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cle kar... Na een tiental rninuten geraakten ze buiten het bosch. Het paard
hijgde van inspanning.
* Zie zoo nu kunnen w€ ourZe vaart verminderen, zei de voerman.
-- O, wat ben ik
u dankbaar ! sprak
Wouter blijde. Die
ontmoeting lijkt me
een wonder.

Groote

vreugde

vervulde hem... Hij

zou clan toch

te

Nieuwpoo'rt komen.
lk was toeval-

Iig- op dien zandwêg, vertelde zijn
redder. lk moest dezellde baan volgen
als gij, maar iemand

waarschuwde

me

te Zevecote,

die
ge-

dat het niet veilig
was en toen trok ik
door 't bosch.
Wouter dacht aan
den man în clen kelcler

zcker tle
weest

bode

\o,.as.

Maar hij

niet
vragen. FIij

wilde er

naat
had
reeds genoeg bemerkt. hoe gelreirn-

zinnig de man der
huilkar zich geZe bllkte naar de deur (b12. 19).
dro,eg, en nu vooral moest jonker van Dillen niet onbescheiden ijn.
Hij vertelde de bijzonderheden van de aanranding en het doel, dat de
roovers beoogden om hem als gijzelaar te houden
Dus zijt ge de zoon vaq mijnheer Emmanuel van Dillen, schout te
Nieuwpoort
? vroeg de voerman.
la. Kent gij mijn vader ?
- Van naam...
- Reist gij naar Nieuwpoort ?
- Ik had u gezegd naar Oostende te willen gaan, rnaar ik heb mijn plan
veranderd...
Ik m,oet ergens bij Sint-Joris zijn.
O, dat is onder de muren van Nieuwpoort bijna...
- De streek is me niet onbekend... O, waar is cte tijd...
-En 't was of de vreemdeling plots ontroerde, maar zich cradelijk behee'rschte.
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Anders, zoo gij u naar Nieuwpoort wilt begeven, dan zullen rnijn
- gaarne gastvrijheid betuigen aan hem, die hun zoon de vrijhed terug
ouders
schonk en misschien het levenr redde.
Ik dank u voor dit vriendelijk aanbod, nr:aar kan het niet aauvaarden.
't Is oprecht gemeend.
- O, dat weet ik, mijnhee'r van Dillen...
-Een poos zwegen beiden. Onder het zeil bleet het ook stil...
Zou Antonia slapen ? dacht Wouter. Ze verroert zich niet.. .
-Toen hij het voorstel deed de reizigers naar zijn woning te geleiden.
had hij zich rnet zekere vreugde voorgesteld het schoone meisje dan beter
te leeren kennen.
Maar 't is beter van niet, dachi hii thans. Moest ik zoo verlangd heb- Agneta, om nu telkens haar beeld te laten verdrijven door dat van
ben naar
een ander ?

De huifkar reed door Man,nekensvere, thans een ellendig dorpje. Het
scheen of er in 't geheel geen levend wezen was. Doch dan zag nten toch hier
en daar licht door de reten van luiken.
De streek heeft veel van den oorlog geleden merkte, Wouter op.

- Och, heel Vlaanderen is een oord van ruinen, een kerkhof, merkte
de voerman
op... En men verbrandt er nu onschuldige vro,uwen... Dat brengt
volk op de b,een. Ik heb een tijd gekend, dat het handel en nijverheid waren,
die vertier wekten, in plaats van een barbaarschen moord.
Ge denkt dus over die strafuitvoering gelijk ik.
- Ge veroordeelt die heksenvervolging ook...
Met al mijn overtuiging !
- Het doet me genoegen zulks te hooren. Weinigen spreken aldus...
- op uw tijd vooruit. lvlaar laat o,ns de m'enschen"niet al te hard vallen!
ûij zijt
Ze hebben niets dan oorlog en ramperl gekend en zulke verstompt de geesten.
De vreemdeling zuchtte... Weer verzonk hij in gedachten.
En nu zouden ze de dochter van die bruine ÀAariette voor de rechters
willen- sleuren, hernam Wouter na een wijle.
Die onmenschen !... riep de voerm,an op woesten toon. De veroor- heeft om Jacqueline geroepen naar men nrij vertelde.
deelde
ik heb het gehoord... Tegen niijn u,il
r,voonde ik de
- Ja, bij. Ik korn uit den vreemde en was eigenlijk
terechtstelling
op doorreis te Brugge,
toen ik den treurigen stoet ontmoette.
Dus riep die Mariette waarlijk om Jacqueline ? vroeg de vreem,cleling

fltristerend.

- |a...
Stil... spreek er niet over... De dame achter ons kan zulke verhalen
ruiet hooren...
Zij is zoo teer van gemoed...
Het sneeurvde nog altijd en de voerman moest goed op den weg letten.
hier afstijgen, zei hij. We naderen nu den yzer en wie weet is
-- Ikwelzalhersteld.
cle brïg
Ik"mroet hier aan den kop van het paarcr gaan, anders
.we
sukkelen we misschien nog in de rivier.
kunnen niet ver vooruit zien.
Wouter van Dlllen bleef dus alleen op cle voorplank zitten. FIij hoorcle
gerucht achter zich en ontroerce, toen Anto,nia eensklaps fluistercle :
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Laat niet nretkcn, clat ik tot u spreek, .. Ik moet u echter nog hartelijk
- vcor uw hulp. En \rerge€t tle harcle woorden...
danken
Wouter.rvendcle 't hooict orn. FIij kon slechts een glimp van haar gelaat
onturaren.." heel even maar, want clailelijk trok het meisje zich terug.
O', rvie is zij toch ? vroeg hij zich af. En waarom reist ze hier ? Wie
is die- nran ? Waarom, is ze za-a schurv ? En toch vergezelt ze hem vrijrvillig.
Anders kon ze rnijn hulp inroepen. Wat schuilt daar allemaal achter ?
Maar op die vragen kwam nûg geen antwoord. De voerman leidde het
paarc{ bij clen teugel. En veilig passeerde de kar de houten brug over den
Yzer. De eigenaar van het scharnel voertuig bleeT echter bij het dier. En na
eenigen tijd sloeg hij een zijvrreg in.
Vergist ge u niet? r,roeg Wouter.I)e weg r:aar St-Joris leidt recht cloor.
- Een oogenb!ik, m,ijn vriend... clan zal iku te woord staan.
- Wat beteekent ciit nu en waâr voert elie ztxclerlinge kerel me heen ?
vroeg jonker van Dillen zich af.
Hij rverd zelfs rvat ongerust. Zou hij niet van cie eene hinderlaag in de
andere raken ? Maar neen, de voernrarr had cle tlvee roovers op zulk een
wijze toegetakeld, clat alle geclanhte aan vrientlschappc'lijke betrekkingen

uitgesloten was.

De huifkar blee{ voor een lrrrisje staan. f)e voerrran. kwarn bij Wouter
en zei
zien

ol

--

:

Wilt gij

? ik nroet tlaar irinnen ziju, om te
ik gaarne zou spreken.

ecn r-,ogenirlik wachten

de persoon er nog woont, clie

O, stoor u niet aan lnij ... ik kan rnJjn reis nu rvel te i,rret 'zoort zetten,

ant,nroordde van Dillen.

Ik zou u gaarne

Hij

nader spreken.

- C, clan blijf ik hier...
-De voerntan ging o1; de rvonine af en gluurcle tloor een reet van het luik.

bemerkte een vrouw, clie haar arrondnraatr scheen te cebrrriken. Ze moest
gerucht gehoord hebben, vrant ze bliktt' na;rr de deur. Ze scl'lcen een arme
spinster te ztjn.
De vreemcleliug rnonipelde tel'rer.ien

:

}I2, ze is tlaar nog.. .

-Hij tastte aan cle deur, riie.niet
----

Jozef-Maria. ..

gesloten bleek en tracl binnen.

ba.ron". .
Stil" ger3r.l fiâr1l€n, goecle Katl.tetriine
Ge leeTt tlus nog..,

! zei tle he,zceker

haastig.

En verheugd stond de oude vrouw op cn drukte ze den nrari rle hancj...
Tranen welclen in haar oo,gen.
tr{an ik hier eenigen tijd logeeren '-r vroeg ile reiziger.
- À{aar natuurlijk... Veel bezit ik niet...
- Dat is ook niet noociig..,
-- Err rvaar
is...
Geen natnL'Il... er ziin nteclereizigers claar buiten... Zr1 d.re ge betloetrt
is veilig..'
Maar ik zal tt alles vertellen. Ih uioef eerst cvrn rraar buiten...
Ik hel; al vernollen, dat ik niet naar Nieuwpoi,,ri kari Eaan.
Ftreeft Jack Lr gezien ?

--

Ja.
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O, neen, waag u niet in de stad... Hier is een veilige wijkplaats'..

- die...
ge kent

Kathelijne... Houd de deur clicht... ik keer dadelijk bij u terug.'.
at te stijgen...
gij een rechtctat
den
indruk,
ik
heb
dan,
zei
hij
Dillen,
Mijnheer van
De
kan
siellen.
'omstar-ldigvertrouwen
ik
volle
zrlt,
in
wien
m,ensch
schapen
heden dwingen me, u onl een voor mij gewichtigen diensi te verzceken.
Ik zal waarlljk gelukkig zijn u rnijjn dankkraarheid te Lietoonen, antJa,
-De vreemdeling
stapte weer buiten en vroeg aan Wonter

- Wouter.
woordde

Ge zult al rvel bemerkt hebben dat ik geen gervone voertllan

: f3ïH1ntJ,*n.o"n,

waarop

ik

bett.

reects doelcte, verhincleren Éie nu

m,iin naam bekend te maken. Wij beleven onrustige tijden. ÀAaar
dat it rnij niets te verwijten heb.

ik zweel

u,

Daarvan ben rk overtuigd, mijnheer.

- Eenigen tijd moet ik me verborgen houden... Ik kan mij iicht tevredeir
stellen rn'et een strooibed in ,een liut of in een iloi in het bosch" maar Antonia,
mijn dochter, is zr,vak en heett reeds te veel ontberingen geieden, om er nu
nog nieuwe te dragen. il< had gerneend haar zelt bij een vriend te blengen,
want ik heb voorname vrienden in \riaandereir, doch zuiks blijkt thans onrnogelijk.Gij begeeft u naar Nieuv.rpcurt... en rlringend rrerzoek il< u, mijn
do'chter onde'r uwe hoecle te nemen. Kent gij het landhuis << De Reiger >?
O, heel goed !
- Daar zal Antonia met liefcle ontvangen worden. lriog een becle...
- ten minste in het eerste verzo,ek toesten-lt.
zoo ge
O, natuurlijk !
- Kun ge me dan beloven voor ieder geheim te houden, clat ge ur,ij
- en rnijne dochter begeleid hebt ? Uit uw oo'rdeel over de strafuitvoeontnpet
.ring te Brugge hoo,rde ik ieeds, dat gij breed en ruim van begrip zijt" Zao zult
ge dan ook wel erkennen, clat iemand om politieke redenen zich een tijd
schuil houdt, al is hij een eerbaar rnan.
Volkomen waar!
- Ik ben in dat geval. Daarom bezweer ik u, om de veiligheid van mij
- kind, over ons te zwijgen. Misschien mag ik op uw hulp aanspraak
en m$jn
maken... al was het geen berekening, die me dreef, toen ik u uit cle macht cer
roovers verloste...

gaarne

Mijnheer, ik verzeker u, dat ik u niet dankbaar genoeg kan zijn
wil ik u dezen dienst bewijzen...

en

Met de voorwaarcle er aan

?
- a ! Alleen een bezwaar.. .verbonden
Ik moet aan mijn vacler, den schout, ken- van den aanval en het doel cler roovers. Vooreerst is dit een algenis geven
.f

nleene burgerplicht. Ten fweede hebben mijn ouders recht die lotrirvaùen
van hun zoon te kennen. En dan heb ik bemerl<t,, dat cie schurken vooral op
m,ijn vader gebeten waren. Ëiij dient dirs maatregelen te nernen, onr zich te
verweren. Verhaal ik dat avontuurr, dan riloet ik toch over mijn redcler spreken"
-- zeg, dat een vo'ermian u verlostte en ge bij Sint-Joiis... afscheid van
hem hebt genomen. Dat is de waarheid... voeg er bi;, clat hij Antonius
heet... D'ien naam heb ik aangenomen, tot ik mijn waren-weer voeren kan,...
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Vertel, dat ik mrij naar Veurne begaf, want daar naoet ik toch zijn... Zwijg
over hetgeen ik u toeve'rtrouwde 'en laat geen woord uit over mijn dochter.
z,oo kan ik volmondig toestemm,erl ! verzekerde \Mouter, zonder te
hoe clie belofte hem heel wat last kon bezorgen.
overwegen,
Dan dank ik u hartelijk, hernarn mijnheer Antonius, om hem nu ook
met -dien naam aan te duiden. Sta mij 'toe, thans mijn'dochter van een en
ander in te lichten...
De geheimainnige reiziger klom in de huifkar. Wouter stapte wat heen
en weer. Blijclschap vervulde hem. Hij zou het schoone meisje begeleider;
m,et haar spreken, aan haar zijde gaan.
En Agneta ! klonk het in hem.
- O,
_ik bewijs een daad van hoffelijkheid, antwoordde de jonker als op
die beschuldiging. Als ik Agneia voor mij zie, zal dat beeld van Antonia on*
middeljk verdwijnen.
Het gesprek onder de huif duurde vrij lang, mlaar eindelijk hielp mijnheer Antonius zijn dochter uit het voertuig.
-- Nu vertrouw ik u mijn kinclr toe ! zei de vader) en in zijn stem trilde
een snik... Ik mrag mij niet verder wagen.
O, vader, zult gij toch voorzichtig zijn ? vroeg Antonia ook diep

bewogen.

Ja,lieve ! Fn weldra zullen we rustig en gelukkig leven... De scheiding-kan niet lang duren... Ga nu... Dus op << De Reiger >... Ge behoett
zelf niet binnen te treden, mrijnheer van Dillen. Dat zal voor u genaakkelijker
ziin... En Anto'nia kan eveneens den naam van haar vriendelijken leidsman
verzw'ijgen.

Vader en dochter kusten elkander nogmaals. Dan gingen Antonia

en

Sy'outer heen.

Mijnheer Antoniu,s bleef even staan... Hij brak in snikken, uit...
O, Mariette, w'at hebben ze met u durven doen ? kreet hij. Ellendige
rechters...
hoop stonr,rneriken en wreedaards... Maar wacht !
En de geheimzinnige reiziger, daar in de sneeuwvlaag op den eenzamren
weg bij Sint-Joris, balde woedend de vuist in de richling i'an Brugge.
Dan veegde hij zijn tranen af en leicide het paard met de huifkar achter
lret huizeke en mompelde

:

De baron zal weer een nacht cloorbrengen op een stroozak... Maar
mijn dag komt weJ... Ja, ik mioet voorzichtig zijn... Antonia heeft gelijk.
Mijn optreden in het hotel te Brugge zou me verraden hebben. Maar ik had
die verkoolde klom,p gezien... het lichaam van Marietta... en ik had toen we
iederen alles kunnen neerclonderen.." Tocli... ilc dien aan Antonia te denken...
Antonius stalde het paard in een hokje, en trad' in huis bij de oude
Kathelijne.

DE ]'HUISKOMST.
lVouter van Dillen gevoelde zich vreemd te moede. Hij stapte hier door
de sneeuw aan de zijde van een beeldschoon meisje, maar voor hem teitelijk
toch een onbekende... nn ni1 m,ocht niet naar haai alkomst vragen ! Hij wâs
te wel opgevoed, om onbescheiden te zijn.
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Slecht weer, jonkvrouw, sprak hij.

Ia, mijnheer, maar de aistand is niet groot, niet rvaat' ?
Toch bijna een uur tot aan het huis < De Reiger >>.
Och, ik ben gewoon aan de gurrrheid van het \'veer. '. Als ik u lllaar
niet tot last ben.
Och, jonkvrouw toch !...Laat ik tot alle anturoord u r-nijn arm aanbieden, -want de weg is zeer slecht.
Dadelijk leunde ze op haar gids. \Vor-rter onTroerde... Antonia scheen
zich geheel aan hem toe te vertrouwen.
Kent gij de bewoners van liet huis << De ReigeL >>? vrocg van Dillen,
- Alieen bij naam...
_-.- 't Is de f amilie van Houtte...
Neen toch... Daar woont sedert een jaar tnijnhcer cle l,oti'1'.
- O, ik ben lang afwezig gerveest. Dan is het lanrlgoerl rran eigenaar
Maar zoo ln.€o Ll claar niet opnellten kan i...
veranderd.
O, ik zal er hartelijk ontvangen worcleu...
- Anders leid ik u bij rnijn ouders i
*- O, neen, m,ijnheer, dat is onniogelijk I heinattt Antonia verschril<t.
Hartelijk dank voor ulv goeclheid...maar slechts een pctsoon lilag rvcten, dat
ik op << De Reiger >> ben, en dat is mijnheer de Lor,vy zelf. Vader heelt u toch
gevraagd, over miin verblijf aldaar ie zwijgen ?
* Ja, maar ztrlt gij uw tegenrvoordigheid verborgen kuuneu houden ?
Nieuwpoort is klcin.
Ik zal zorgen, dat niemanci nij ontdekt.
- Dus zult ge nooit kunnen uitgaan ?
-' Ia wel ! O, vraag niet verder, mijnheer. We rttoeten u r,nel zeer zonderling toeschijnen, maar ik zweer dat wij eerlijke lieden zijn.
O, dat geloof ik vast en stellig...
- We z'ijn zeer ongeh,rkkig geweest...
- Ge hebt geen moeder meer... als ik dat vragen rirag...
- Moeder is reeds lang gestolven, mijnheer...O, geen moeder hebben,
- zware beproeving ! Vader is echter altijcl zeer goed voor nlij gerveest,
is een
al schijnt.hij soms wat rurv... Zljn leven heeft daaraau schutrr,l... Gij vergeelt
hem de grove lvoorden, niet waar ?
Maar ik denk er niet lneer aan, jonkvrouw.
-Plots hield een ruiter naast hen stil. Door de sneeur,r' hacldeu ze het hoefgetrappel niet gehoord. De reiziger boog zich ter zijcle... Wouter greep zijn
wapen, mieenend, dat hij weer met een der oversten van tle rooversl;endc te
doen had... Maar hii zag dadelijk, ondanl<s de halve duisternis, clat clcze
ruiter een ander was.
Wat wenscht gij ? vroeg hij.
-* O, ik vergis nle !klonk het terug. Laat ik Lr niet storen ! jonker van
Dillen heeft aangenaam gezelschap, naar ik zie... Zijn liefje reist henr tegemoet... en dan nog met zulk een guilr weer. Goeclen avonrl ...
De ruiter reed in een draf heen.
.- Jonker Pol van Rooze !... zei Woiiter verontwaardiqti. \Vat eeil onbeschaamde vlegel !
Kent gij hem ? vroeg Antonia.

-
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Het is de ongemanierde kerel, die u gisteren in het hotel te Brugge
lastig- viel.
Dezelfde

?

- 1a... Ma-ar bekommer u niet om zijn woorden ! Die vent drinkt..'
misschien was hij weer onder den invloed van den wijn...
't Was de eenige ontm,oeting, die ze hadden tot aan de stad.
-- Het huis < De Reiger >> staat buiten de muren, we kunnen de poort
yglrnijden om er heen te gaan, zei Wo'uter.
O, dat zalhet beste zijn.
Ander vraagt m'en ntisschien papieren aan de w'acht.
- Ik heb die wel, {naar, na a;lles wat ik gezegd heb, zult ge begrijpen,
- liever niet gezien word.
dat ik
Ze volgden een weg langs de vest en bereikten dan een eenzaarn landhuis, dat tusschen de boom,en stoird.
Hier is << De Reiger >>, zeivan Dillen. lk zal u toch tot aan de woning

brengen.

Ze gingen door het hek. Een dreef leidcle naar clen ingang van een statig
heerenhuis.

Nu kan ik rnij alleen helpen, zei Antonia. O, rnijnheer, ik ben

dankbaar.

Lr zeer

Uw vader bew'ees mij veel grooter dienst, jonkvrouw. Ik hoop u nog

weer -te zien. En moge God u spoedig m.eer rust en veiligheid schenken...

Danku

!

-Ze relkte henri de hand... Wouter kuste die eerbieciig. Hij

meende een

geritsel te hooren en keek terzijde. Snelde daar niet een gedaante weg ? Of
waren het takken, die zinh in den wind bewogen ?
Antonia betrad de steenen trappen bij de voordeur. Wouter keerde terug.
Op eenigen afstand bleef hij staan. Hij hoorde een klopper vallen en keek in
de richting van het huis... Een straal licht viel naar buiten... verdween weer)
terwijl een deur toesloeg.
Zii is binnen... mijn taak heb .ik volbracht, rnompelde van Dillen.
- vlug naar huis ! Wat al ontmoetingen ! Wie m,ag deze heer Antonius
En nu
dan wel zijn? En zou men onsr hier bespied hebben ? Ik meende toch een
mensclt te zien ! Och, ve'rbeelding zeker !
Met blij gemoed stapte Wouter wat later door de poort. Een schildr,rracht
vroeg ziin paspoort. Toen hij den naam las, groette hij eerbiedig. De zoon
van den schout, dat was een voornaam pers'onage voor den soldaat.
Eindelijk in mijn goede Nieuwpoort ! juichte Wouter, terwijl hij voort
grng..
Uit winkels straalde licht en dat maakte een vroolijken inclruk na den
tocht door de eenzame, doodsche streek. Het harte klopte Wouter sneller.
Hij herkende de huizen... kwam op de markt, begroette den nu wit bekapten
halleioren... En dan zag hij het ouderlijk huis, een der grootste woningen
der stad. Op den hoek hing voor een Onze Lieve Vrouwen beelcl een een brandende lantaarn...
Ontroerd klopte Wouter. Hij hoorcle een stap. De deur werd geopend.
-- Dug Klaral ! riep cle reiziger vroolijk tot de reeds bejaarde dienstmaagd.
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Jozef-Maria toch... dat is jonker Wouter'
En de goede rneid liep opgewo,nden naar een zijdeur, wierp die

open

zonder u"otuJ te kloppe'n, wat ze anders nooit zou nagelaten hebben en jubel-

de

:,

Mijnheer, mevrouwe... jonker Wouter is daar !
klonken. Dre zoon had de sneeuw Van zich afgeschud
en trad'in de gang. Hij werd door zijn ouders, zusters en broeders omringdIeder wilde trern tret eerst omhelzen... hem als in triomf in de woonkamer
voeren. 't Was een heerlijke thuiskomst, een ontroerde vervlelkoming.
Eindelijk dan to'ch kon Wo'utet ziin mantel afdoen, ziin laarzen uittrekken en plaats nemen in den zetel, dien moeder bij den lustig brandenden
haard had geschoven.
Wel, wel, toch nog ee'n verrassing... zei vader van Dillen, de schout
van Nieuwpoort, wiens strengheid van Wezen to,ch getemperd werd door
den goedigen o,pslag zijner oo,gell. Ik wist al, dat ge te tsrugge ztangekomen
waart...
Hoe dan, vader ?
- och, een flinke schout krijgt tegenwoordig inlichtingen van alle'zijden
- is no,odig in dezen roerigen tijd. Ik meende echter, dat ge vandaag den
en dat
wagen op Oostende en morgen dien op Nieuwpoort zoudt genomen hebben,
wegens de onveiligheid der wegen.
Men had mij te Brugge wel gewaarschuwd. Ik"meende echter, dat het
zao -erg niet zau geweest ziin. lk heb het anders ondervonden.
De schurken hebben u toch niet aangevallen ? vroeg Inevrouw van
Dillen- verschrikt. Onrust teekende zich aÎ op haar gelaat. Trouwens ieder
keek in spanning den teruggekeerden huisgenoo't aan.
Wouter vertelde zijn avontuur mLet de roovers.
* Onze Lieve Vrouwe zii geprezen, dat gij nu veilig hier zit ! riep de
nloeder uit, O, Cod zegene dien b,raven voerman...
E,en voermanl die Antoniu's heet, zei de schout. Dien naam. moet ik
onthouden.
De man verdient een llinke belooning. En woont hij te Veurne ?
-.--- Ik weet niet waar hij woont, vader. Hij reisde naar Veurne, antwoordde Wouter.
En het hinderde hem reeds, dat hij de voll,e waarheid, niet zeggen kon
en het ook moest verzwijgen, hoe hij zijn rdder een wederdienst had bewezen. De zoon was nooif 'gewoon geweest ie'ts voor zijn ouders verborgen te

-Blijde stemmren

houden.

O, ik begrijp den toeleg van den

zoogenaamden reus en

zijn kor-

- hernam d'e heer van Dillen. Ik heb hier in de gevangenis een der roo,nuiten,
vers, zeker een voor de bende voornaam, p,ersonage. Hij wil niet spreken.
En nu hadden de kerels hem gaarne uitgewisseld tegen u. Gode zij dank, dat
Hij u een bevrijder zond, .want hoe innig lief ik u heb, ik had aan den eisch
d'er schelmen niet kunnen vo,ldoen. 'k Zou in dat geval alleen ambtenaar
geweest zijn,t hoe ik als vader ook geleden zou hebben ! Ja, de stree,k is
vergeven door dat gespuis. En dan krijgen rve vo,ortdurend van de regeering
bevelen over politieke onrusstokers, die eveneens rondzwelen en misschien
allerlei plannen koesteren, nu de oorlog weer dreigt te beginnen... Zoek
die kerels'dân maar ppr
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