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De knecht dankte.
Als ik Agneta trouw, maak ik u rijk ! beloofde de jonker. Laat ik nu
mijn -gezicht in cle vereischte piooi zetten. Dadelijk kcmt dat schalnrinkel. die
vrek nret zijn kraaiengezicht... de uitgeknepen citroen... À{aar ik kniiÊ hem
nog mcer tot hij ,heelemaal ineen zakt.
$21sr.t van Ramsdijk bedoelt ge.
- Ja, ja".. maar nu lnoet ik hem den meesten ccrbied bewijzcn en toch
- hem pochen over mijn rijkdom... Echter dien ik clat op beschciden
ook tegen
wijze te doen, cm geen slechten inclruk bij Agneta te nraken, ool< al ecn
zedig poppetje...
Ze is toch schoon...
- Ia, maar zulke meisjes rnin ik niet. Ze zijn veel te irrgetogen.". Roza
is anders...
en dan die Spaansche viouvr...
- Jrrlietta...
Ze is echter bij tijcis verdvyenen !
- 1a,...
En er is er geen kans, dat ze ooit terug kcirt.
-Van die reis keert nrcn nict weer !
Zwijg ! Karel, ge zijt sons onvoorzichtig...
- De muren hebben ciikwijls ooren.." En't zijn geen herinnerinseii cln
- gelaatsuitdrukking te gevcn, die ik nu noodig heb, om t'aarclig voor
me cle
Agnet4 en het geraamte, dat ze oour noemt, te vei:schijncn... Laaf lrre iru
toch de zeclige, stille, beschaafde, cleugclzame, jongeling zijrr !
- O. aat z:rl il niet moeilijk valien... Denk aan [ct goucl valr den
baron !
Die raact is goed. Voor dat goud doet men veel. Nu ga ik...
' -Fol verliet de kamer. Hij r.laalde de breede trap af, hing in clen gang
Itoecl en nantel en betrad de woonkamer, wâar zich zijn vader en zuster bevontle rt.

..

Pol is veel schooner gekleed dan ik, pruilde jonkvrour,v van Rooze,
- heette, en haar broeder thans bewonderde" Poi rirag koopen,'wat
die Dora
hij
wil... ik zal bij velen afstekerl: op 't feest, vervolgcle ze op ontevretltn tc,on.
Dora van Rooze was niet schoon. Ze had borrenclien een lastig en zûnclerling kalakter'.
Zusje. als ge nu eens heel vriendelijk zijt tegen jonkvrou\v van ltanrsdijk, -krijgt ge van mij welclra zooveel geld, dat ge alles lir-rnt koopen, wat ge
begeert, beloofde Pol.
Als 't maar waal: is !
- Vertrouw op niijn woord...
- En niet klagen, als de baron hier is, vernraande vader .ran Rooze, clie
- uitzag.
er listig
Ftrij was nog kloek voor zijn iaren. Zijn zoon geleek op herrr. En te Veurne
stond de farnilie als rijk en fatsoenlijk gekend.
Neen, niet klagen, herhaalde vader van Rooze, clie ook een barontitel
voerde...
Litegendeel, laat goed uitkomen, dat wij van hoogen stand zijn en
veel bezittingen hebben...
Zusjé zal toch niet voor Agneta willen onclerdoen nreencle cle broecler.
En zooals
ik zeg, wanneer ik gehuwd ben, neem ik u oncler mi1'n beschernring
en dan kunt ge alles krijgen. wat uw ha'rte begeert.
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Zoo wachtten ze de komst van hun gasten af. Het duurde niet lang, of ze
hoorden een koets voor de wo,ning..
Daar ziin ze ! riep Pol, en vlug begaf hij zich naar de v(vrrdeur...
-Het gespan van baron van Ramsdijk stond voor de woning.
Baasje, wil ik het paard vast houden, anders valt het omver ! riep een
straatjongen tot den koetsier, die ook hovenier en huisknecht was
Veurnsche
bij baron van Ramsdijk.
En inderdaad een mager en stram dier had het oude verflo,oze voertuig
getrokken.

-- Welkom, baron, zei jonker van Rooze. We zijn zeer verheugd,
gij onze uitnoodiging aangenomen hebt. Dag jonkvrouw Agneta... Laat
u de hand geven... Een goede reis gehad ?

dat
mij

Het meisje lachte Pol v'riendelijk toe en ze verzekerde dat de tocht goed
vergaan was.
Kom binnen, het is kor"rd buiten en wij hebben nog ruim een uur voor
- begint...
het feest
Johannes, gij kunt dus terugrijden en ons morgen komen halen, riep

- tot ziln knecht.
de baron
Hij trad wat nacier en voegde er stiller bij.
Kom morgen om twee uur... en vooral niet voor den noen...
-Zich clan tot van Rooze wendend, zei hij
Och, beste jonker, we hebben haver vergeten...Mag ik u om een
- verzoeken voor het paard.
maaltje
lsl<sv, zeker ! Laat den koetsier maar door die poort gaan en er aan
den stalknecht
vragen.
Gij hoort het, Johannes, zei de vrek. En hij fluisterde dan i << N,eem
zelfs een driedubbele maat !
een dubbele,
Hij volgde zijn dochter in huis en de gasten werden ook door baron van
Rooze en Dora hartelijk begroet.
Agneta zag u bevallig uit, ofschoon ze eenvoudig gekleed was. Maar orn
den hals droeg ze een kostbaar parelsnoer met gouden slot. Dora'kon niet
nalaten dit met jaloersch gevoel te bewonderen.
't Komt van mijn lieve, gestorven moeder, zei Agneta.
ls van groote waarde, verzekerde baron van Ramsdijk... 't Is on-'f het te dragen.
voorzichtig
Maar aan Agneta's hals komt het pas tot zijn recht, vleide Pol...
-Jonker van Rooze vormde een nieuw plan... Dora geleidde
Agneta naar
de voor haar bestemde kamer... en Pol liep vlug naar ziln knecht.
-- Karel, zei hij. ik heb nogwat bedacht... Snel, als de duivel naar Brak!
Hij moet zijn beste pluntje aantrekken en hier komen, om lïe als page te
vergezellen naar het feest.. . Maar vlug als de weerlicht.
Zao cleftig, jonker !
- Wouter van Diller-r zal dan heelemaal in ongenade liggen... Ik weet
nu... leuter niet... spoed u! Zeg aanBrak, dat hij zich haast
iets bijzonders
ik noet hent spreken voor we vertrekken. Toe, maakt nu dat ge weg komt !
Ik ga al, jonker... Er is dus een slag te slaan...
- Ik heb nu geen tijd om qitleg te geven...Alle duivels wat falmt ge !
- Jonker, het is, dat ik ook gaarne dat feest eens zou bijgewoond heb>>

-
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ben... En als het nu maar om een knecht te doen is... ik kan ook als
optreden.

page

..

Maar wees toch niet zoo ezelachtig ! Brak heeff natuttrlijk wat bij- te verrichten... iets, dat gij niet kunt... Dat pageschap'dient maar
zonders
om hem even op 't feest te krijgen...

O, dan is het anders!

- Maar als ge hem nu niet rap haalt, wordt het te laat en valt mijn plart
in duigen...
Karel verdween en Pol keerde bij den baron terug. Spoedig verscheen ot,lr
,{gneta weer... En men koutte nog wat in afwachting van het feest.

OP HET FEEST.
Men kon het Veurne aanzien, dat er vanavond iets bijzonders te doen
was. In de anders doodsche straten heerschte nu drukte. Veurne lvas in dien
tijd een gering plaatsje. De oorlog had veel bewoners verdreven. Handel en
nijverheid lagen er stil. Er was echter een sterk garnizoen, ook al had de
wapenstilstand den oorlog tijdelijk geëindigd... Dit garnizoen bestond uit
Spaniaarden. Verscheidene officieren waren eveneens op het feest genoodigd.
Overigens ging het te Veurne weinig om, en dus moest het dezên avond
opvallen, dat er veel vreemdelingen aankwamen. Natuurlijk had de burgerij
de verloving van de schoutsdochter al in 't lange en 't breede besproken...
Mevrouw van Dillen, Wouter en Livina waren, in de Nobele Roos afgestapt. De schclrt zou later komen want ambtsbezigheden weerhielden hem nog.
I-lij had berichten gekregen over Isegrim, die nu in de duinen tlemerkt was
gervorden... Ilet uur van het feest naderde, maâr de oude heer van Dillen
verscheen nog niet.
Vertrekt gij maar, dan l<om ik wat later. Ik wil op uw vader wachten,
zei mevrourv
tot haar kinderen.
Wouter en Livina gingen heen.
Wat zijt ge toch stil en heelemaal niet in een feeststemming ! merkte
op.
het rneisje
Omdat Agneta bij baron van Rooze haar intrek heeft genomen.
- Ge hebt het dus ook bemerkt ! En dat w'ijst op gekonkel. Als Agneta
- wil, dat ze het dan zegt!.
nrij niet
i\'1321 gij hebt haar uw liefde nog niet verklaard, Wouter !
- 't Zal onnoodig zijn...
- Ik vind het ook vreemd, dat Agneta claar gegaan is. Ik had gedacht,
dat ze mij een boodschap zou gestuurd hebben, om samen te reizen. Maar zii
zal aan haar oom mo'eten gehoorzamen en zeer tegen haar zin bij de van
Rooze's logeeren ! Wees gerust. . . Straks op het feest toont ze zich veel vriendelijker voor u dan voor Pol.
Als het nraar rvaar is !
-Broeder en zuster zagen wat verder een groep burgers voor een plakkaat
staan. Dit hing aan den ntuur, en het schijnsel van een lantaarn voor een
Onze Lieve Vrourvenbeeld viel €r op, zoodat men nu bij avond toch ook de
kennisgeving lezen kon. Wouter overliep den inhoud.
-.=_ 't Is de schout van Veurne, die de opsporing beveelt van
Jacqueline,
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hij aan Livina. En hij cloet ltet in een hevige
tlal. Hij beweert clat die Jacqueline cle heipster is van Isegrim, clicn hij geCe zoogenaamde heks vertelde

v,.efenloozen misdacliger noemt en hij heeft alk:r'lei schelclivocrr.ien tegen het
trveetal doen clrukken ! Blijkbaar wil hij het voik tegen hen ophitsen.... O,
elan is vader toch anclers...
De schcut van Veurne is aitijcl zoo heftig. Hij cioet trouwens '"ie trotsche Spaansche officieren na...
Een man in een nrantel gehuld, het hoofcl geclekt cioor ecn breecigeiancien
hoed met vederbos, kwam uit cle groep en zqi zacht toi \rtry'outer
Een oogenblik mijnheer... Een enkel '*,oordje..
-Jonker van Dillen stapte er,en terzijcie... i)e vreenldeling scheen reeds
een trejaard man, ofschoon nog recht en kloek van gcstalte.
Niemand kan nre herkennen en gij clus ooiç niel., tenzij utisschien aan
ruijn -stem, sprak hij.
Antonius !-.. fluistercle Wouter verschrikt.
- Ja... Ge ziet,ciat ik rrlij ovela! ',t/aag... Gij hebt het plakkaat gelezen.
- schanclelijk ! Die Jacqr-reline is me zoLr he ilig als mijn moer)el voor me
Iia, hoe
was. En daar ha-ngt Teitelijk haai vcroor,leeiilg tot rleri branclsiapel. Schande!
gij zoudt mij nu met rust laten, viel Wouter hem in de rede.
- Mijnheer,
Ik vra,ag u geen rliensten iîecr... Die tijti is rroor.i;ij ... ofschoon ik n
- clankbaar ben. II< 'uvilcic ir allecn zeggei.i. . . n at er ook qebeure. . . voor
nûg zeer
ulv familie behoeft ge niet te vreezen.U\r,' \'ecic'i vl:i.,'clgî oirs urel onbarmhartig
nraar terr;rrille van u, clie ons hielçi cn ook eerbiccl ir,;bt l,ocri -lacqueline, vcrgeet
ik zulks aan clen schout van Nieuv'rpoort. Gij hcbt rioor Ln'r, edel gecirag zijn
rantsoen betaaki... li:ral riat plakl,aat tlaar i()cir','cr)i u,og... Tand voor
tand... Ha, de schurk van Veurne... Vaarv,rel, jonker van Dillen...
Na die geheimzinnige n'oorclen verclr',,een Antcnius, bii hct gcrecht bekend als Isegrim. Onthust bleet Wouter even siaa,il... À4aar hij n<.rcht niets
aan Livina lafen merken. Hij voegcle zich weer bij zijn zustcr.
*- Wie r,vas dat ? vroeg deze.
L), een irian, ciie een inlichting vroeg... Zcker r-'cn becliende van een
cier genoodigclen.
Korn, het is nu tijd.
Ze vervolgderr hnn weg... Wouter hac'[ nog cen ontevreciener gevoel nu...
Isegrirn dwaalde in Veurne roncl ... Fiij had c'ireig;encic \:lrcordell gesproken.
<.- Wat er ook gebeurc... >> zca ztr sii. ',,ltat itcclotioc hri ciaarurecle ?
Moet ik hem niet aanl.:lagcu ? rrrocg jonker rran Dilleu zich al. Nu'
- niet de minste verplichting meer jegens herrr. Voor rnijn lan:ilie behoeT
heb ik
ik niet te vreezen. Dus rvorden anclcren wel bedreigci ! Wie rlan ! En ntag
ik dat zoo laten, ! Och, cle man zei dat', oncjer clen inclruk van dat u'raakzttchtig plakkaat !Hij is zeker nret clie Jaquciiue ver."vant... Wat kan ik irrij
ciat alles aantrekken? Ik doe niet mee aari heksenvervolging" En de schout
van Veurne moet zelf rnaar waken tegen de gevolgen zijner onzinnige ophitsing... Ik behoor niet tot hei gereciri...
\Meer verscheen voor Wouters geest het beeld van de schoone Antouia...
Wat zijt ge toch stil, zei Livina. O, Wouter, eij zult straks rvel
bemerken,
dat Agneta u veel meer genegen is clan jonker van Rooze. Wees
tcch niet zoo verdrietig !
We zullen ziern en dan oordeelen ..
:

-
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Ze bereikten nu een groote ,'voning bij de Sint-Niklaaskerk. Er bevonden
zich veel nieuwsgierigen, maar schoutsknechten hielden deze op een alstand.
Aan cle poort stonden twee fakkeldragers. Hier w'as het huis van den heer
Frijcke, schout van Veu,rne. geen edelman, nraar een zeer rijk burger, veel
nieer bemiddeid clan menige adellijke familie, die gaarne zijn uitnoodiging tot
het îeesi aannarl. ilv-egens zijn goecie betrekkingen met de Spaansche officieren ett, ve!"want aan leclln cler regeering, bezat cle heer Prijcke boverrdien
glooten invloed.
'Wouter en Livina traclen binnen e n ontdederr zich van fral< en mantel in
cie l<leecikamer. Toeii vt dt)ze verlieten, v,agefi ze baron van Rantsdijk door de
garg konren. FIij gcleiclcc Dora van Rooze" En clan volgde Agneta, die op
rlcn ân.ii leuncle 'o'ar Fc,i. [:cn pagc trergezelcle hen.
Kom in de tceltzaa.l, fluisiercle Wouter. Neen, wii r,vachten hier niet
op hen...
' Eu wat vercler zeiclc ilij
Hebt g;e clat gezien .i Spcedig wordt hct ltun verlovingsfeest ! Zoo'n
ii:lrecle... het is als eeir ai;iikcndiging reeds...
ltjssn, ;?een... Âg:rrta gehoorzaantt aart liaar oon" Dit alles is maal
vorirciijk.
beu'eerdr Livina.
Ze haciden nu geen gelegenheid claarovcr verder te spreken, want ze
rrtoesten â.àr;i't eiiid der zaal rlijnheer en luevrouw Frijcke begroeten en hun
ciochter Aclelicia geluk rvenschen. Adelidâ *,r"as de sclroone jcirkvrourv, onr vtie
clit ieest gegevelr';';rd, en, stralend van geir:k, stonrl ze naast haar verloofde,
ccn Spe:iii:rcir oîi;ciri, jeronirrro C'Alleiro. De schout ontving Wouter en Livina
;licr vi:iencleliji< er.i vi'o0p, l,vr,ef liun ouders bleven,...
ila, zit utr't vacicl lsegrin nog op de hielen, hernam hij clan... Mijn
- za.l indrutt :i,al<r:ii. Weidra vlamt te Veurne de branclstapel voor
y'lakkaat
j;cc"uelinc, cic ciochti:i iraii Maiieita... En als ik mijn zin krijg, staat tegenover dien blancistapti hct schavot, lvr,'âarop Isegrim zijn kop verliest... Ze
rverken salrrcr en zullen sa,inen stervcn... Ik lvii, dat he{ denzelTden dag
gebeure, blui'i,,: Llc hcti" [ri'i:ckc.
Wouter ciacht aan ilc ..;:.:,i'schurving en belofte van Antonius oI Isegrim, maa; na rle cyrischc rlcclclen, door den Veurnschen schout gesproken,
hacl hij nog riii:l rnii-icier lust heni te verklappen.
Ter.*'i.!l l.,iviila een vvijle rrrel Aclelicla iprak, informeerde cle heer Prijcke
dan naal Wouter.s r.'erblijf in Engelancl. Doch, bloeder en zuster moesten
pla::ts inakerr l'cor nieun'e bezoekers" De schitterend verlichte zaal bood een
heerlijken aanblik. ze was niet smaak versierd en het wemelde er vafl prachfige tciletten en kleurige uniTormen.
Iriots stonclen van'Rooze en Agneta bij wouter en Livina. Jonker pol
toorde de eerste toenadering
Hij u,il mij zijn overwinning doen voelen,
-Brak, de llâge, -iÀ/as buiten de zaal gebleven. dacht Wouter.
't ls
ciat onze woning juist aan een vleugel hersteld w'orclt,
- lloozcialnmer,
z:e! van
tot Livina en wouter, anders haclcien wij ù ook gaarne gastvtijheic aangeboden. En het zcu ons een vreugcle ge-Neest zijn. Ik korn ook
zoo Cikwijls ten ur,r,en l-luize,
:
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En hij wendde zichnaar de zijde van Livina, zoodat Wouter met Agneta
alleen stond. Jonkvrouw van Dillen bloosde...
Gij belooft mij toch een dans ? vroeg van Rooze haat minzaam.
-Even keek hij naar den ingang.... Brak, de page, deed hem een teeken.
Pol zwaaide met de hand en Brak verdween.
Ja, mijn page kan nu huiswaarts gaan..., hernam van Rooze tot
Hij
Livina.
heeft ons begeleid. Dus krijg ik een dans van u? vroeg hij weer.

otoÏ-

O,

ja,

Ëi

\)ijlt' ,"t

antwoordde het meisje, dat slechts moeilijk haar vreugde
gelukkig over den terugkeer van uw broeder...

"rwel
Het is nu veel levendiger thuis...
Natuurlijk...

- En van Rooze hield Livina nog wat aan de praat. Intusschen stond Ag*
neta -verlegen bij Wouter.
Ik ben blij u te ontmoelen, zei deze. Ik had

- naar Veurne zouden reizen...
samen

echter gehoopt, dat rve

Ik ging liever met oom in onze koets, antwoordde jonkvrourv

- vrij norsch.
Ramsdijk
Maar waarorn ? Anze wagen is wel geen beste voertuig...
- O, de onze evenmin...
- Dus is er een ander reden ?

,,'an

- Dat is duidelijk...
- Maar mijn Hemel, Agneta, wat doet ge vreemd ! Ik veronderstel toch
niet, -dat jonker van Rooze mij in een kwaad daglicht gesteld heeft...
Jonker van Rooze

- na uw reis...
wederzien

is

geen lasteraar... Denk liever aan ons eerste

De wijze waarop ik u begroette ? Heb ik u toen beleedigd

?

- We spreken er hier niet verder over. Het is de plaats niet daarvoor...
- Jonker van Dillen mag ik u doen oprnerken, dat gij een briefje hebt
laten-vallen, fluisterde Pol zijn mededinger in 't oor.
Wouter bukte zicir en daar lag inderdaad een papier.... Hij raapte het
op en stak het in den zak zonder zich te vergewissen, of het van hem voorttwam. Intusschen had van Rooze Agneta's aandacht afgeleid, door iets van
de verloofden te zeggen.
__ Nu moeten we even den schout van Loo begro'eten... ik zie hent
daar, vervolgde Pol... Tot straks !Hij knikte tot Livina en Wouter en voerde
Agneta mee.
Maar eensklaps riep hij uit :
Mijn Hemel, Agneta, hebt gij uw parelsnoer thuis gelaten, omdat uw
oom -die opmerking maakte ?
Neen !
-Het meisje voelde aan den hals.
O, ik heb het verloren ! zei ze ontsteld.
- Ge hadt het dus ook aan,
hier in de zaal. Ge liet het niet op uw
- liggen. Neen, 't is waar, ik bewonderde
kamer
het nog even voor we onze
woning verlieten.
Toen uw page mijn mantel
had ik het snoer nog aan...
- Dan moet het binnen de zaalafdeed
liggen. Laat o,ns zoeken... Toen wij bij
- en Livina stoncien, heeft, jonker van Dillen iets opgeraapt... Misschien
wouter
was het dat snoer...
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O, versta me niet verkeerd ! Geen haar op mijn hoofd denkt natuurlijk, dat Wouter het dan behouden zou. Maar gesteld, dal hij het vond...,
dan wist hij niet dat het van u afkomstig was. En dus kan hij het aan den
schout overhandigd hebben. Wacht, ik zal eens hooren... Als ik zeg, dat gij
een snoer verloren hebt, zal hij het meedeelen als hij het gevonden heeft en
kunnen we ons tot den heer Prijcke wenden... Verschooning voor een oogen-

blik...
Pol van Rooze verwijderde zich. Hij begaf zich bij zijn tegenstander.
Kan ik u een oogenblik spreken ? vroeg hij.
-Livina onderhield zich juist met een dame.
Wat is er ? vroeg van Dillen.
- Ik hoop, dat gij u aan onze afspraak zult houden, hernam van Rooze.
- Ziit ge dan zoo ongerust ?
- Laat ons hier niet twisteni ! We moeten tenminste den schijn van
vriendschap
bewaren, niet waar ? Ik eerbiedig het akkoord...
En ik ben geen verklikker.
- Goed zoo ...Gelijke kansen... zoo heb ik gezegd. Agneta heeft ten
uwen huize gelogeerd... nu verblijft ze ten onzent. We staan dus even ver...
en vanavond ben ik haar beschermer. Ik hoop, dat gij uw jaloezie niet te veel
toonen zult... Daar straks hebt ge een azijn-gezicht gezet... Ik vind zulks
flauw van u. Gelijke kansen, hé ?
't Is of ge twist zoekt !
- Mijn hemel, neen !... Ge moogt zelts wel eens met Agneta dansen...

- ik u welwillend toe !
Dat laat
Mijnheer, nu gaa| ge te ver...
lkzal me dan rnaar van u scheiden en wensch u veel plezier... Het
- schitterend feest...
is een
Lachend ging van Rooze heen... Wouter had hem wel kunnen vervloeken...
Jonker van Dillen weet niets van een snoer, dus heeft

hij het

niet

gevonden,zei
Pol van Rooze tot Agneta.Laat ons het aan den schout zeggen...
Neen, neen...'tZou wel lijken, of ik de gasten van diefstal verdenk en
- zou voor den gastheer ook beleedigend zijn... Wie het vindt, zal
zoo iets
geven...

Maar zoo'n kostbaar stuk

!

- Ik hecht er meer aan, om de herinneringen aaî mijn dierbare moeder.
- Maar indien ik cian toch wat tot den schout zei...
- Neen, doe het niet ! Het zou groote opschudding Verwekken...
- Nu is al uw genoegen bedorven, hé ?
- lk heb alle hoop, dat mijn snoer gevonden wordt...
- Mijn plan zal lukken... alles ioopt uitstekend, dacht van Rooze. Brax
is trouwens
aan ziln eerste kunststuk niet... Ha, Woutertje, brave jongen,
er breken nog zure dagen voor u aan...
Maar jonker Pol kon zijn loensche gedachten meesterlijk verbergen en
hii was buitengervoon lieftallig voor Agneta.
Het duurt lang, voor de maaltijd beginq hoorde hij een der genoodig-

den zeggen.
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Aclelicla werd even weggeroepen, antwoordde een ander.

- Jonkvrouw
{ntlerciaad, staat de heer ci'Alleira alleen bii clen schout, zei van
-Rooze. Âclclicla zal tocl-r rriet ongesteld geworclen zijn... Kotn, we gaan eens
in{ornieeren...

Pol ieidde Agneta bij den heer en mevrouw Prijcke, met wie. hij

bevriend

-

zeer

r'r,as.

Ik bcrnerl< cle afr,vezigheid van cie beminnelijke verloofde, sprak hij.

Eenige oogenblikken maat, antwoordcle de Veurnsche schout' Ge

- clat nrijn clochter zich aan allerlei liefcladige u'erken r'vijdt'... En nu
r'veet,
cniving ze bericht, tlat een harer besclternlelingen haar dringenC wenschte te
-rprekcn. We koncien haar niet ber'vegcn zulks tot morgen uit te stellen... Ze
i:reeg een bLiefje en snelde naar cle spreekkaruer...
de armen en zieken beschour'veu haar als een Eilgel, hellrain van
- Ja,
llooze.
-- lviaar-tiie lieclen rvorclen daardoor soms tc indringerig." Onl nu op
zoo'n a.ronri Aileiida lastig te vallen !
Ecn knecl-tt'kr'vatrr naar den schout toe. Hij zag bleek el ontsteld-..
O, nrijnlrecr"... er moet wat gebettrd ziin, starnelde hij-..
- \fl23r is dc jonkvrouw ? vroeg de schout gejaagcl ...
- in tle spreckkâmer wachtte een daine op ltaar... De.ioirkvrcuw ging
- in ilen hcl... w*e hoorcien een kreet... en girlgen zien... We belnerkriret haar
ten dc jcrnk'rrouur uiet meer... De anderen zoeketi llaar en ik kom u \,vaarsch rrn'ert.

--

Ga nree ! ricp cle schout tot Jeronimo d'Alleiro, zijn toekornstigen

schoonzoon.. .
Hij snclcle leecls vooruit... In de zaal heerschte groot'e beroering... <Wat
is er gebeurcl ? Waar is jonkvrouw Adelida ?... Is'zij ongesteld geworden ? >
IJe sasteu bestormden eikaar met dcze en ciergelijke vragen, maar niernand
kon 4og cen juist a.ntwoord geven. De schout had aan den Spaanschen officier
cie tijcling van cien knecht mcdegedeelcl.... Ancler personeel vertelde clan, dat
cie poort l,aii cleir hoi open stond... Men had in de straat hoeTgetrappel gehcord" Van Aclelicla of cle dame, die haar hulp geroepen had, nras niets meer

te bespenr:en.

I)an is Aclelida ontvoerd ! r'iep Prijcke ivanhopig uit. Vlug, brengt
hier... zadelt alle paarden... informeer in de straat, langs
r,r'aar de ruiters vertrokken zijn ! We moeten hen achtervolgen ! O, mijn

-

cle schoutsl:nechten

Fiemel, rnrat een gebeurtenis

!

Mevroulv Prijcke snelde nu ook toe, gevolgd door vele even verschrikte
gastcn... De schout vertelde rvat er gebeurd moest zijn. Hij smeekte de
nrânnen hun paarden te zadelen en hem te hclpen bij een algemeene klopjacht. Iecier r,r,as daartoe dadelijk bereid....
Jeronimo d'Alleiro zwoer rnet Spaanschen hartstocht, dat deze misdaad
in bloed geu'roken zou worden... en dan.,veer jamrnerde hij over de verdwijtring van zijn verlooîde....
Agneta... blijT hier, tot ik u kom halen... ik zal natuurlijk aan de
achtervolging
cleel nenten, zei Pol van Rooze tot jonkvrouw van Ramsdijk,
iiie de tranen in de oogen had van deernis met Adelida Prijcke.

A.

HANSi

De hH#ks v&n
Nâ*&Kwrffi##rt

