huifkar 2e11. zouden die voerman en
cieze kornuit, die onder den grond scheen te huizen tot de bencle van den

nadere vragen te stellen;

zoogenaamden, reus behooren ?

\Mouter had geen aangenaam gevoel. De weg leiclcle nu door een boschn
dat zeker jaren in 't wilde gegroeid was. Takken en twijgen waren clooreengestrengeld en al misten ze hun bladeren, toch belemmerd.en ze het gezicht.
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Van Dillen stapte vlug door. Nog twee uur gaans en hij zou thuis zijn...
\l/eldra kon hij den Tempelierstoren zoeken. Deze moest buiten het bosch
reeds zichtbaar zijn.
Eensklaps sprongen twee mannen

uit een gracht. Ze grepen van Dillen
vast eer deze zich kon verweren. De jonge man begreep, dat liij met de
treruchte roovers te doen had. Toch wilde hij met hen worstelen, daar dadelijk naderden r meer handlangers en stond de ongelukkige reiziger te niidden
van zwart gemaakie kerels.
Wat wilt gij? vroeg hij trachtend nog zijn vrees te beheerschen.

- Ge mo'et zwijgen gebood een van de schurken.
- Is het u om mijn geld te doen. . . ik zal r-r mijn beurs geven
- O, die kunnen we ook v,rel nemen. À{aar houd nu uw mond.
-De man, die aldus sprak, blies opreen fluitje... En weldra verscheen uit

een laan, die tot tret bosch behoorcle, een ruiter. De kerel droegleen masker.
Wouter herkende echter dadelijk zijn paard. Het was de ruiter die hem kort
na 't vertrek uit Brugge voor bijgereden was en scherp bekeken hact. I{ij rrroest
dus een spion zijn en de gevangene begreep, dat men hier op hem had geloerd.
Ja, hij is het ! zei de ruiter. We hebben den rechten man.
-En het
woord tot Wouter richtend, vroeg hij :
Ge heet van Dillen niet waar ?
zoo is mijn naarri.
- Ja.
Uw vader is schout van Nieuwpoort.
- Gij zijt goed ingelicht.
- Dan zilt ge onze gevangene.
- Uw gevangene !... Maar 1k zal u mijn beurs schenken en laat niii clan
riiijn -v,reg voort gaan.
* Och, uw beu'rs is van minder belang.
.- Wat is er dan ? Ik kan u toch niets misdaan hebben, w'anf ik kom
den
vreemde en heb in jaren hier niet verto'efd.
uit
Ge zijtvoor ons een kostbare vogel.
- Moet mijn vader dan rantsoenen voor mij betalen !
- Juist, maar niet in geld.... Staak nu uw vragen ! Alles zal,u op tijd
en stond duidelijk worden.
En de ruiter gaf zijn mannen een wenk. Dadelijk r,uerd Wouter gekneveld.
Men bond hem de handen op den rug. De arme jonker dacht aan zijn huis...
Ile avond zou heel anders zijn dan hij zich had voorgesteld. En rvie rveet
zag hij de zijnen wel ooit terug ?
Twee mannen kunnen de heer varr Dillen wegvoeren, hernant de
ruiter... Ik heb de anderen noodig. Te Gistel is een groot gez-elschap vereenigd. Er ziin boerinnen bij met zwate gouden halskettingen en oo'rslingers
eil mannen met gouden uurwerken. Ze zullen blijven drinken. Als wij met
velen zijn kunnen we hen overvallen en een goede slag doen. Eenige makker.s
zitten rnede aan talel en zullen ons waarschuwen. Het wordt een goede dag...
of beter avond.
De ruiter wees twee ruiters aan, die nu vani Dillen vercler rnoesten getreiden. Ze trokken nei hun slachtoffer het bosch in.
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ONVERWACHT WEDERZIEN.
Sonrber gestemd, zooals men begrijpen zal, siapte \Mouter tusschen zijn
bewakers mee. Ze gingen dieper in het bosch, n1aa.T volgden dan een zand\Meg,
echter uit de richting; van iriieuwpoort weg.
\x1aar brengt ge me heen ? vroeg de gevângene.
- Dar zult ge wel zien, antwoordde een der kerels... Ge zijt veel te

nicuwsgierig.
Een ik in de macht van heni, dien men den reus noemt ?
- Vcorrditmaal wil ik u antw,oorden. Ja, ge zijt in de macht van den reus.
En niemancl
kan u hier helpen. Roepen zou u dus niet baten. Daarom oor\

deelen we 't niet noodig u een prop in den mond te clulven. Zwilg dus en val
ons niet iastig met vragen.
V/'cuter maakte uit het gebeuriie o1;. clat nren henr ats gijzelaaî aangehoudei-i had" Om welk een redefl, dat zou pas later blijken.
Het begon te sneeuwen... Het had den fieelen dag gedreigd. Nu waren de
vlokken claar en al spoedig dwarrelden ze'dicht neer.
Wat, zou het een gezellige thuiskomst geweest zijn I En nu kwam hij
terecht in een roovershol.
. Men kon nret ver vooruit zien. De weg maakte bovendien een kromming
en eensklapsstond het drietal voor een paatd! schreeu.,orde een der mannen.
-- flci ciaar
Wouter herkende de huifkar. En eensklaps laaide de hoop op... Maar
ri.'at kon hii r.er.,.l,aéhten Van dien geheimzinnigen voerman, die te Brugge
menschenschuw bleek. Als hij zelt de reus ntaar niet was, de hoo:fdman tl'er
b'ende

!

Toch riep Wouter :
Miinheer, mijnheer... sta mij bij !
-De voerman sprong nader... Een der roovers haalde een pistool te voorschijn. De begeleidef van Antonia greep een knuppel en sloeg met een vervaarlijken zwaai den'kerel neer.
Drc zal geen woord meer spreken,zeihij, zich tot den anderen keerend.
Weer claalde de knots en ook de tweede viel met een verbriizelden schedd
ten gronde. De voerman sneed Wouters koorden door.
VluB, kom bij mij op de voorplank, zei hij...
-Ontroerd
gehoorzaamde van Dillen en zijn redder zette het paard aan,
d'at er in gelukte de huifkar op een drafje over den zandweg voort te trekl<en.
O, wat dank ik u ! sprak Wou,ter.
-_-. Spreek nu nog niet ! Hebt gij geen wapen ?

--_ Ja... hier is mijn pistool !
Houclt het dan gereecl en schiet op den eerste'n den besten, dien ge ziel
In dit- bosch .,lroont toch niet anders dan gespuis.
Wouter keek zooveel rnogelijk uit. al belemmerde de sneeuw het gezicht
Ook de voe,rman deed hetzelld.e. Ze wisselden geen wo,ord... Van Dillen
hoorde achier zich een zucht... Antonia was dus nog onder het zeil, diep in
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