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noede, want wat van Rooze over Wouier gezegd hacl, bestonntle nu iraar
geest. Ze kon clie gedachten niet verclrijven.
Wouter had haar dadelijk gekust. Ze zou hem iiever r,vat schuchterder
legen over haar gezien hebben. Zijn eerste begroeting was we] rvat clie varr
een man, die gewoon scheen veel net vrollwen om te gaan"
Wouter heeft u zeker al veel van Engelancl verielcl ? vroeg Agneta aan
Livina.
-- Wei neen, clat heerschap is heel cien urorgL'll
iiit gclveest. Floe vindt ge
ciat ! Toen ik dezen ochtend opstoncl, was de vogel reeds ge.rlogen. Ik
dacht dat hij naar 't uwent
was, en dan zou ik hem

vergeven hebben, doch
neen, hij gaat roncl zr,verven, als had hij nog niet
genoeg gereiscl.

-_- Naar

r-Ie

Reigcr,

ciacht Agneta, naar dc
cieerne, die hij uit Brugge
rneebracht.

De laster u,erkte reeds.

,- Livina wâs al

rricuwsgierig oni tc

te

\Àicten.

welke clrukke zaken ik
rlaclelijk na rlijn terugkeer had, scherste Wouter. Zij moet ciat gebrek

Mannen kunnen
niet alles verteilen...
afiee;:cn.

IJot stout, zt'l
bij zich zeive. Ja,

Agneta

Pol van Roo,ze heoit rle
rvaarheid wel gezegci.
Neen, manlten ver-

- niet alles. hernarrr
tellen
Livina. Vacler nrr-ret ook
al zoo geheimzinuig zijn. Hij is rvecr heel clen dag in ric wc'cr... die arme
vader ! Nooit geen rust. Ik weet niet, u,elk een schurk ze uu weer op rle hielert
zitten, maar die natr-rurlijk ontsnappen za',. Die iieugnieten zijn hct gerecht
veel te slim.
Zoo was men van Wouters ochtendrvandeling afgeraakt.
-* Wee{ ge al, dat rnijn brc,ecier door de roovers aangevallcn ivcr:cl
vroeg Livina aan Agneta. O, ,neen, hoe zouclt gij hc.t ouk wetcn !
Wouter vertelde nu zelt het gebeurde, maar natuurlijk z\veeg hii over
Iette op haar kleinste

(blz. 42).

'-r

,Antonia.
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Hij heeft clus niet verteld, dat een meisjc hent uit Brugge vergezelde'
dacht- Agneta.I)at mochten zijn ouders niet weten...
En meer en meer werkte 't gift, door van Rooze in haar hart gestrooicl. Dc
nriddag was nie't zoo aangenaam als ze zich dien voorgesteld had. Wouter
haalde allerlei herinneringen op, om aan hun vroegere verhoucling te herinneren, doch zulks wekte bij jonkvrouw vail Ramsdijk thans afkee,r. Op
"t laartst beschouwde ze Livina's broeder zelfs als een huichelaar.
Mevrouw van Dillen zat intusschen in een ander vertrek. Ze lette op haar
kleinste kinderen, clie aan 't spelen wâren. Ze was zoorn goede nioeder. En
nu kon ze eens rustig denken... Wouter was terug. I{ij rnoest thans zelf een
handel opzetten, cloch clc toestand beterde niet. Het was na den oorlog een
treurige tijd in Vlaanderen. E,n men sprak van nieurven krijg. O, zou ltaar zortn
dan weer naar den vreemde tno'eten gaan i Mevrouw Dillen was clankbaar,
dat Wouter braaf en rechi.schapen bii haar teruggekeçrcl was. En ze zou henr
gaârne bij haar houden...
Daar tracl de zoon binnen.
O, m'oeder, zei hii, wat is Agneta schoon geworde n.

-tllevrouw glimlachte en vroeg

:

Is de oude genegenheid nog niet verkoeld ?

- Integendeel, rnoerler
- Ik ben blij, dat gij het voor mij niet verbergt. Agneta is ook een lxaaf
- en zij zou een goede huisvrouw voor u zijn.
rrreisje
I

--

Ik zal aan vader verzoeken, dat hij aan baron van Ralnsdijk Agueta's

hancl voor rnij vraagt.

---

Zoo ha3stig, nrijn jongen !
Anders loop ik gevaar, achtcr het ni.rt te rrisschcu, zooals cle visschers

TPtt(tr,ll

----

Gij vreest jonker van Rooze..
la, zeker. ".
Maar als Agneta u trotnv belooft

-.-

Haar oom is er ook, die gierige schraper. En cle van Rooze's zijn rijk. ..
Uw vader zegt, clat het zoo eig niei is, err dat ze veel verliezcn hebben

-

.

?

geleden.

O, dat stelt

ile

meer gerust

!

- Foei, Wouter, u daarom verheugen
- 't Is rvat jalo,ezie... Maar neen, dat egoisnre is niet goecl...
- Wat baron van Ramsdijk
noge lvenschen, tenslotte is Agneta
- over haar hand. Dus tracht ook
meester
haar liefcie te u'innen... en overijl u niet.
I

_* Ik heb nu mijn leeftijd moeder...

Zeker, zeker... maar we moeten om de tijden letten. Men strlreekt varr
- oorlog. oefen dus geduld...
nieuwen
Ge'en' overhaasting... Nu Aqneta komt
.veel hier en ge zult elkaar dus beter leeren kennen.

Mevrouw van Dillen liet thans de kinderen aan eerl clienstbocle over en
begaf zich in de woonkamer met wouter'. Ze groette innig jonkvrouw van
Ramsdijk en nam deel aan 't gesprek.
Wat later klopte een schoutsknecht aan orn zijn ovcrste te sprekeu. I)e
man -moest binnen treden.
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-- Mijnheer is uit zei mevrotlw. Hebt gij eeu belangrijke tijding.
Wel, ik wilde den heer scho,ut melclen, ciat op het landgoed de Reiger
dienstbode
is vcrschenen sedert dezen uorgen.
eeu

Àgneta keek vlug naar Woutet en zag, hoe hij otttsteldc.
Een bewijs van zijn schuld, dacht ze, en dit gevtlelett wcrd nog sierker,
toen -de jonker \{at ruw tot de bode zegde :
i!1231 van wat belang kan zulk een bericht zijn, oln daarmee vader'
- te valleu... Een nieurve nreid bij een familie... dat zal toch dikwijls
Xastig
gebeuren

!

wij rnoeten tegenwoorclig streng op alle vreeutdelingeu letten,
- Jonker,
de knecht.
aantwoordde
-* Maar dat is toch ol,crdLeven... een tleerne, die ergens dierlst neetlt,
ook al aanmelden !
Hij wil clat zij ongernoeici blijve, zei Agneta bij zich zelve. Neen, Pol
van -Rooze heeft niet gelasterd... Wouter nroet r",el door en door veranclerd
en slecht gervordcn ziin !
'We zullen het br.richt aan urijnheer overbreugen, sprak mevrouw van
Dillen tot den nran, die nu vertrok.
i\{2s1 variers ho'ofd moet wel op hoi geraken, als r'rlen zulk onnoozel- tc berde brengt, hernam \iy'outer. Een meid of een knecht komt ergens
nreclen
aan... en claclelijk wordt zoo'n persoon bespied en overgeclragen als een verdacht mensch.
Vader zal dergelijke bevelen gege'ven hebben, nreende zijn nroeder.
Hij is- tegenwoordig streng en dan zal het ook wel noodig zijn.
Agneta werd sonrber... Moest ze daarom' trouw op Wouters terugkeer'
gewacht hebben ! Ha, hij lokte eens dienstmeicl mee uit Brugge... verborg
haar bij dien zonclerling op de Reiger:, oen eenzaaln, landhuis, en dan durfdc
hij haar, jonkvrouw van Ramsdijk, nret een kus begroeten.
Agneta- nanr een koele houcling aarl, als Wouter haar 't hof nmakte...
Zoo deed ze ook later aau tafel. En ze verlangde naa{ het uur, clat Fien, haar
rneid. haar zou konlen afhalen. O, rvelk een diepe teleurstclling was dit weerzien

I

De schout trad binnen. Zijn gelaat stond ernstig... Hij verwelkomde
Agneta en schooi bij aan den clisch. Wouter n'achtte in spanning op zijn
,ilieurnu's-

Nu kunt ge toch rvel thuis blijven ? vroeg zijn vrouw.
Ik hoop het...
Is het zoo druk ?
.|a, Isegrinr wercl op verscheiclene plaatsen gezien, maaï vinden
rloen-rve heur toch niet. En de regeering zal verstoord zijn, als r.ve nu de hand
niet op henr kunnen leggen. Ge wcet, clat ik niet bloeddorstig ben... maar
ik rvilde, clat ik al hiel zijn schavot op de markt hoorde opslaau.
is weer ontsnapt ! dacht Wouter verheugd.
- Hij
Is c1e rnan zoo gevaarlijk ? vroeg zijn moeder.
- Ja... en nren zal ons verantwoorclelijk stellen voor zijn daden, omdat
hij hier rondzwerft. Doch r.'ang henl, als hij geholpcn, wordt door hekserij !
kloeg de schout.
Hekserij I riep rnevrouw vau Dillen angstig uit.
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Ja, clie Kathelijne van Sint-Joris moet hem beschermen. We hebben
heel -den dag haar huis doen bewaken, doch het wijf is ook al op onbegrijpelijke wijze verdwenen. Laat ons hopen, dat we ffiorgen beter nieuws hebben...
.A,levrouw vertelde dan, wat een der knechten gemeld had over een nieuwe
dienstmeid op den Reiger.
Wel, ik zal morgen eens dat rneisje ontbieden en verhooren, hernarn
de schout.
't Zal wel een onschuldig kind ziin, maar nu laat ik geen enkele
vreemdeling meer ongemoeid. Ge weet nooit waar het kwaad schuilt. Het
is een tijd van veel gekonkel.
Nogmaals had Agneta snel naar Wouter geblikt en bij hem belangstelling
bemerkt. De jonker zweeg echter nu over de meid...
Einc{elijk sloeg het uur van vertrek. Fien wachtte in de keuken. Wouter
zou Agneta vergezellen. Zil kon het aanbod niet afslaan.
Maar nog eens werd de rust gestoord. Buiten klonken eensklaps schoten ;
men hoorde geschreeur,v en getier...

Wat is clat ! riep de schout ontsteld uii.

-Hij snelde de straatop.

--.-- Agneta... ge moet wachten, om te vertrekken... nu is het niet veilig
op straat, zei Wouter en zelf volgde hij zijn vader.
Aan de halle wasmen blijkbaar aan 't vechten ; daar heerschte het rumoer.
En men zag bij het schijnsel van rosse fakkels een worsteling. De schout liep
in die richting. Wouter was al aan zijn zijde. Hij begreep, dat er'gevaar
dreigde voor zijn vader en hij zou hem verdedigen.
Maar twee lrlannen vluchtten heen, gevolgd door eenige solclaten, die
hen achtervolgden... Andere krijgers liepen verward clooreen.
Wat gebeurt er toch ? vroeg de heer van Dillen aan een offecier...
- Een aanval op cle gevangenis.
- Maar, mijn Flemel, hoe is dat mogelijk !
- De bekende Isegrin heeît den gevangeil roover bevrijd...
- Niet r,laar hé ? Maar ze kunnen nog niet buiten de stad zijn... We
- hen grijpen ! De poorten worden toch bewaakt !
moeten
-- De poorten "l Meent ge, dat ze langs daar binnen gekomen zijn !
Neen, heer schout, de vesten en de muren zijn op verscheidene plaatsen in zulk
een ellendigen staat dat het geen kunst is, om bij donker langs daar in de
stael te geraken...
Maar laat ons uret uw mannen de schehnen na zetten ! drong de heer
van Dillen
aan....
Dat gebeurt reeds i Ik blijf, hier, wat wie weet, wat de kerels nog
- zijn !
van zin
En weet ge zeker, clat het die Isegrim -was ?
- .la, onderVraag clen bestuurcier maar...
- Straks ! lk zal mijn mannen ook riitzenden... We moeten heel de
- afzoeken ! Waar is de stadskommanclant ?
onrgcving
Naar Brugge.
- Wie voert het bevel ?
- Hoofdman Varguas... hij is bij de achtervolgers.
-De schout r,venclde zich tot zijn zoon en zei :
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bij den bestuurder, lvat er voorgevallen is.
mijn mannen bevelen geven.
Jonker van Dillen betrad de gevangenis ; in cle wacht trot hij den hoofdWachter van den kerker aan.
Mijnheer, mijn vader zendt mij, o'm eens te vernemen wat er gebeurd
is, sprak hij....
De bestuurder zag nog doodsbleek en scheen zeer opgewonden.
Moeten we daarom een garnizoen te Nieuwpoort hebben ! riep hij
uit. Zoo overvallen worden door een bende roovers !. . . De poort'en werden r,vel
bewaakt, filââr ot1l schildwachten te plaatsen aarr de wallen, r,vaar die in slechten staat verkeeren, daaraan denkt onze kommnndant niet. En ik zeg, dat
alle verantwoordelijkheid op hem valt... Wat er gebeurcl is, jonker van Dillen!
Wel, twee mannen komen door de pootr der gevangenis... Ze duwen den
portier een fieschje onder den neus en de man valt als dood neer... Als dood,
zegik, want hij leeft nog... maâr ligt nog buiten bezinning... De twee schurken treden door den gang, en dadelijk volgen anderen".. Ze handelen op
dezellde w'ijze met een cipier... oo'k door dat duivelsch fleschje, waarvan
de inhoud wel door een heks zal bereid zijn. lk zat in de bestuurskamer te
schrijven... De deur wordt geopend... Twee ke'rels staan voor me en richten
pistolen op mijn hoofd... Ik m,oet eerlijk l:ekennen, dat ik verschrok... < IÂen
zoek Isegrim op >>, zei een der mannen, een groote vent, met oogen als vuurtrollen. << Welnu hier staat Isegrim >> vervolgt hij. < Zeg aan de schout en
aan den kommandant der stad en aan ieder, dat trsegrim rret al de uitgevaardigde bevelen lacht en hij nog niet voornenens is op het schavot te stappen >>. Intusschen neemt de andere gast een burdel papieren van nrijn tafel"..
juist papieren met de nanien van verdachten. Daarop gaan ze. heen. " . Ik spriug
op... en grijp rnijn pistoo,l. Ik open het raam en los een schot om zoo alarrn
te slaan. Dadelijk worden er veel vuurwapens gelost... Soldaten snellen toe,
maar natuurlijk te laat. De meeste'bandieten loopen al heen met den oudelr
gevangene, dien ge vanmiddag gezien hebt, in hun midden. Ze hadden hern uit
zijn cel gehaald... Fiij is de vriend van Isegrim... Eeir paar mannen dekten
den aftocht...
*- En die zijn dan ook gevlucht, zei Wouter. 't Was toen wij uit ons huis
kwamen. Alles kan maar l<ort geduurd hebben !
O, eenige minuten. 't Was een wel overwogen plan. Nu herinner ik
- vanmorgen een vrouw... ze scheen een dienstmeid, het gevang aanme, dat
dachtig heeft staan bekijken...
* Een dienstmeid ! herhaalde Wouter, die dadelijk aan Antonia dacht.
Zou zij een rol bij dezen aanval gespeeld hebben ?
een dienstmeid, herhaalde de gouverneur, maar misschien u'cl
- Ja, man. In elk geval wisten de kerels dadelijk
een vermomde
waarheen... Ik
hoop,, dat de soldaten ze nog grijpen, maar alle verantv,roordelijkheid valt op
den kommandant oLf zijn plaatsveruanger... De kommandant is uit... jonker
Pol van Rooze is hem na den noeu komen halen yoor een feestje...
Pol van Rooze !
- Die is met
den staclsbevelhebben goecl bevriend... Maar cle kommandant- kan met d'at alles minder aangename napret hebben, want die Isegrim

-

\f,/6sfg1, inlormeer eens

trk ga intusschen
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worclt op 1âst van cle regeering opgespoorcl.

Hij moet een zecl gevaarlijk per-

soon zijn.

Wat heeft hij ttiisclaan ?
dat zal uw vader beter vertellen dan ik... Err nu rveet gii, rvat

- Jonker,
er gebeurd is...

een ander vettrek lagen cie bezwijntclc portier en cipier. Een lteelmeester, clie tevens barbier was, naar het gebrLrik t,an den tijd, stond irrachtt'loos bij hen.
Niets te doen, zeihet tot den gouverneur..-'t Is hekselij ...

In

*-

Ja... dat

rno,et

zijn

!

Hekserij... Een dttivelsdrank... 't riekt hicr naar solÎer...
Wouter bleef naar dien voor hem clwazen I<lap niet luiseterctr en r;erliet
de gevangeitis. Op cle markt was reeds veel volk samengestroomd cn de naarrr
Isegrim lag op ieders lippen. Opgewonclen rverd het gebeurcle besproken.
Wouter ging naar huis. Hij was in een zeer zotlcierlinge stemming. Isegrinr
of Antonius kwam een roover bevrijcler: en rvaagde claarvoor ales. Dus stonti
hij toch met clie bandieten in betrekking. Maar wâarorl had hii iren elan gisternamiddag vermeden, door ntet zijn huilkar eett zanclweg te rrolgen, na de
waarschuwing van een bode ?... En ltog meer, waarolïl sloeg hij twee dier
roovers neer ? Was de gevangene wel een roo,ver geweest ? Hij had het dien
middag toch bekend, al was het met berouw ! En zou Antonia voor bcspieclster gespeeld hebben ? Was ze claarvoor dien eersten lnorgen reeds naar cle
stad gekomen... zij, die toch reden had, om uiterst voorzichtig te zijn !
Wouter vond clit alles zeer raaclselachtig en geheinrzinnig. Maar hii
redeneerde nog verder. Was het nu niet zijn plicht al-q burger en als zoon vall
den schout om te spreken

!

En Antonia aan het getecht over leveren ? vroeg hij. r)p eeti bloo,t
! O, neen, clat kan niet... Ik moet haar eens uithooren over
vermoeden
heel die kwestie... En dan kan ik haar zeggen, clat ik mijn woo,rcl terugneem,,
na haar tijd gegeven te heben te ontsnappen. Ik heb haar veiligheicl ge\vaârborgd.

'

Wouter betracl zijn woning, waar men herrt in spanning verbeicle. Hij
werd met vragen bestormd. Agneta zat weer in cle rnroonkamer. De jonker
verhaalde wat er voorgevalien was.
Hoe stoutmoedig en brutaal ! zei mevrouw van Dillen. Die Isegrinr
- zich tot in de stad niet alleen, maar durft een aanval doen op cle gewaagt
vangenis. Uw arme vader zal er vreeselijk van o,ntdaan zijn.
-- Maar vader is niet verantwoordelijk in clit geval. De schuld komt
voor de rekening van den staclskommandant, verzekerde cle zoon.
.!a, jongen, maar Isegrim sluipt toch ongestoorcl rond. Ik weet wel,
dat het vanwege de regeering gemakkelijk is om ilc bevelen te geven en rnoeilijk voor ulv vader, om ze uit te voeren. Maar cle heeren zijn dadelijk gereed,
om hun ontevredenheid te betuigen. En toch ijveriger schout dan urv vader
kan er niet zijn.
En misschien kan ik vacler clen slentel tot het geheim leveren,
- bekend te rn,aken, rtacht Wouter. Àlaai het zou een eerlooze claad door
Antonia
zijn!
Ik heb beloofd haar niet te verklappen. O, 1k zal mijn woord terugnernen,
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tlan rnoet ik haar vooraf waarschuwen en den tijcl gtlntlell, om zich
in veiligheid te stellen.
Agneta, gij kunt nu niet vertrekken, zei Livina tot jonkvrouw vâll
Ramsclijk, Het moet onveilig wezen buiten de stacl... Die roovers zwerven
rond... En cle soldaten zijn ook ruwe kerels...'
dOCh

Maar zusje, ziet ge rnij niet ? vroeg Wouter. Ik zal Agneta ottcler miin
nemen.
bescherming
En wat kunt ge doen tegen meerdere dier bandieteir ... vroeg nle- van Dillen. Agneta, ge moet bij ons overuachten... en Fien ook.
vrouw
denken ? zei het meisje.
-- Maar wat zal oom danlaten
melclen door de schoLrtsknechten.
O, we zullen het hem
- Ik heb geen vrees, verklaarde Wouter. Maar natuurlijk is rnoecler-c
- verstandig... er kan buiten de muren nog gevochten rvorclen.
voorstel
-- Ik zou het niet durven verantwoclrclen tegen uw oom, om u nu te laten
gaan, verzekerde rnevrouw van Dillen. Dus, Agneta, gij blijft !
-- O, ik rnril gaarne, verzekercle het meisje... Maar cloe ik u geen last
aan.

.

last.

-

.

Stil toch, zei Livina. Onder vrienclinnen denkt nren imrners no'oit aan

' Fian zat in cle keuken . Zij verklaarde niet bang te zijlr en wilcle naar huis.
ftiaar daarorn kon de jonkvrouvr lvcl blijven. Zoo antwoordde ze aan Livina,
ciie haar het besluit van haar meesteres kwam meedeelen. En orn alle verzet
ie voorkorlen, verliet de dienstbocle cle w,oning, zoncler Agneta nog te spreken.
Hoe durlt ze, riep mevrouw van Dillen uit, toen Livina dit in de woûnkamer- kwam melden.
Fien is van niets vervaard, zei Ag-neta. Ze zal oorrr niet alleen willen
lr,ten.- Nu... zoo weet oom, dat ik hier blijf...
Men wachtte nu op de kornst rran clen schout. Moecler bracht cle kleinste
kinderen te bed.
Ik ga eers aan de poort zien, wat er al gebeurt, zei Wouter. Tot
-!
slraks
O, voor rnij blijTt hij niet, dacht Agneta... Naar de poort zien... naar
- zal Wouter gaan... naar die cleerne van Brugge...Hij moet het nog
cic Reiger
eens wagen, mij een kus te geven. Hij zal aan mijn houding wel zien, hoe ik
over hem denk... Ja, jonker van Rooze heeft de waarheid gezegd. Ik rnerk
het aan alles.
Wouter koos de stille straten... Hij moest rustig nadenken... Zijn vader
l<on in ongelegenheid korren. Antcnius of Isegrini deed van zich spreken,
trotseerde en bespotte de overheid, en zou nog veel meer uithalen...
En ik kan hem misschien overleveren, dacht Wouter. Heeft rnijn vader
de dochter
in handen, dan kornt Isegrint haar zeker ook verlossen en loopt
trij in de val. Zaa'n uaagstuk lukt een, raar geell twee maal. Maar' dan
breng ik dent man op't schavot ! Verdient hij het niet, hij die rnet roovers
irr betrekking staat
Lang cloolde Wouter roncl, zonder tot een besluit tc kunnen korlen. Ein*
cielijk keerde hij huiswaarts. Even later krvarn ook tle schout. Hij was somber en ontmoedigd.
Een vervloekt geval, zei hij. Ze zijn allen outsnapt op tr,r,ee na... ntaar
!

-
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ciie werdeLi t'loori geschoten en die kunnen we dus niet meer ondervragen...
De kourmanclaut der stad is r,,rel verantlvoorclelijk, doch 't draait tenslotte op
ons allen neer. 't Is zeer onaangcnaam...
Nog sprak de schout hierover, toen Roger hern wenschte te spreken.
Laat hem. rnaar hier, zei de heer van Dillen onverschillig... Inlich- krijgen we genoeg. .. maar wat baat het ons ?
tingen
Roger scheen zeer opgewonden.
Lleer schout, zei hij, ik r.r,eet waar Jacqueline, de dochter van de heks
zich -bevindt. Ze is op het huis de << Reiger >.
Ge raast ! riep de heer van Dillen uit.
-Agneta zag weer hoe erg Wouter ontstelde.
Laat ik u in korte woorden rnijn wedervaren vertellen, hernam de
schoutsknecht.
Bij de achtervolging rverd ik van de mannen gescheiden en
o[: zrrker oogenbiik bevond ik me alleen bij het riet van't Veurnsche sas....
IIi hoorde volk naderen...'t Bleken de bandieten te zijn. Maar alleen kon ik
rriets doen. 'k Àloest me zelfs verscholen houclen.... 'k Hoorcle hen spreken...
trn een van hen herkende ik aan de stem onzen gevangene. En hij vroeg :
,< Waar bevindt
Jacqueline zich nu >> Ze waren dus over haar aan 't spreken.
<< W'ees gerust >>, antwoordde de ander, << zij is in veiligheid op de Reiger.
We behoeven ous om haar niet te bekomnteren >>. Meer kon ik niet verst'aan,
'.uvant de kere!.s stapten daal in een bootje en voeren over cle vaart. Maar gij
zult toestemrnen, clat het nieuws toch van groot belang is.
hebt gij niet gedroomd, Roger ?
- En
Maar, heer schout.. .
Men heeft mij inderdaacl gemeld, dat er op den Reiger een vreemde
dienstbode
aangekomen is... Ik durf niet meer te hopen... toch zullen we
ciadeiijk naar het landgoed gaan. \Maar zijn de knechten ?
Allen bevinden zich in het wachthuis, mijnheer.
- Breng ze hier ! ik ben dadelijk gereed.
- Roger vertrok. De schout stond op.
- O, mocht dit tenminste gelukken ! zei hij. En tot zijn huisgenooten
vervolgde
hij :
Het kan laat worclen... blijt niet op.
-De schout verliet de kamer. Wouter u,'as wat bleek geworden.
Gaat merl nu waarlijk een onschuldig meisje lastig vallen ? riep hij
- heftigen toon.
op vrij
Maar, jongen, die
is de dochter van de heks, welke fe
- verbrand is, merkfeJacqueline
l3rugge
zijn moedel op.
* Een heks!... Er wordt zoo gemakkelijk gebabbeld. Roger moet verkeerd verstaan hebben, daar in dat riet. Een eenvoudige dienstbode wordt
ook al verontrust !... De Reiger is plots een verdacht oord geworden. Roger
schijnt me een man toe, dier 't liefst voor het gevaar zich verbergt en dan
toch allerlei geheimen opvangt.
Agneta keek Wouter even met scherpen blik aan.
Hoe huichelt hij, dacht
Ha, ziln trader en Roger mogen niet naar
- gaan... Ze zouden erze.
de Reiger
zijn liefje kunnen ontdekken... Ze zullen er
misschien een Jacqueline vinden, maar vast en zeker ook een Rosa...
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