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bij uw deur krijgt. Maar de man is suf en ,o,ud en moet veel lijden onder het
verlies van zijn goed. f{ij heett de Reiger voor een appel en een ei gekocht ;
het ding is zeer vervallen.
De Lowy onschadelijk'.r Wouter vermoedde het anders, maar zei niets.
Toch vro,eg hij zich af, of hij zijn vader niet steunen moest...
.- Ik kan niet, dacht hij, nu toch niet, zoolang Antonia daar is. Ik m'oet
mrijn woord houden. En ik weiger te gelooven, dat haar vader 'een misdadige is.

een

reis

Ik

heb maar

ongelukkige
gehad, sprak

de schout. En

de

regeering zal niet
tevreden ziin over
mij.
-- Maar wie kan
nu met juistheid
zeggen, of die voerman der huifkar de
bewuste Isegrim
was...
.
\rolgens mijn
wel.Nu,
inlichtingen

hij is ons toch te
vlug. Hij staat dan
ook als

buitenge-

woon slurv bekend.
'Wie weet, zit hij
van avond toch niet
in de boeien !
En vader en zoon

gingen door

de

poort het stadje bin-

nen... Plots ontroerde Wo'uter. In
de straat ontmoette
Agneta wendde zich beleedigend

af (blz. 36).

hij

een dienstmeid...

Zoo was ze gekleed.
Een grove doek be-

't hoofd en de borst . Ze droeg een korf aan den, arm. Maar de
jonker herkende het gelaat van Antonia.
Ze zag hem o,ok. Ze glinlachte bijna onmerkbaar. In haar blik lag ver-

clekte haar

standhonding.

Ze heeft volle vertrouwen in m,ij en z,eker weet ze nog niet, hoe haar
vader opgejaagd wordtl anders zou ze mij wel van verraad verdenken en
hier niet zoo rustig'stappen, dacht Wouter.
Zijn vader had het meisje niet opgemerkt...
wouter voelde, dat hij verliefd was geworden op de schoone Antonia...
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Ik moet hier even in de woning van clen but'gemeester zijn, sprak cle
heer -van Dillen. Ik kom cladelijk thuis.
Wouter aarzelde even... Dan keerde hij terug ont eell rvil'le rnef ;\ntonia te, spreken... Hij gehoorzaarnde aan een tlrang van ziin hart.
Buiter-r de poort haalde hij haar in.
ffi32v juffrouw toch, gij waagt te veel, zei hij.

Antonia
lachte hein toe.
Wel neen, sprak ze, mijnheer de l-owy staat hier bekend als een
rustig- nrensch en nu ben ik zijn dienstmaagd. Wie zou er achterdocht krijgen,
lnaar, al stoot ik u niet af, toch m'oogt ge dan niet, als voornaan: ionker, m.et
een .eenvoudige clienstbocle staan spreken.
Ik wilde u u'aarschuwen...
- Is er gevaar ? vroeg ze.
-Plots vercluisterde haar gelaat
Dreigt er iets m'ijn vader ? hernam ze angstig...
-Wouter rvilde haar niet ongerust tnaken.
Neen, neen. hernam hij, nraar er is hier in't ronde cen sterke politienracht...
Hij aarzelclcr even en vervolgde :
Ook weet ik, dat er bevel is gegeven, om u\v vacler op te spolen...
- tenm,inste Isegrim is.
zoo hij
O, Hemel ! dan is zijn verblijf in Vlaanderen zeker bekend !
- Er zijn veel bespieders...
-Nu werd \Àrouter bevreesd... Antonia lnoest eens naar het huis 'u'an
Kathelijne gaan, om haar vader te verwittigen; dan liep ze recht in cJe handen der schoutsdienaren. Ilij moest zulks verrnijden.
Jonkvrouw. hernam hij, uw vader zal zeker al ve,rclcr gereisd zijn.
Men -hacl zijn aanwezigheid bemerkt in de woning te Sint-joris.
O, heilige Maria...
- Durft gij er een eed op do'en, dat mijn vacler nog vrij is ? vroeg ze.
- la !... Nu zijt gij ook gewaarschuwcl. Wees clus niet ol'errnoedig...
- Mijnheer, hoe kan ik u danken !
- Uw vader redde mij het leven... En ik beschouw deze lvaarschuwing
- verbonden aan mijn belofte... Laat ik u nu niet langer ophouden...
als nog
Wouter maakte een buiging en keerde snel terug.
------ O, in werkelijkheid konkel ik tegen rnijn vader en tegen het gerecht.
Ik mag niet verder op dien weg gaan, mo,mpelde hij ... God behoec{e Antorria...
en ook haar l'ader, al is het terwille van haar...
Wouter stapte vlug naar huis.
Agneta zal m,ij die Antonia wel doen vergeten, zei hij bij zich zelf. En
- het beste...
dat is
ACNETA.
Agneta van Ramsclijk woonde bij haar oom, op een klein kasteel, tien
rninuten gaans van Nieuwpoort. Ze hacl rnet den edelman het rlidclagmaai gebrulkt, toen Fien, cle jonge meicl bezoek aankonrligde.
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heb heril in dc spreekka,rner

Goecl, zeg dat we komen, antwoordciE i:aron van Rarnsdiik.
En toen de dienstbocle heen was, zei de oom :
Agneta, gij zult hem trto'eten te wcord staan, ik ga rnijn noenslaapie
doen... en dat sta ik voor niets of niemand af.
Maar oom, zeg clan. dai we verhinderd zijn jonker van Rooze te ont*

vangen.

t)at kan nu niet riteer ! En ik wil, dat hij ontvangen r,rrorcie..' qij rveet
wel...
elat
* Oom, ik ben gevraagd bij Livina varr l)illen...
O, ge moogt gaan... en ge blijft tot vanavond; ciat spaart eeir maal
eten -uit... En we mroeten cle schout te vriend houden, dat komt ie pas in
roerige tijden. En die Livina helpt u kleedjes tnaken... clat is zooveel geld
gewonnen van naaisters. Ge behoeft jonker van Rooze niet lang te houden"
anders moet er weer wijn gescho,nken worclen ook en't is zttlk een dule tijd"
ûa nu... begroet hern en laat hem merken, dat ge uit moet. Hij komt niet on-l
rnij, maar om u te zien...
Agneta weifelde nog even. De baron trok zijn scherp inhalig wezen in
een norschen plooi. Het meisje kende dat verschijnsel, en, ze rarilcle clen ouden
man niet boos maken.
Agneta ging dus naar de spreekkamer, tevens een kleinen rvintertuin,
aangelegd door den vorigen erfgenaam en nu zeer vervallcn.
Welk een geluk, u alleen te mogen ontmoeten, zei jonker Rooze, eeri
diepe- buiging makend.
* Mijn oom is verhindert te komen, antwoorcide Agneta... Ge zult ook
mij verontschuldigen... ik moet uit.
Naar de familie van Dillen, niet waar ?

-

Inderdaad...
Ja, ik ken de gewoonteu...'t is Woensdag... Juist daarom koni ik nog
even... Zie Agneta, ge weet, wat ik voor u gevoel... en nu ben ik wai onge.
rust... Bij de lamilie van Dillen is de zoon teruggekeerd...
Agneta bloosde...
Ik heb het vernorlen, zei ze. Wqnter is in goeclen rvelstancl lan cle reis
weergekomen...
O, ja, in de beste gezondheid en in aangenaan-l gezelschap.
- Hij was toch alleen...
- Toen hij bij zijn lieve ouclers kwam... Ja, clat is best rnogelijk! À{aar
- hem ontmoet, eerst te Brugge in het hotel < I-{e,t r,r,apen van Damme >
ik heb
en daar was hij zeer bevriend m'et een dienstmaagcl, die toevallig de clochter
is van zijn vaders politieman Roger !

Agneta ontslelde, maar zei
Dat geloof ik niet !
--- En gisteravond toen ik Nieuwpoort naclerde, ontmoette ik hem nogmaals... en nu met dat rneisje aan den arm. Hij heeft haar natuurlijk niet bij
zijn ouders gebracht, maar op De Reiger als clienstbode geplaatst.
-_ Mijnheer van Roozc', ik vind het erg, wat gij van clen broecler rrrijner
'.
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vriendin durft zeggen, sprak Agneta.
--' Niets dan de waarheid en ik zou alles verzwijgen, ware het niet, dat
ik u moet waarschuwen. Gij zult nu dien braven lVouter ontmoeten en u laten
beinvloeden door zijn woorden.
Agneta wendde zich beleedigend af.
-- Mijnheer van Rooze, met welk recht bentoeit gij u rnet niijn gevoelens?
vroeg zc.
Het recht der liefde... Ge weet, hoe ik u bemin...
- Maar heb ik u niet gezegd, dat ik vooreerst geen beslissing kan nernen.
- Ia, wel, maar de omstandigheden zijn thans veranderd...
- En
waardoor !
, - Wel, de komst van den schoutszoon ! Dat maakt mij ongerust. Hij
kornt- uit den vreende, zal veel gezien hebben en veel vertellen... en veel
liegen... en clat alles maakt indruk op meisjes, f)an zijt ge zeer bevriend met

zijn

zuster.

Jonker P,ol, ge verbaast me
-. Ik
schijn wat grof, niet waar?
- Inderdaad...
- Kan ik het helpen ? lk zcu Vy'outer van Dillen rvel kunnen haten...
!

Het is niet goed... het hoort zoo niet, ik weet het, maar ge moest mijn onrust
gevoelen.

Is het wel, daarom Wouter van Dillen voor te stellen als een belager
- dienstmeisje ?
van een
Ik heb de waarheid gezegd, niets dan iie waarheid. En ik ben over- dat hij partij trekt van de omstandigheid, clat Roger, de vader van dat
tuigd,
rneisje, in dienst is van ded schout.
En gij hebt hen samen gezien ?
- Ia, Agneta ! Ik durf het onder eede verklaren... Ze liepen arrn iu arnr
over -den weg... En te Brugge zag ik, hoe Wouter van D'illen het meisje verlokte... De waarheid zeggen is geen kwaadsprekerij,.. En ik acht het mijn
plicht u te waarscfnnwen. Ge weet, hoe innig ik u bemin...
van Rooze, ge zoudt daarover niet rneer spreken, tot ik me
- Jonker
heb...
overpeinsd
Kan ik mijn hart aan banden leggen ?... Het gevoel r.r,ordt soms ster- een belofte... O, wanneer zal ik uit uw mond het woord iltrogen verker dan
nemen, dat me zoo gelukkig za\, m.aken... Vergeef het me Agneta, zoo ik u
verstoord heb... Het is louter bezorgdheid en ongerustheid...
Het meisje keek naar den groncl en antwoo,rdde niet.
Ik zal u niet langer ophouden, hernam cle bezoeker... Ik heb mijn
boodschap verricht...
Hij nam Agneta's hand en kuste die... En met een hoofsche buiging
vertrok hij. Buiten monpelde Pol van Rooze :
Zie zoo... dat is gedaan... In haar hart is de twijfel... Ha, gisteravond
- Wouter van Dillerl de een of andere dame een dienst en ik heb er
bewees
prachtig partij van getrokken... en zal het nog doen. Hij krijgt de schoone
Agneta en haar duiten niet.. " En is de lieve Roza verdwenen, want zij zal
naar mij luisteren, dan geeft Agneta de schuld aan Wouter. Zij zal dat natuur-

DE

]_IEKS

VAN NIEUWPOORï.

JI

lijk wel vernemen in het huis van den schout, waar Roger zijn larnmerklachten
zal doen hooren... 't Is slim overlegd van me.
En ja, bij Agneta was er twijfel... V'/outer kon in rlen vreelllrle verantlerci
zijn. Hij was lang weg geweest...
antrvoord, toen
Ze had
'zijnPol van Rooze afgescheept met een ontwijkend
hij haar
liefde verklaarde en invloed won bij haar oom. Ze wilcle tijen
winnen tot den. temgkeer van V/outer, voor wien er innige genegenheiel was
in haar genroed.
Nu bevond hij zich te Nieurnrpoort. Zijn zuster Livina haci het haar cTien
morgen vlug gemeld met een briefje... Ze zou hem zien... Maar 't i-'ersfe
bericht, dat ze dan over hem hoorde was een onguns'tig.. .
Wouter zou de eer trelagen van een eenvoudig nieisje, cle clochter vân een
oler dienaren zijns vaders.
Neen, 't kan niet zijn, ik mag het niet gelooven, mompelcle .\gneta,
- ze zich kleedde...
terwijl
En toch, Pol van Rooze had zoc beslist gesproken eu clurtde ziin woorclen
nlet een eed bevestigen...
Agneta dacht daarover en zeir bij zich zeli :
Pol is anders to,ch een eerzame, oprechte jonker. Iecler eert en plijst
hem.- Hij zal toch niet wetens en willens een valsche getuigenis afleggen. Ma2r
hij kan zich vergist hebben... Eri ia... Wouter is lang weg gel&c'esr en kan
een losbol geworden zijn.
Het nieuws had het blijde rrooruitzicht op het bezoek toch getemperd...

DE OEVANGENE.
Na het noentnaal ging Wou,ter van Ilillen cven rret zijn varlcr rnec rlaar
De schout nroest er zijn en cle zoon wilde toch eens rien rûove1
zien, vo'or wien cle bandieten rlit het bosch hem gijzeiaar liaclclen r.liilr.l stellen.
Terwijl de heer van Dillen rnet den besiuurder sprak, bracrit rir: cipier
Wouter nâar een cel. Daar zat een oucle man rnet verwarcl grijs haar en langen
baard... À{aar zijn gelaat hacl toch iets goedigs..,
Komt gij mij bekijken
een soort wilci clier ? vroeg hij aal Vi.iouter.
- Neen man, rlat is cle als
bedoeiing niet... Miin nieuvussierisirelc'ï licef r
ecn andtrc
rqdcn...
Mij uithoo'ren, zeker ! Ik zeg toch niets. Ik verraacl de rnannen nieî.
- meest ctroor wanhoop tot een leven afgecfivaald zijn, clar ik ir.r nrijp
die toch
hart m,oet veroordeelen.
Ge hebt clus berouw ?
- Die kwestie zal ik met
clen geestelijke en niet rret eerl knaap als gij
- ! Gij zijt jong... en w'ie
bespreken
weet, rvaar gij nog terecht komf. FIet lever-r
kan zo,nderling loopen
Er was iets svmpathieks in cie stenr, ciat Wouter aantrok.
vriendschap, zei hij, 't heeft rveinig gescheeld of ik zat ook ge- welm,aar
vangen...
niet do'or het gerecht... urv vrienclen haciden het op ir;1
ele gevangenis.

gcmunt.
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En Wouter vertelde in

Mijn

't

rnakkers haddeu

Maar- kwaamt gij van Brugge

-

-

kort de aanranding van clen vorigen avond'
dat niet tloeteu cioen, hernarn de grijsaard'

?

Ja"

(), is het dan lvaar, wat ik hier vatt cipiers haarde, dat nten

gincler

d'e lrruine Mariette heelt verbrand ?

Dat is gebeurcl.

- O, Jozef-Maria... wat een vreeselijke nisdaad ! Gori straffe de
-moordenaars. al zijn het getabberde heeren... En ook verhaaide men, clat
een Jacqueline gevangcn was genotnetr?...

lù/outer luisterde met belangsfellittg.
Nssl, dat is niet waar, zei hij.
--- Weet ge 'f zeker ?
Mariette heeft wel olî een .facquelint geloepeni rnaar nienrand kent
dat ureisje...
ûod zij gerlankt !
- Kent gij die Jacqueline dan ?
- Vraag niet vei'tler, jonker ! Ik ben u tlankbaar
Arnle l,{ariette !
-- Was ze farnilie van u?
Vraag niet verder, herhaal ik u !O, God straffe cle rnoorclenaârs...
- op den brandstapel ! Zij heeft zeker lang geleden.
frlariette
l\gsn, ze was spoedig dood...
--- Dan is God haar nog genradig geweest !
De cipier had zich even ve,rr,vijderd. Wouter naderde r.vat meer en flnisterde :
Zeg aan niemand, dat ge die Jacqueline kent. Ze wordt opgespoorcl...
- haar, als mel1 ze vangt ! Moest
men' vernemen dat gij haar kent,
En u'ee
rnen zou u op de pijnbank tot bekentenissen brengen.
-- O, al scheurde' men mij 't lichaam open, ik zou niet sp'reken... Liever
verpletterde ik mijn hoofd daar tegen den muur... Jonker, gij ziet er een rechtschapen man uit. Uw waarschulrring was onnoodig, rnaar toch dank ik u
Yoor Lrwe goede bedoeling.
En gij zijt van voornarner afkon-Lst, dan ge nu schilnt, hernaur Wouter.

- Afkomst... och ! wat is dat alles ! Ik heb gedwaald. Àtlijn dagen
zijn geteld.
Ze zullen me hier wel aan den galg hangen. Il< ben blijde, dat gi!
aan de roovers ontsnapt zijt. Voor mij behoelt niemand meer te lijden...

En ik walg van het leven. Moge God rnijn ziel genadig zijn en hen beschermen"
voor wie ik nu nog bid, al heb ik zelve genoeg vo,or mijn eigen schu,ld tc
bidden.

\ilouter

gerioglde rnedelijden met den ouden man.

Mariette is dood, vervolgd,e de gevangene op somberen toon. Zii
- de stille, brave ziel, die nrenigeen wel heeft gedaan... En van de
een hèks,
honderden, die haar liefdadigheid kwamen inroepen, is niemand voor haar
komen getuigen ! Zoo is de wereld...
Ge hebt dus Mariette goed geke,nd...
-_- Mijn hemel, of ik haar gekend heb !
De tranen stroomden henr over de wangen...
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Maar vraag nle niets nteer, hernam de gevangene. ik moet mijn gevoor anderen... Tot wie ik zou willen spreken, zijn ver van
sluiten...
rnoer-l
trier... God geve, d,at ze in den vreent'cle, vertoeven en er blijven ! In Vlaanderen slaat men thans al te gemakkelijk de schavotten op en richt nten harte-

--

loos brandsiapels aan.
Ge bedoelt thans toch niet de roovers...
- De roovers ! Och, clat ik ooit me{ hen in aanraking kwatn ! À[aar:
er zijn ook goede kerels onder ! En wat heeft hen daar gevoerd ! O, de
vervloekte oorlogen ! Vriencl, laat rne nu alleen... lk zal niets meer openbaren... ik. heb misschien al te veel gezegd. Voor mij is het niets... fftaal
anderen... O, ûod, bescherm hen !
ûetrollen ging Wouter heen. Hij wachtte dan op zijn vader.
Neen, rlie grijsaarci is geen gewone bandiet, mompelde hij. En Jacqr"relirie -bestaat clus. De gevangene weet er lneer van) uraar ik zal mij wel wachten
zulks aan vader mee te zeggen. ik nrag niet rrreewerken tot de vervolging van
ongeiukkigen.
De schout l'e rscheeu na eenigen tijd.
WouTer, sprak hij, rk rnoet naar Veurne . Zeg aan rroeder, clai ik pas
rral avtrttd
thuis konr.
Hcbt ge weer een spoor van Isegi-im gezien ?
--''- Ja... Ik hoop, dat lr,e den lrerel toch zullen vattcn...
Wouter wenschte het tegendeel. Hij bega'f zich naar huis. Stlaks kwanr
- [{ij rvas verlangenci haar te zien.., ai clacht hij rveer zo,o sterk aarr
Agneta...
Antonia.

HET }3EZOEK.
Baron van Ramsdijk hacl zijn noenslaapje geeindigd.
Dat heett mij goed gedaan, zei hij tot Agneta, die op zijn ontwaken
- had. om te vertrekken. Een urensch zou den heelen Winter lnaar
gelv'acht
moeten siapen, juist als de rrleerntuizen ! O, wat cen geltl zouden rvij dan bcspaliin. Maar Agneta toch, waârom cloct gij nu clat schoon kleed aan... 't Is
ciooirveer en vuil op, straat...
Qs1n, het is het eenige voegzallte dat ik bezit... Ik kan toch niet haveloos -bij cie lainilie van Dillen verschijuen.
--_ Oe weet, clat ik in ecn heel jaar geen kleed lneer voor u kr-rop !
.Agneta had voortcltrrend strijd te voeren tegen de gieri.qheicl van haar.
oom, die zelfs over haar erfdeel meester speelcle, als ',vare het zijn lortuin.
Fien. de jonge meicl was in de kamer gekomen en had de woorden gefroord. Ze r,vas ecrl zeer vranke cleerne, die hier m,et een slurve berekening
'liende. ze hacl het plan den ouclerr heer zoo in haar netten te spannen, cla'i
ze zijn vrouw zou worden en cle meesteres van zijn geld.
Maar mijnheer sprak, ze nu...
--- Mijnheer... baron ben ik ! snauwde van Ramsdijk.
Wel, baron clan. zoudt ge nu willen, dat jonkvrourv Agneta als een
soort-vogelverschrikker bij mijnheer van Dillen kwam, als de zoon uit een ver
land teruggekee ltl is. Ik he b het vannt,orgen van den bakker gehoorcl.
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Agneta bloosde en keek wat angstig naar haar oottl.
* Is het waar ? vroeg deze.

Wouter is thuis.
- Ia,
Is hij rijk weer gekomen ?
--- Qsm, hoe zou ik dat rnreten
Informeer er naar ! Zorg, dat ge het me vanavond kunt meedeelen.
- Maar oom, zulk een onbescheiden vraag.
- Hij zalhet u gaarne verteilen. O. trreet, clat ik clen bruidegorr wegen
-zal naar zijn goud.
I

De gierigaard ontzag zich niet cleze. voor Agrreta zoo vernederende
in 't bijzijn cler dienstntaagd.
Kom wij gaan, sprak het rneisje. zonder op clie aaninerking te ant-

r,r'oorden te uiten,

woorden.

Bliif er eten lhernarn de baton. Dan irehoeft ge het vanavond hier
- te doen. En als Wouter u laat kiezen uit geschenken, welke hij meeniet meer
gehracht heeft, neem dan niet liet schoonste, lraar het duurste, het meesi
waardevolle. Fien, wensch clen jcnker cen q,elkonie ihuiskomst, dan krijgt
gij zeker wat geld:..
__ Tot vanavond, groette Agnçta...
-.--.- Ja... Denk er dus aan... u,c bereiden geen avoncinraal ! riep van
Ranisdijk haar nog na.
Agneta verlict de karrrcr. Wat .'en leven bij dieri vrek, vool rvieu ze geell
lietde kon voelen, al',vas het haar ooln en voogcl. Zehad zo{J naar clen terugkeer van Wouter verlangd, want misschien volgcle elan haar huwelijk en de
bevrijding uit haar somber huis... Doch... als Pol varr ltooze nu eens cle waa.rheid had gezegd !Welk een ontgoocheling zou he-t zijn !
' De dienstbode vergezelcle Agneta tot aan cie rvoniug van clen schout.
Zulks was een gebruik bij nrcisjes uit cle rieftigen stancl.
Livina zag haar vriendin nacieren c'n opencle reecls cle cleur", voor Agneta
den klopper moest laten rrallen.
Kom rrlug binnen, zei ze. Het is guur buiten... in de karrrer hebben
goed
een
we
vuur, en ze kuste Agneta irarteliik...
Ze hieip haar nrantel en kaper afcloen... en Ieiclde jonkvrouw van Ramsdijk in het rvoonvertrek. En plots zag Âgneta clen teruggekeerde. Beiden
bloosden... Maar Wouter zei dadelijk op vrijmoedigen toon :
Dag Agneta... Wat vreugd u te zien.... Me clunkt, ik mag u na zoo'n
lange- scheiding wel eeu l<us geven ?
En hij voegcle de ciaacl bij het woorcl.
Agneta r,l'erd nog rooder... en ze iachte verlegen. Doch ze rnoest Wouter
bewonderen. Hij rvas nu een man geworden, kloek, knap van wezen, llink in
houding en optreden. En jonker van Dillen op zijn beurt rvas getroffen door
Agneta's schoonheicl... Ja, ze hacl gewonnen in die jaren zijner atwezigheid.
O, hij moest iraar datlelijk veroveren en Pol rran Rooze verwijderen. Maar
\Mouter wilde niet het middel gebru,ikerr, dat ziin rnededinger reeds aange*
wend hacl... Wat hij van clien lichtzinriigen kerel rvist, zou hij voorloopig
verdoken houden.
Agneta moest plaafs nernen

bij

dc'rr

haarcl... Ze gevoelde zich vreemd te

A.
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