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DE GEDAANTE IN DEN HOF.
Roger, de schoutsknecht, kwam met de mannen in de woning van den
hi:er van Dillen. De schout verscheen nu ook, rnaar zei ;
We zullen nog een uur wachten. Uit hetgeen gij gehoord hebt, weten
.,ve, clat die Jacqueline toch op het landgoed blijft. Ik wit pas vertrekken, als

iret lveer rustigiis in de stad... Anders loopt er volk mee en wo,rdt men op
de Reiger gewaarschulvd.
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Wouter had dit plan vernomen... Hij rrerkeerde in een zonderlingerr gemcedstoestand. Wat zou hij doen ? Antonia gevângen laten nemen.
Ik heb haar niet verklapi, dactrt hij. ik sta nu buiten alles. Maar zil
zou Jacqueline
zijn, de dochter van bruine illariette... Ja, ze kr,vanr dien dag
naar Brugge en ze vroeg me naar cle heks. Maar ze was vrij kalur. En clat
zon toch het geval niet geweest zijn, als men haar moeder verbrand had...
Toch zag ik die huifkar weer bij het huisje, w'aar de zoogenaamde heks geu'oond had. En 's avonds was Antoni a zoo ontroerd, dat cle heelmeester
kouren moest. Den volgenden rlorgen stond ze echter weer kalm op die borstwering achter't hotel... Toen geleek ze heelernaal niet op ienrand, die pas
op zulk een verschrikkelijke wijze haar nroecler verloreni hacl. En 't is rvaar
ook. Ze vertelcle me op den weg van Sint-Joris naar Nieuwpoort, dat haar
moeder reeds lang dood was... Toch was cie gevangene zeer bekend met de
trruine Mariette... en met Jacqueline : << Die geheimzinnige Jacqueline >. Dat
ho,.rrde ik uit ons gesprek... Hoe zit dat alles ineen i Ha, ik begrijp het...
cJan
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Antonia is niet alleen op het landgoed De Reiger, die Jacqueline zal daar bii
haar ziln. Die rnijnheer de Lowy verbergt nu twee meisjes ! Zoo zal het zi'in.'.
En men gaat de onschuldige Jacqueline gevangen nenlen en aan de rechters
oveileveren, alleen reecls omdat haar moeder in dooclsangst om haar I ie p.
Dlie moeder was volgens dwaze rechters een heks... de dochter moet het rlok
zijn. En binnen enkele dagen vlamt voor Jacqueline de brandstapel te Nieult'poort. Een nieuwe moord. Ik kan clien verhinderen door Antonia te u'aarschuwen... Ik moet het doen ! In Engeland heb ik helder leeren zien. Er ziitt
geen heksen... À4ag ik die terechtstelling toelaten ! Sta ik niet voor eerr plicht
van menschelijkheid ? Maar mijn eigen vacier tegenwerken. O, vader is zelT
slachtoffer van zijn bijgelool...
7oo zat Wouter te mijrreren, te midden zijner huisgenooten.
Wat scheelt er u toch ? vroeg Livina.
- broeder schrok uii zijn gepeinzen op.
De
Ik $'eet wel, wat heur scheelt, dacht Agneta. Maar hij zal het niei

vertellen.
geling"

Ik heb medelijden met die ottbekende

Jacqueline, antwoordde de j':n-

_- Wat gehuichel ! zei Agneta bij zich zelve. Hij doet of hij bekonrinerd
is onr die Jacqueline, doch vreest, dat Roza gevangen zal worden.
Maar als ze hu to,ch nret den duivel heult, hernam Livina. 8r.." het
is om- te rillen... Als zc gevangen is, moet ik haar toch eens bekijken. Ze
zal er wild uitzien... zeker met koolzwarte oogen.
er niet over ! drong nlevroilw van Dillen aan...
- Spreek
Gaat allen ter ruste ! zei de schout. De ntenschen rnoetert niet meri:r'n.
- later opblijven dan gewoonlijk...
dat wij
En welclra was het gansche gezin boven. Alleen de heer van Dillen bieei
op... Livina had Agneta op de logeerkamer gebracht.
Wat zullen we rnorgen weer voor nieuws hooren... 't Is toch eigenlijk
een akelige
tijd. Ik wilde, dat vader een ander arrbt had- Hij heeft n,.,rtii
rust, zei Wouters oudste zuster.
wat zullen we morgen hooren ! herhaalde jonkvrouw van Ramsiilitr<.
-En Ju,
ze had medelijden rnet Livina... Over een 'JLtr zou misschien cle
schande van haar broeder gekend zijn ! Roger moest op de Reiger irrtntels
zijn dochter ontdekken. Zoo toch meencie het nreisje, dat Pol varr Rooze's laster
nu voor volle waarheicl hield.
Livina kuste haar vriendin goeden nacht en ging naar haar eigen karlet'.
Agnetia ,ontkleede zich niet dadelijk. Ze stoncl een wijld voor het raarr, elai
uitzag op den hof . En de schoone jonkvrouw rniimerde... O, wat had ze naar
Wouters terugkeer verlangd ! En welk een ontgoocheling nu. .. Ze had in eenegenheid en trouw gewacht o,p een vriend uit haar jeugd... die nu een losbol,
een zedelooze kerel en een huichelaar bleek...
Ze zou Pol van Rooze niet meer zoo koel behandelen. Ze r,vilde spoeclig
huwen. om weg te zijn uit het somber huis van haar vrekkigen ooln. Jong en
sÇhoon, als ze was, snakte ze naar een aangenanrer leven... naar. rneer vrijheici
en weelde... Pol van Rooze was ook knap en beschaafd, hoffelijk en ingetoqen. Maar Wouter had ze de voorkeur gegeven. Doch hij was haar lietcle niet
meer waardig. 'ferug keerend uit c1e vreemcie als zijn hart teer moest ziju bij
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hef naclerend weerzien van ouclers, broertjes en zusters, van haâr, Agneta,
ook.." kno,opte hij betrekkingen âan nret een clienstmeid, die hij in een hotel
cntmoette. En hij lokte haar al dadelijk mee naar Nieuwp,oort. De tocht naar
huis, na die lange scheiding, moest hem als een heilige gang geweest zijn, als
een vrome bedevaart.." À4aar hij kwam met een slet aan den ann. En zijn
eerste bezoek te Nieuwpoort was niet aan de ouderlijke woning, waar men
henr in spanning en innige liefde verbeidcle, maar naar eerl eenzaa{n landgoed,
ûm er zijn lief te verbergen. En 's mûrgens had hij geen tijd voor zijn landgenoo,ten, vermeed hij ook Agneta... doch sloop als een dief naar de Reiger.

Zoo overdacht Agneta alles.
Ja, hij mcet slecht zijn, mompelde ze. En dan durlde hij mij net een
kus te begroeten. Ik zou zijn triefde moeten deelen met de dochter van Roger,
de lichtzinnigp deerne, te Nieuwpoort niet wilde blijven) maar naar Brugge
trok, zeker, om van onder't ouderlijk gezag rveg te zijn ! Bah, hoe huichelend,
hoe laag en gemeen !
Plots schrok Agr-reta. Ze zag in den hof een gedaante... Ze was eerst
bevreesd, het hoofd nog vervukl van clen aanval der roovers... Maar dan
ontstelde ze nog meer.
'f 15 Wouter, zei ze halt luid. F{ij is naar buiten gegaan. Hij opent
het hofpoortje...
Ha, ik begrijp het, hij gaat die Roza- waarschuwen. Hij
bedriegt zijn vader.
Zé zag hoe cle jongeling verdween... En Agrrcta rilcle.
Ik zal het aan Livina zeggen, niompelde ze. Zao'wordt de schout
tegengewerkt
door zijn eigen zaon.
Ze begaf zich naar de deur, om haar vriendil te roepen.
Neen, ik doe het niet... want clan nroet ik alles verteilen, heri..ag ze.
Wat -gaat het mij aan !...lk zal Wouter van mii afstooten ! En als het rnoet,
blijf ik hier voor altijd weg... ik ben dat aan mijn e,er en waardigheid ver.plicht... Bah, hoe ellendig gedraagt die kerel zich.
Agneta ontkleedde zich en ging te tred... Ze kon niet slapen. Ze hoorcle
Iater de m,annen beneden komen... en weer rrertrekken...
Arme heer van Dillen,
ze. Zaa doar zijn eigen zcon beclrogen
- En die schurk kijkt nrijclacht
wo'rdren!
met veriiefde blikken aan.."
Agneta werd vreeselijk somber... Pol van Rooze dong naar haar hand...
Maar baar liefde was voor Wouter geweest. En nu dit einde.
Jonkvrouw van Ramsdijk lag stii te schreien...

*

DE WA.ARSCFiUWING.
'wouter

van Dillen stond aarzelend in het straatje achter zijn woning
Mocht hij zoo zijn vader tegenwerken ? Die vraag kwan weer bij hem op...
- Gij hebt Antonia immers niet verklapt, zei een inwendige stem. Zij
zelve handelde roekeloos door hier in de stad te clwalen... en haar vader en
die gevangene spraken over Jacqueline, haar vriendin zeker...
.- En toch heb ik meclelijclen met haar, antwoordcle wouter, ars ware
hij met iemand aan't redetwisten. En dan clie Jacqueline... moet ik niet ver-
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hinderert dat onder voonvendse! van hekserij, uit ellendig bijgeloof, eerr
onschulclig n-r,eisje vermoord wordt I lk zal Antonia- waarschurren, doch haar
tevens zeggen, dat ik vo'ortaan niet meer voor haar kan doen !
En vastbesloten zijn voornemcrt uit te voercn, stapte \Mouter nu naar dr:
poort. De hoofdman cler wach{ scheen hem reeds te kennen... en liet hem
door. Wo,uter bevond zich nu langs de eenzane vesten. Hij dacht aan de
roovers... en huiverde even, maar hij clro,eg een degen op zijde.
Weldra bereikte hij den Qeiger. Alles rvas er stil en donker. De jonker
vond het hek gesloten, t77aar cle boog rond het lancigced bezat talrijke openingen en \Mouter geraa.kte aldaar binnen. Een hond blafte. Van Dillen hielcl
illn Oegen g.r.eà, om zich c.lesnocds tegen het dier te verdedigen, maar ciit
was zeker vastgebonden, tenminst het geblaf bleef steeds van dezeltde zijde
klinken...
Wouter stond nu aan de groote deur der woning. Hij liet cien klopper
vallen... Dadelijk daarop werd een bovenraam geopend.
'Wie is daar ? .vroeg ientand op gedempten toon, maar van Dillen
- toch de stem van zijn reisgeno'ote.
herkende
_- Jonkvrourv Antonia... ik ben het... Wouter van Dillen en ik moet
u dringend spreken, antwoorddr: hij.
Ik kom...
-Even later rverd de cleur geopend.
Treed binnen, mijnheer, noodigde Antonia.
-Hij voldeed aan dit veizoek en het meisje sloot de tleur achter hem" Het
was pikdonker in den gang.
Is vader gevangen, misschien ? vroeg Antonia angstig.
- Neen, hij is ontsnapt...
O, Goddank. .. Laat mij r:w hand nemen, mijnheer, vervolgde ze. Ik
zal u- in een karner geleicien, waar er licht is.
Wouter ontroerde weer, toen hij haar hand in cie zijne voelde en zich liet
mee\/oeren in een achterveltrek. Verbaasd keek hij daar op. De kamer v"as
op de prachtigste wijze berneubeld en het licht van een tiental kaarsen in een
gouclen kandelaar, viel ook op eerlijke schilderijen.
Wat een weelde hier ! riep van Dillen uit.
- Ja, mijnheer de Low-y houdt van kunst, sprak Anionia. En ge melkt,
- niet gaarne in cle duisternis vertoe{. Ga zitten, mijnheer van Dillen.
dat ik
Ze wees naar een zetel en nam zelve tegenover hem plaats op een rustbank nlet fluweel gevloerd. Antonia droeg een los, wijd klced. Haar rijke lokken golfden tot over den rng. Ze prijkte daar in al haar schoonheid, die Wor-rter als verblindde.
Mijnheer l-or.l'y is niet thuis, maar ik verwacht hem, aanstonds, zei
- Ik meende, toen gij klopte, dat hij het was. En wat I'o,ert u hier. nog
Anto,nia.
zoo laat op den avond ?
't ls roerig geweest te Nieulvpoort. Uw vader heeft met de roovers
een gevangene
verlost en ik begrijp ziit daacl niet.
Het waren geelt roovers, die hem vergezelden, maar eerlijke lieden.
-* ûeen mannen uit het bosch ?
Wel neen ! Met clie kerels hebben wij ncoit iets te rratr<en gehacl.
Me dunkt.
iiat heeff mijn vader u r,vel bewezen. gisternlirlclag.
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cle gevargene was

Min of meer, naar 't schijnt, en mijn vadet zal hem daarvoor de les
lezen ! Maar wie weet, wat den grijsaard daar bracht. Het zijn droevige tijcien. Die gevangene is eefl oude vriend van mijn vader en daarom moest hij
bevrijd worden. Ik ben gelukkig, dat alles wel vergaan is.
Gij zelve hebt er toé meegewerkt.
- Een heel klein beet.ie... Ik was het inderdaad, die vannlorgen te
vernam, hoe die vriend hier opgesloien zat en vool cle galg beNieuwpoort
stemd was. Ik bekeek de gevangenis. Toen ik hier kwant, wacht'te mijn vader
op niij en ik vertelde het heni. Dadelijk besloot hij zijn leven te wagen, om
ziin vriend te bevrijden.
En hij vond medevrerkers ?
- O, v2çlsr heeft in dit gewest nog veel vrienden...
- Men heeft u opgemerkt en uw verblijf alhier is bekcncl. O, het is niet
door mij ... Ik heb mijn woorcl gehouden en ber,r,iisi het, dool nog nleer te
tloen... De poiitie heeft vernomen, dat hier ook Jacqueline t'ertoeft, de doch{cr der zoogenaamcle heks.
Wouter bemerkte, dat Antonia ontstelcle"..
- Jacqueline is niet meer hier, zei het iiteisje ciart.
- Binnen een uur zuilen de gerechtsdienaren er zijn, om haar op te
- En ik vermoed, dat ze 11 ook zulien meeleiden. Daarom kom ik u
i:oeken.
waarschuwen... Maar vercler kan ik mij met u niet inlaten ! Ik doe reeds te
veel ! Bedenk, dat het hoofcl der politie mijri eigen vacler is !
fgrnsgl rnoet ik u danken, mijnheer van Dillen.
-Ze keekt hem met haar schoone, zachte oogen aâu en die blik drong
Wouter als tot in de ziele.
Mijn woorclen klinken misschien hard, hernanr Wouter, weer vol ver- voor haar schoonheid.
rukking
Neen, neen... ik begrijp uw toestand...
- Ik wilde, dat ik u meer kon helpen... V/e hebben elkaar op zulk een
eigenaardige
wijze ontmoet ! Ik moet voortdurend aan u denken...
Ze bloosde en boog even 't hoofd.
Ja, ik zie uw beeld altijd voor me, bekende Wouter'. Gij zijt jong,

schoon..

O, stil, mijnheer van Dillen... spreek daarover niet rrerder !...
bedwong zich... Hij gevoelde zelfs wat schaarrte. Hij had
zich door ziin gevoel te ver laten drijven... Hij beminde irrnters Agneta van
Itamsdijk.
Waarschuw ook die Jacqueline,, hernarn hij. 't Zou monsterachtig
zijn, -moest ze aangehouden worden. Gij kent haar clan toch !

-En Wouter

- Ja...
Is zij jong
- Zoo oud als? ik...
schoon ?
-En
-- Ja...
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Te grooter is het gevaar voor haar.

- Ze is dus al beetsmpelcl als heks ?
- Ju, want te Brugge werd haar aanhouding
- te Nieuwpoort thLris hoort.
tlat ze

bevolen. En men meeut,

de heks' van Nieuwpoort dus, een jong, schoon meisje,
- Jacqueline,
clat nimmçr
iemancl een stroo in den weg legde en reeds ten vure gecloemd
is ! En clat noentt men een gerecht ! riep Antonia op bittereir toon uit. O, ons
arnr Vlaanderen I
Wat gaat gij nu zelve doen ? De tiicl dringt !

---

in

laten

O, ik zal me in veiligheid stellen.
Maar waar ? Ik rvil u begeleiden...
Neen, dank u I Ik zal u niet langer tot last zijn...
Maar het is mij geen last, jonkvrouw-...
En uw r,l'oorden .,'an claar straks ? Ge kondt u niet verder nret mij

!

Zoo spreekt het koele verstancl, doch het gevoel is anclers.
met vurigen blik het prachtig meisje aan.
Spreek niet'over gevoelens, nrijnheer, hernam Antonia. lk za.l mij in
i'eiligheicl
stellen. Wees niet ongerust over nrij ! 'k Ben u zeer dankbaar...
Misschien wilt ge iue nog een dienst bewijzeri ?
Spreek !
--- In cle Langestraat te Nieur.l'poort woont vacler Aleppo... een monnik.
FIij leett als een kluizenaar. Verzoek hem morgen ont tien uur naar de Reiger
te korren.
Ge blijTt dus hier ?
- Ja... Maar men zal mij niet vinden. Er zijn schuilplaatsen/ genoeg.
- dat ik u zulks mag toevertrouwen.
Ik r,veet,
Natuurlijk ! Doch brengt gij dien vacler Aleppo niet in gevaar door
hern -hier te ontbiecien ?
\ssn ! Hij is een vriend van onze familie... en hij weet, hoe te hân- Maar voor u is het beier, dat hij u niet kent... en dus zal ik liever een
dclen.
brieTje schrijven, dat ge onder zijn deur kunt schuiven, indien ge u nret die
boodscliap wilt gelasten.. .
Gaarne !. ..
- Een oogerrblik clan...
- Antonia nam plaats aan een schlijftaTeitje... Wouter bêwonderde haar
lorstelijkr houriing. Zij rnocst.cen tlarrrc van voo16:ure geboorte zijn. Wclk
een schitterencl€n naam verborg haar vader onder Antonius, Isegrim en dergr:iijke aanciuiclingen ? En van Di;llcn vergat in tegeurvoordigheid van cie
schoone rnaagd al zijn voornemens tot voorzichtigheid.
Wie r,vas clie Aleppo nu weer ! Een vermontde ntonnik misschen, een
geheimzinriig bespiecler, clie als kluizenaar ziln doel verborg ? En Wouter,
cle zoûn van den schout, dron$ in die geheinten, maar verborg ze voor zijn
vader !
Antonia overhanciigcle hem het brieTje.
Mijnheer, weer ciank ik u, zei ze. Ik uraâk eigenli.il< misbruik van uw

-En weer keek Wouter

.

goedheid.
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Neen, neen... maar denk nu aan uw veiligheid

!

- Ja, de schijn is tegen ons, rïaar eens kom,t de dag, dat u duirlelijk
zal wezen,
hoe wij eerlijke en rechtschapen lieden zijn.
\[/21g

ik daarvan niet overtuigd, ik zoude zoo'n belang in u niet stel-

!- verzekerde Wouter. Maar mijnheer de Lowy is niet hier...
Hij komt...
- Als hij er nu nog niet is...
-- \[/snngsr de gerechtsdienaren aankloppen : bedoelt ge? O, dan wordt
- op.en gedaan.... Mijnheer de Lowy heeft toch het recht te reizen...
er niet
len

Ik vermoed, dat hij deel nam aan de bevrijding van den gevangene...
- vader nraar niet hetzelfde denkt...
nrijn
'-1ls
-- Bekorrrnrer u daaronr niet, heer. van Diilen. Wij zullen onze maatregelen nenren... Deng gij nu aan uw toestancl... Uw vader mag u hier niet
'rjef fASSen.

..

Ze reikte hem cle hanc1....
Gclcl loone u voor cle hulp, lvelke gij aan ongelukkigen bewijst, zei
2.e... -Eens hoop ik tot u vrijer te mogen spreken. Maar ik zweer u, dat ge met
eerlijke lieclen te cloen hebt, die de roovers even sterk verafschuwen als gij.
Laatik u weer voor de deur geleiclen, want in de gang mag geen licht schijnen.
Wouter kroop weer

de haag. ..
- Mijn Hemel, wat eendoor
pracht van een meisje
- clat ik haar niet meer ontmoet, of ik zou niet
rs bcfer,
Agnc'ta nrijne lielde mogen verklaren

mompelde

I

hij. O, het

rnet oprechte gevoelens

!

Van Dillen keerde in cle richting der poort terug. Hij hoorcie stemrnen.
De schout'sknechten
kr,vamen zeker aan. De J'onker verborg zich achter een
struik... Als cle poortwacht hem nu nraar niet verklapt had! < wat zou hij
cian r.cor opheldering geven ? wouter dacht na... en vormde een plan...
Missclrien zwierven er nog nranllen lonc1, clie cle politie zou aanvallen. En in
dat geval wilcie de zoon zijn vader verdedigen. Dat was oprecht gemeend,
al leek het ol hij huichelde toen de zoon zich plots bij het groepje voegcle,
z;.oop

rr

rl

Ik ben het,

van Dillen
--_. Wat doet geWouter
hier ? vroeg cle schout
!

verbaascl.

Ik ben st'il riit huis geûlopen... cl dreigt u nisschien gevaar en ik wir
iri tnv nabijheid zijn...
Dat is heel braaT

! Maar waaro'n kwaamt ge niet met ons mee? och,

ja, oîficieel
behoort ge er niet bij... en het is nog beter zoo. De rnenschen
zouclen wel rrreenen, clat de schout van Nieuwpoort bevreescl is. Was gij nraar
te beri gegaan, vy'outer ! Het is daar beter dan hier. Blijf nu bij oni i
Ze gingen naar de Reiger. wouter schaamcle zich over zijn geclrag.
_- Maar kan ik clan die Jacqueline laten vailen als slachtofl", uan uigeloof en vcrblinclheici, zoo verontschulcligcle hij iich. Ik heb in den vreemde
beter leeren clenken. Vacler kan ik niet overtuigen, en ik rrroet alclus een misciaad voorkomen.

..

Het hek is gesloten, zei Roger, toen ze aan hef lanclgoecl kwamen.
o, ze behoeven ons niet te hooren aankomen. we clËnen hen te ver- zei cie schout. We kruipen rioor de haag.
l'asseu,
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Zoo declen ze en de aanvoerc{er verdeelde de rlannen en liet Ce ri,t.tning
omsingelen. Wouter hield zich wat achtel een boom.
Och, mijn beste vader, ik moet u bedriegen, motnpelde hij. 'i-icr: !<urtt
- aan heksen gelocven... Met overtuigd gemoed zoudt ge die ionge,
gij nog
schoone Jacqueline rroor rechters zenden... De heks van Nieuwpoort... Ja'
zoo mag Antonia haar reeds noelnen. En dan Antonia en haar vader I Wie
spoort hen op... wie gelast het tenrniste. Een Spaansche soldatenregeering,
't'reemde bezetters, die onze rechten ntet de voeten treden ! Ook dat zie ik
helderder in, nu ik in den rareemde vertoeld hebt... Ilet is nijn plicht Atrtciria
cir haar vader te beschermen... Ik kan dat'echter niet zeggen... men zou rnij
niet begrijpen... ik ben mijn tijd vooruit.
Intusschen was de schout naar de voordeur gegaan. Hij liet den klopper
vallen. Na eenige stonden werd een bovenraam geopend.
Wie is daar ? vroeg een mannenstem.
- Gelukkig is de heer de Lowy nu thuis, zei Wouter bij zich zelt.
- De schout van Nieuwpoort... laat mij onmiddellijk binnen I gthotld
tle heer van Dillen.
O, zeker ! Ik kom...
-En de Lowy liet geen tijd verloren gaan. Onrniddellijk urercl cle vocrtleur
Éîeopencl. De schout en Roger met eenige nlannell traden in de i.voning.Wouter
bleef buiten. Na een kwartier keerde zijnvader terug. Hij scheen verstocrtl op
Roger. Wouter voegde zich bij hen en hoorde den schout zeggen :
Qs moet weer verkeerd verstaan hebben... Die de Lorvy ziet er een
ciroorner uit. Er is geen Jacqueline in huis. En de dienstbode was de u'erk-

vlotlw, die twee maal per week het'huis komt kuisclen.
Als hij de waarheid nraar spreekt, heer schout, merkte Roger op.
- We verrasten hem en we hebben geen kamertje onbezocht gelaten !
Was-er een bed, dat Lreslapen is geweest, uitgenomen dat van de tr-owy

Weer een verloren reis !
Wouter gevoelde zich tevreclen, al hinderde het hem toch, dat hij zijn
vader zoo misleidde.
Maar het is voor een hooger doel dan ons verblind gerecht begrijpen
kan,-zoo troostte hij zich. Waar zou Antonia zich verdoken houden ? En
Jacqueline ? lk zou die zo,ogenaamde heks van Nieuwpoort wel eens willen zien
zien !.
Wouter kwam nu door de gewone deur zijn woning binnen... Lang lag
hij rvakker, peinzend aan de bekoorlijke Antonia... al wilde hij haar beeld
verdrijven door dat van Agneta.

VAN ROOZE EN VAN DILLEN.
Het was nog donker, toen Wouter den volgenden morgen reeds zijn
woning verliet, om Antonia's briefje onder de deur te schuiven eener kleine
woning in de Langestraat, waar vader Aleppo woonde... Dat de kluizenaar
daar leefde, vertelde een vrouw, die zich naar de kerk begaf.
De jonker volvoerde zijn belofte en keerde naar huis terug. Op zijn kamer

A.

HANSi

De hH#ks v&n
Nâ*&Kwrffi##rt

