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visschers. Een keek terzijde naar derr zoon van den
schout... Wouter bemerkte het. Het bevreemdde hem, dat de tnan een pijp
ttopte. Het gebruik van rooken was hier wel reeds geruimen t'ijd door de
Spanjaarden overgebracitt, rlaar onder de visschers bestond het rveinig.
Dat is geen g-ewone visscher, clacht Wouter, die eensklaps' een zoncterlang vernr<-reden klceg en zelfs zijn paard inhielcl.
De man kwam naar henr toe, terwijl cle oudste staan bleefGe herkent me toch niet ? vroeg cle visscher.
rieP
Antoniius !
Wouter uit.
IJemel, is mijn verclan zoa slecht?
rnornnring
Maar ja, gij rvrst nu dat
ik verkleed roncl liep en
clirs let ge op verschillende lrersonen... oitt na te
'gaan,
of ik het niet ben.
hemerkte, t'wee oude
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toebak, nterkte can

Dillen op.
Gij hebt gelijk. jlliin

- rvrlite tt\,\r aanpijpje
tlacht. lk brn aatt dir gc-

rr,oonte vcrslaaic-l...

Ge

\\/cet l1u, ti'ie voor u staat.
Gc kunt tle overletterett...

Zoo

plicht

war
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rttijn

...

Als eeLlijk nan kuttt

ge- seen gebruik

maken

van alles n'at voot'al ge*
beurd is.. . . Door onze
kennisrraking, ioetl kent
ge mij ... en herl<ent ge
mc telkens. .
Dus iledoelt ge. clat
ik -u ongehinclerci uu' gang
moet laten gaan, ook nu
in Lrw naaln rooverijen
.

De O. L. V. Kerk van Nieuwpoort.

-

gepleegd u,orden.
Rooverijen ? en het
- van clen geheimzinnioog
ge fonkelde van toorn.

Het brandschatten van kasteelen...
Dat is geen gewone roof ! Later zult ge kunnen oordeelen.
En cle ontvoe"-ing van jonkvrouw Adelida Prijcke...
Een micldel tot verdediging van een nreisje, clat even veel eerbied en

DE HEKS VAN NIEUWPOORT

106

zij... Jacqueline, de zoogenaatnde heks van Nieuwgisteren
reeds... het is oog om oog, tand om tand,
u
Ha,
ik
zei
het
|ioort.
lid om, lid... Adelida Prijcke is veilig, zoolang men Jacqueline niet hindert.
Wordt deze gevangen genomen, dan heb ik een borg voor haar...
Wat schuld heeft jonkvrouw ê^delida aan het beve;l tegen Jacqueline
medelijden verdient als

riitgevaardigd
?
Wat schuld hee,ft Jacqueline aan de rnisdadige geestesgesteldheid van
hcn, -die, mern magistraten noemt ?
Neem dan eerr der magistraten gevangen...
- Jonker van Dillen, ik begrijp uw' deernis en ik 'uveet, dat ge die, ook
gevoelt, al kent ge haar niet... Maar ik cloe, wat ik kan, om
net Jacqueline
itmancl die mij dierbaar is, te beschermen.
Vertrek dan uit' dit gewest !
w - Ik ben gewoon, mijn eigen zaken te regelen. Later kunt, ge me becorcleelen... en ik gelooT; clat u':e dan vrienden, zullen ziyn, n'aar hetgeen ik
ree[lsr van

u heb bemerkl. Gij past niet meer in het onderworpen'en ver-

cirukte Vlaanderen.

neiren

Maar ge brerrgt hier onveiiigheid. De monniken der Duinenabdij
voor u ook al de wijk I Zij zlin immers geen strijders, doch weer-

_looze dienaren des Heeren....

Ze kunnen gi.'rust blijven. Aan de Boga'erde zal ik niet raken... Ik
spaar- cle weerloozen .'n lrovenrlicn... ik ben goed katholiek...
Toch wilde ii<, clat ge mij nu uit deti weg bleeft... lk zie me thans
cntsiagen van mijn belotte. Zooer,en heb ik geknield bij de relikwie van den
T,aligen Idesbaldus... en daar ben ik tot beseT gekomen van mijn plicht. Ik
rnoet mijn vader bijstaan...
Mij overleveren.. en ook Antonia... en vooral Jacqueline, de zoogeiraamtlc heks ?
Gij zljt verantwcorclelijk voor die dames.'. Niet hen, maar u dien ik
- at aan bekencl te maken... Ik konkel niet langer tegen mijn vad'er...
van nu
ls goecl... ()e zijt zoo eerlijk, dat ge me waarschuwt... Welnu, ik
geel -'f
u uw rvoorcl terug... we zijn voortaan vijanden... Toch zallkuw goede
ciiensten steeds indachtig zrjn...Maar ik verwittig u ook, dat ik me tegen u
rloet verdedigen. Gegroet, heer van Dillen. We oLntmoeten elkande'r nog wel-..
we'l. . . 't kan niet ancl:rs...
een vraas... Bevindt jonkvrouw Ant'onia zich nog op de Reiger?
-Nog
Waarom rvertscht ge clat te weten?
- Om u cian te verzoeken haar van daar te verwijder'en.
- Zourlt ge haar anders verklikken ?
-Wouter clurfde toch niet bevestigend antwoorden.
Ziit ge zoo r,vispelturig ? hernam Isegrim op scherpen toon. Eerst
- ge op het punt haar uw lieTde te bekennen... el1 nu... maar, ik spreek
rvaart
riiet verder over haar. Antonia is niet langer op de Reiger... En nu vaarwel !
Ën tot 'ul eerziens !
D.at laatste .,voorci kl,onk als eon becireiging. Wouter re.ed )verder, volclaarr toch, dat hij z()o gesproken had... En toch, het beeld van Anto,nia
t,erscheen weer voor hem... Neen, hij zou het meisje niet kunn,enverraden.
Zij r,vordt trouurens niet vervolgd, mompelde 'Wouter. Maar Isegrim

-
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zeli nrag ik niet langer sparen. Zoo ik hem van nu af aan nog ontmoet, geef
jl: henr aan... Hij weet het thans...
Weinig vermoedcle lonker van Dillen in welke omstandigheden hij den
geheimzinnign Iseegrim weer zou zie'n... Peinzend reed hij naar Nieuwpoort
ut n eldra zag hij de geboortestad voor zich liggen. O, hij was etr zeeï aan
*-ehecht, al daalde Nieuwpoort van rijke gemeente af tot vervallen plaats.
De vierboet bij de havengeul was een der oudste vuurtorens van Vlaantiercn, in lB24 reeds opgericht en ioen met brandend riet verlicht. Nieuwpoort
Lrt:zat nu wel een, betere vuurbaak, niaar Wouter hield van het historisch
rrrûnunrent, dat de ouderen langs de banker{ had geleid, toen de stede vee,l
nreer clan nu cloor vischvangst bloeide. Want het was een tijd, toen de Nieuwpocrtenaars haring vr:rzondr:n naar Ieperen, Rijsel, Doornijk, Kortrijk,Wervik,
À1eenen, Waasten, Poperinghe, Dixmuide, ArmLentiers en er ook verkochten in
F,ngelanci en Hollancl. In cle i5e eeuw voeren er 70 stuurlieden in dit bedrijt,
rie cen met tlvee, cirie oI vijf mannen, n:raar sorrrmigen ook met zeven en meer-

\toorname poorters oeterrtlen het ambt uit van keurder of << waardeerder >!
gciijk het toen heette, gezw,Jren arnbtenaren, die den inhoud der tonnen haring
cnt'lerzochten en op elk vat het merk der stad deden branden. ln 1474 kon
\igulvpoort zelT een corlogschip uitzenclen, om de zeeroovers te bestrijden,
ciie rle kust onveilig nraakten. 't Had acht en zestig man aan boord, en was
L'ervapencl met 10 bussen en 40 pijken en voorzien van kruit en 700 steenen
r oor cle kanonne. Zoo bestookte men de Engelsche, Hollandsche, Fransche
qn zelTs cle Vlaaursche pirafen, want op zee zw'ierl er allerlei volkje rond,
clat tle sloepen enterdc, de bemanning venrloordde, en de lading roofde.
trn cle 12e eeuw voeren de Nieupoorteuaars zelfs ter walvischvangst.
ie, zoo lvas het vroeger, mâar nu bleven de visschers bij de kust want Nieuvdiroort rvas te zlrlak om zijn schepen te verdedigen tegen de Duinkerker roovr rs.

De Nieuwpoortenaars \,varen steecls dapper geweest... Dat ondervond in
1489 Filips van Crévr:cceur, die net 20.000 man Nieuwpoort belegerde.
De bonbardellen. clc grootst'e stukken, slingerden stee'nen van' 450 tot
5tL0 Kg. tegen cle r.r.l,uren. D,e serpentijnen vuurden hun kleine projektielen atDc trraakbusse,n knalden den ganschen dag.Maar op en achter de wallen stond
rie burgerij, clie het nreesi op eigen kracht vertrourven moest, pal. De loodriieters gooten kogels en cle stadsboogmaker vervaardigde koorden en pezen.
I r-luckx Hurtsebaut goot 108 loodhamers, knodsen met lood geslagen. pe
r',,aker op den kerktoi:cn, voor wien men vier gat'en in den muur geboord had,
speurde naar alle zijclen. De vrouwen bracirten stoopen bier en stapels brood
r,i kaas naar cle verdedigers , maar ook potten kol<end loocl om de bestormers
tl onthalen. Ze braken cle kasseien uit de straten, teneinde ze als werptuig
lrâar- de vesten te sleuren.
't Was een ongelijke strijd... Jan Turpin, de eerste burgemeester, vuurde
rle nrannen aan ziin ambtgeno,ot Jacob Meeg beloofde aan de Maagd Maria
i.,oor haar hulp een ka:rs <<also lanc als de stede groot is, in 't ronde gem,eten>,
e:r de visschers droegen het bee,ld van Onze Lieve Vrouw, Noocl Gods, dat
z-ij irr stornr op zee aanriepen en kaarsen offerden, zoo hoo'g en zoo dik als
de nast rran hun in gevaar verkeerde sl,oep, nu rond de vesten.
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De belegeraars groeven miinen, nraar cle belegerden waren hun rcecls voor
en brachten ontploffingen te weeg buiten de nruren.
Bij de tiende bestorn:ing geraakten de Franschen door een bres. Vrour,r'en
cn meisjes snelden toe, hielpen. cie mannen en joegen den vijand terug.
De Franschen toonden thans nroedeloosheid en riepen, clat ze bedrogen
en misleid werden. Men had hun gezegd, clat er, binnen Nieurvpoort schier
geen volk was en de stad moest vol verdedigers zitten. Dc vijand trok aÎ eu
de veste was bevrijcl. Het beleg had acht dagen geduurd.

De burgerij bleel haar gelofte getrourv en liet te Brr-rgge cloor Gillis
Barbier uit 418 ponci en re,usachtige kaars vervaardigen, ciie op een spil
gewonden werd. Maar ais de geesel van 't liji is, zijn cle slagen ver-geTen, en
eie stadskas kon 't grootste deel cier onkostenl betalen, rvant veel iutvoures
hielden hun beurs gesioten, toen er ont een gave rvercl gevraagcl.
'W-outer
kende de bijzonderheclen van het beleg, u'ant het verliaal rr.'erd
overgelevercl van gesiachl tot geslacht. En ecn blijvend aanclenkerl l'as, cle
Sint-Jansprocessie, want het beleg hacl onrtrent Sint-Jansclag plaats.
Wouter had voor zijnvertrek naar Engelancl steecls getrouur clie processie
gevolgd. 't rdy'as ook het groote feit varr 't ia.ar, Sf-janspr ocessie ( I ) . De stacisbode ging veertien da.qen te voren de abten en prelaten van West-Vlaanderen
uitnoodigen. Een ander afgezant bracht aan al de) kamers van lhetorica de
prijskaart van den wedstrijd. Men tirnmercle stellage's op voor cie voorstellingen en versierde de sfad. De groote clag rverd cloor cle klokken van cle i)nze
Lieve Vrouwe kerk inp.eluid en meisjes versierden het hoogkoor tnet grcen en
bloemen. De schepenen ontvingen op het stadhuis de ivereldlijke en geesteIiike overheden van elders. de abten van l-oo, Sint-Niklaas (Veurne), r'an cle
Duinen Oudenburg, Ter Doest, cle abdis van de Benedictijnessen uit Broekbttrg (Bourbourg) en boden hun clen eerewijn en naciieir een rrraaltijd in clen
<< Rambout >>, 't beste gasthof der stad aan.
De processie lokte duizenden toeschouwers. Alle gilclen eu verecnigingen,
nret banieren stapten in clen stoet, riie opgeluisterd 'nverd cloor 1500 iakkeldragers. Men vertooncle irr rle onrnregang cle passie van St-Stcvcn, clie op het
punt stoncl gesteenigcl te worden of clen marteldood der H. Cotleiieve van
Gistel. Men zag op die dagen binnen cle veste veel rederijkskamers. als de
Drie Santinnen van Brugge, << Arm in de Beurze >> van Veurne. Scerltrieure
van Dixmuiden, die van Coukelal'e) van Zevekote, van Oosf-Duinker-ke. 'ran
Winoxbergen, de Roosles van Thielt, cie Rhetorica van Ouclenburg, en anclere
van Leffinge, MannekensverL', Loo, Belle, Gistel, Slijpe, Steerrvoorcle, Ieireren,
{:nz.

Door cie godsdi':nstberoerten wercl de omrnegang gestaakt niaar nadien
in luister hersteld. De burgers wilden er nieuw'e groepen in en eischten
een reus... Deze was gr.rhuld in een grauw lijnwaden kleecl., Zes clragers
sleurden hem rond tot grootvermaak der ntenigte en ontvingen claarvool een
tonne bier. Dan waren dae.r ook de draak, de walvisch, de eenhoorn, cle ketnel,
allen van wissen gemaaki, en zes of zeven. springende duivels, cleze in levenden lijve, die tot het stieltje verlokt werden door een stoop rvijn.
Wouter keek naar ziin stad... Hii zag den Tenipelierstoren... Het kloeke
r,veer

(l)

Ze bestaat nog.
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gevaarte was het overbliifsei van de Sint-Laûrenskerk, rvell<e binnen den omtrek van een kasteel stoncl en in l23B door de Engeischen in asch werd gelegd.
lÂaar het volk nam met clie eenvoudige verklaring geen genoegen en wist het
arrclers te vertellen. Zekercn zom'eravond zat een visscher aan den oever van
den lJzer, toen een vreemdeling hem voorstelde een kerk te bouw:en. De zontierling wilcie clen arnten man helpen, zou het bedehuis tegen den volgenden

riiorgerl oprichten, maar eischte in ruil ziin ziel.
Goeci, stemde de visscher toe, maar zoo er iets aan uw kerl< ontbreekt"
- verbonrl zondel u'aartle.
is ous
En toen cle zon verrees, blonk ze op een prachtige, nieuwe kerk met hoogen toren en vroeg de vreemdeling, of de burger tevreden was. Deze, die wel
gerveten hacl,dat de cluivel hem beloerde,en Lucifer geen kruis make,n kon, riep
s;rottencl : < Mijn ziel krijgt ge niet, want er ontbreekt iets aan het geboun' :
het l<ruis I >> De cliiir;rl ontstak in woede, verwoestte het bedehuis, met uitzonile ling r,au rien .toren en sedert heet deze de duivelstoren.
Ancleren beri'ereu dat het niet zoo rvas; rren wilde een zeer hoogen toren
bourven, naar moest het werk opgeven, daar de duivel in deni nacht alles
zribrak, r','at de nretselaars overdag hadden gebouwd.
Tenrpeiiersturen heette hij ook en, naar rnen r,vil, zou clie naam voortkomen
lair hct j<astcci.clat door de Tempeliers werd gebouwd... Och, ook dit bijgeIooT behoorcle tot clen geest oier eeuw... En dan rvas cie Spaansche ti-jd gekonre11... i{ier-rv,'poort vrercl r,'ecr in den hrijg gesleurd. En het hinderdeWouter,
tiatziin stacl iiu oncieL l'reenrde bezetting stond... Ja, hij had Niuwpoort lief-.en claar stonri zijn hriis... cl:ar oeÏende zijn goede vacler een voornaam ambt
itit. L{ii u,ilde clien va;ier steunen... ûûk tegen Isegrim... Hij mocht niet tegen
clen va,.ler opstaair en ouu'illekeurig dacht hij aan de oude legende, van den
\f ilclen Jager. Wannecr rle lvind om de huizen ioeide en de golven tegen de
kLrst opioeg, zeiilen rnenschen. clat de Wilde Jager aan 't rennen was. En
rrL'outer lioorclc in zijn jeLrqd het verhaal.
(Judeis ha.clclen rtrn zoon) riie hun veel ciroefenis bezorgde, nooit wilde
',r'erken, maar gerllirig o1-. zrvier en bijzonderlijk op de jacht was. Zekeren
ar;oucl iag zijn grijzc i'adcr, die ziek \\'âs gevallen, op zijn uiterste, en moeder
spiak den jonknran schoone. ctat hii nu toch thuisgebleven zou zijn, om zijn
lacler in cle Iaa.tste r-iren bij te staan. De deugniet wilde niet luisteren en floot
zijn hancien o:n ln 't irosch re trekl<en. De stcrvcnde verhie{ zijn rnoe hoofd
r,'an 'i kurssc'u en zei r:ret gebrol<en stenirne : << Zut zult gij eell\{/ig jagen ! >.
Hij gal nog eel'r zucht en loste zijn geest. De vrouwe verhuisde naar
fanrilie. I)e oudc r,lronulg ",,rrzonk in den roncl. En c1e slecht'e zoon vond geen
ruste nleer. Iiij ioeg rlool hei bosch, schabouwelijk schreeuwend om erbarn,ing, en zijn hcuden blaÏten, een leger van geesten volgde, en 't gansche
ri'cucl clavcrc'le en schuikje. de boornen zvuiepten, de struiken sloegen tegen
ci'aar-clt:. Dat n'as rie 1ager. riie voor zijn straffe eeuwig zwerven moe'st. Dat
ri'as cie iegencle rran den stcrnlu'ind, lnaar tevens cle verma,n,ing der vo,o,rour:ers, orn varlc:: en nioe tler te eeren.
En Woutcr hacl uu al r.erscireidene malen zijn goeden vacler moedeloos
zirn thuis kornen... en hij zweeg... of hij waarschuwde hen, die achtervolgd
l.llOcSten u'OrCien.

-

lk zal niet meer tegen nrijn

vacler staan, zei cle jonker. Nieuwpoort,

il0
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mijn stede, nrijn huis. mijn,ouders... zij hebben mijn lieTde... en niet Antonia en lsegrim.
Hij reed de stad binnen en kwam, voorbij de Onze Lieve Vrouwe Kertr<...
C;ok hier wilde hij door een gebed zijn voornemen bevestigen; hij vroeg een
liongen, om op ziinpaard te letten en betrad het statige gebouw... Hij knielde
voor 't beeld van Onze Lieve Vrouw van Nieuwpoort, dat,een zw'are gouden
kroon bezat, een gift der pelgrims... Maar dan zag jonker van Dillen oo[r de
grafsteden van Spaansche oversten, gesneuveld in 1600 toen Maurits rran
Nassau bij Nieuwpoort de Spaanschen overwon of tijdens het daarop volgencl
heleg van Oostende... En bij Wouter kwam weer een oproerig gevoel...
Waarom mochten Vlaanderen en Nieurvpoort niet vrij zijn als in de dagen r,an
!an Turpin, van den bloeitijd, de groo'te visscherij. Waaro'm moest het buklr.en, onder 't juk van een vreemcle? O, om,dat hij in den vreemde g'eweest u,as,
voelde hij dat scherper dan de anderen... Maar toch... voortaan zou hij aan
eie zijde van zijn vader staan... ne niet meer ongerust behoeven te zijn, wanneer men over Isegrim sprak.
lk zal Isegrim ovêrl,everen, zei hij zelfs. Dat is dan een boete rroor mijn
- zwakheid...
r,orige
Wouter verliet de kerk... Met hem ging een n,eisje heen, gehuld in clen
Tl{artent wijden kapmaniel der burgervrouwen. Even, hief ze de kap omhoog,
terwijl ze fluisterde :
jonker van Dillen... een laatste woord...
--- [nf6ni2, zei hij ontroerd... Ge waagt het nog...
-- Stil... Ik kwam hier bidden... voor Jacquelin,e... En is deze veitrig,
cian keert ook jonkvrouw Prijcke huiswaarts...
Gij moet Vlaanderen verlaten...
- En van mijn vader scheiden... want hij moet hier blijven ! Neeri,
- dat nooit..
j,:rnker,
Zekeek hem met haar schoone oogen aan...
Zoudt ge vader verraden ? vroeg 2e... Dan levert ge ook
- en... ik wil u het geheim zeggen... die Jacqueline ben ik ! Jacquetrine
over...
Gij ! riep Wouter verbaasd....
- Ja... Welnu, heer van Dillen, lever ons over... en kom dan zien naar
cen brandstapel, die inij verteert, hier te Nieuwpoort, uw stad...
Haar woorden eindigden in een snik... Antonia spoedde zich voort...
Cinthutst staarde Worrter haar na...
Zii is Jacqueiine... en die beeldschoone jonkvrouw zorl op de piipbank-gefolterd word'en, mompelde hij met ontzetting. In haar prachtig lichaarn
r,vil men naalden steken, kerven en sniiden, het uitrekken en wringen, het
trloedig verrninken en het dan aan een paal op de houtmijt binden... En ik
zeru daartoe meewerken ? O, is zij nog op de Reiger ?
Plots vielen al zip voornemens en gmwelijke somberheid greep Woiater
aan. Hij moest tegenover zijn, vader staan en tegen den vreemden bezetter
van Vlaanderen, tegen een gerecht, dat mroord,en beval... Hij was aan zijn
Flieuwpoort ontgroeid... aan zijn volk ,en zijn tijd... Neen, hij kon Isegrim
niet bestrijden, want de dochter wilde zich van den vader niet scheiclen.."
en Jacqueline aan den heksenmeester overleveren...... rliever week hij voor
altijcl uii.
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EEN VREESELIJKE BESCHULDIGING.
Pol van Rooze wilde naar Loo. Eenige dagen waren voorbijgegaan, zoil,der dat men iets van Adelic'la Prijcke of van Isegrim vernomen had.... De
jonker was in een vroolijke stemming. Karel had Rosa veilig op 't Vijverhuis gebracht en het in,eisje toonde zich zeer tevreden... Pol verliet nu Veurt;e... Hij bemerkte de geheimzinnige loerende vrouw niet, die hem bespiedcte,
al geruimen tijd...
Nu spelen wc onze groote troef uit, morripelde van Rooze. Agneta's
parelsnoer
zit,in rnijn zak... en Wouter van Dillen zal zich bij Agneta nooit
meer durven vertoonen... Ha, hij is een t,e zwakke partij voor mij ... Weinigen
zijn tegen mij opgewassen... Eerst naar den schout en dan naar Rosa... 't Is
als in de dagen van d'e bekoorlike Julietta. Maar waarom noet ik nq nog
clenken... aan een dôode... Waar, zij rust, vindt n,iemand haar terug... Ze
kermde... zeiBrak... doch niemand kon het hooren.... Kom, kom... ze moest
rrerdwijnen... Die geschiedenis is vergeten... Karel zei me gisteren wel, ciat
hij mijn Julietta bij de Sint-Walburgakerk hacl gezien, maar de vent had te
ctiep in't glas gekekr.n, dank aan zijn verdiend loon... Dooclen keeren niet
terug...
In dergelijke gepeinzen reed van Rooze langs een kanaal, waar het riet
geheimzinn,ig ruischte. De avond viel... Nevelen zonken over het troostelooze ,
braak liggend land...
Jonker Pol trok den vederhoed clieper over de oogen, want hij naclerc'le
de Westpoort van Loo en in het stecleke noest men hem niet herkennen. Hi1
reed tot aan't Vijverhuis.... Een oude man nan ziin paard over. Pol trad cle
woning binnen. Bij een llink houtvuur zat Roza, nu in een prachtig gervaad
gekleed. Ze groette den jonker verheugd en zei :
Ik ben blij, clat ge komt, want ik verveelde me...
- kuste haar en antwoordde :
Hij
Nog even geduld... lk moet een oogenblik bij den, schout ziin...
- Pas binnen eir ge vertrekt weer ! pruilde Roza... Wacht met dat bezoek -tol morgen...
Onmogelijk ! M.aar ik ben irnmers geen krvartier weg... Ik vertooit
-me, omclat ge zoucit weten, dat ik me al te Loo bevind en ik verlang minstetts
zoo sterk als gij naar ons satitenzijn.... Tot daclelijk...
Pol van Rooze stapte vlug naar de woning van clen schout van Loo.."
vond
FIij
den magistraatin zijn kamer, kourvelijk bij een tur{vuur gezeten.
Welkom, welkom ! riep de verloopen kerel. Schuif bij en lve zullen
cen stevigen
beker dlinken... en wat babbelen... Ik weet groot nieu'uvs... De
Wandelende Jood is te Brugge en kornt ook naar onze gewesten...
fqf, tut... ik weet dat a1... maar ik houd niet van pelgrirrs... en
zeker- niet van zulke antikiteiten, die zestien eeuwen tellen... En lang zal in<
it: dezen wrakken zetel n,et zitten- want aangenamer gezelschap wacht me.
Ja, dat begrijp ik... Nu, ik zal u niet verklappen... en uw bevallige
Roza-staat onder mijn bijzondere bescherming ...
Scltout, ik heb u nooclig en ge moet doen wat ik zeg ! Dus spartel
niet -tegen... Ge r,veet, dat ik gehoorzaamd rvil r.l'orden. Zet nu nraar ttiet
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zoo'n benauwd gezicht... ge hebt al erger dingen op uw ziel liggen, clan ik
thans van u verlang.."
De jonker maakt gaarne grapjes..
- Maar dat is heelemaal geen grap... verduiveld neen ! hernam van

-

Rooze.

Hij haalde het parelsnoer voor den dag...
Mijn Hemel, wat een juw,eel ! riep de schout uit. Wie dat draagt...
- Q, u1v stierennek zou het kwalijk passen ! schimpte van Rooze.

- En een slot van zuiver goud..
- Iu, daarmee zoudt ge uw voorraad wijn llink kunnen âanvullen... Nu,
ik heb nog wel een sommetje voor u, als ge me eens ferm helpt... Dit snoer
behoort aan jonkvrouw van, Ramsdijk...
Die ken ik niet...
- O, neen) een otter moet naar geen vlinder turen... Zij is een schoon
- ureisje, en ik begeer haar tot vrouwe...
en rijk
Wettige vrouwe... bedoelt ge... schertste de schout.
- Houd die llauwe kluchten voor u... Meent ge soms, dat ik met een
kenkenmeid
als Roza voor 't allaar ga knielen ?...
Ge doet me lachcn...
- 't Lijkt anclers meer op het geknot van varkens. Luister nu. Ik heb
de zoon van uw antbtgenoot uit Nieuwpoort, defl deugdeen lnededinger...
zanlen Wouter van Dillen...
O, die aan geen hekserij gelooft ! Verbeeld u, op het feest te Veurne
scheen hij cle vervolging van die Jacqueline af te keuren en ik weet waarlijk
niei, wat ik hoorde...
Wat zegt ge, keurde hij die vervolging af ? vroeg Pol verwonderd.
- 1a... Hij sprak zich niet openlijk uit, maar hij gelooft niet aan de
- .
hckserij..
Dat krroop ik ;rr nrijn oor...
- Als hij in den vreenrde nraar de duivelskunst n'iet geleerd heeft...
eens opletten, hoe hij zich gedraagt, als die Jacqueline voor den
We zullen
lieksenmeester verschljnt... Zijn vader is ook een trotsche vent, die mij altijd
niinachtencl behandelt, jonker ! Ik kan er u voorbeelden van vertellen...
Dat kan meniet schelen, en ik verzoek u, een tijdje uw bakoven dicht
te houden
er1 naar mij te Iuisteren. Zoodus, Wouter van Dillen begeert jonkvrouw van Ramsclijk ook tot vrouw... En ik wil hern op zij schuiven... Jonkvrouw Agneta heelt dit parelsnoer verloren en ik vond het. Ik breng het
liaar terug, rnaar gij .roegt er een briefje bij, getuigend dat gij het gevondeu
hebt bij zeker meisje uit Brugge, dat hier te Loo het lief was van Wouter
r,alr Dillen.
De scholrt schrok toch van dit gemeen voorstel en schudde het hooid.
Maar, jonker, dat is onmogelijk, zei hij.
- Houd uw bakkes en luister verder...
Ge weigert dus ! Goed, geef
nlijn -geld... eu-r,À,/e scheiden. Of kunt ge niet betalen, dan laat ik u r,vegjagen
ran uw post... enr erger nog...
Ik zeg imm,ers niet, dat ik weiger, hernam de schout, haastig. Maar
kunnen 'we niet wat anders verzinnen ? Ge vraagt rre om een valsché getuiqenis ai te leegen...
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