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snau-wc{,e Agneta...
van clien bitsen uiti:oep niet en meencle, dat
de jonkvrorir,v een verder gesprek over hltn v'erhouding rvilde vermijden'
À4aar Li.rina hacl haar vriendin b'enterl<t en klvau.t iraastig naar buiten.
-- O, gelr-rkkig, clat ge gekonien ziit, riep ze.

Ik heb mijn parelsnoer terug,

-Wouter vatte de bedoeling

Ze o'u,errrielcn cle kr;ets (blz. 133).

Ze kLrste Agneta en zei :
Weet ge't al ! Ahasverus, cle Wandelencle Jcod, is straks onze gast.
I{ij is- nu een vroom man en hlj zal van lerusaiem en van Ons H,eer vertellen.
Dat is nog beier dan miin feestdag. Jarumer, dat Wouter nu naar Loo moet.
Kunt ge u."v reis niet uitstellen ? vroeg ze aan haar b,roeder.
Onmogelil'k !Maar ik zal me spoeden... art'uriootdde de jonker. Tot

straks.

Hij

boog voo'r Jonkvrouw van Ramsdijk en haalcle zijn vaders paard

ruit den stal.

Agneta volgde Livina in huis. Ze was biij, dat rWouter afwezig zou ziin.
En ze verachtte hem nog meer.
Op een dag, als zijn goede ouders derr berc,e,nden pelgrim Ahasverus
ontvangen,
begeeît hij zich naar 1-oo, o,nr er een deerne te ontmo,eten, dacht
Agneta" I-lij kan zijn reis niet uitstellen... Ook niet voor mij... en toch zou hij
mij van liefde spreken ! Marar zeker heeft hij mij nu goed begrepen. dat ik nieis
met hern meer te maken wil hebben !
À{evrouw van Dill,en was heden wat zenuwachtig.
Hartelijk r(elkorn, Agneta, zei ze. Ge d,oet wel, ons hecien te bezoeken.
- aan n^rijn woni,ng groote eer geschieden.
Er zal
Ahasverus bezoekt Nieulvpoort en wij bieden hem gasfvrijheid, het is waar, dai hii een groc,t zond,a.ar
is ger,veest, maaï zoo rvas ook Maria Magdalena eens een zondares. Ahasverus
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is doo'r boete een heiliq nran gervorclen en hii zal orts veel vertellen vair
Ons Heel...
De goede nlevrouw van Dillen betr,iijlelcie geen oogenbiili r-ie echtheicl
d,en
van
Wandelenden Jood. Men beden'ke in welk een tijd zii leefde. Ook de
geestelijken toen hadden vertrollwen in cle'n zoogenaamcien Ahasverus (1).
Gij rnoet bij ons overnachten, hernair mevroll\v val l)ille;r tot Agneta- Maar gij hebt het a'l zoo druk...
- Neen, neen- !Zel<er tnoet ge den avorrd rrret ons doorlrrengen eu clan
- het te laat, om, in dezen orrveiligen tijd naar ur,r' landlioed te p.:ian.
r.t'ordt
trk zal een boodschap naar uw ootn zenclen.
De nieulvsgierigheid in Aha,sverurs beirield bil' Agne,ta cle overhand boi,en
haar afkeer voor Wouter en zoo sterncle cle jonkvrou'w toe.
Er is een schaduw op mijn geluk, hernam de echtgenoote van clen
- Over trvee kwesties treur ik : eersi Acielida's verclwijrring. À'T.eu hoolt
schout.
maar geen nieirws over de ongetukkige... En dan is cle brave Roqer bij nre
al weenend konen vertellen d,at ziin clochter Roza uit haar dienst te Brugge
is verdw,en,en. Niemand weeî waar ze is. I-let neisje waat zeer lichtzinnig.
À{isschien is ze rnet een Iosbol meegegaan.'t Is voor de ouders verschrikkelijk.
Roger schreide als e'en kind... trk heb cliep nlecleiiiclen met hcm.
O, ..lrist ge alles ! dacht Agneta...
-En zii had deernis met mevrouw van Dillen, 'wan,t jonkvrour,v van f(arnsdijk was vast overtuigd, dat Wo'uter Roza meeg'elokt had...
Agneta zat weer in de gez'ellige uroonkamer... O, ze had er toch verdriet van, dat dit huis eens vo'or haar gesloten zou wordeu. Als ze Pol van
Rooze koos, brak de vriendschap met de familie,van Dillen... Waarom had
Wouter die vreeselijke verwijdering gebracht !
Zijt ge niet bang op uw eenzaaln buiten,go,ed ? vroeg rrevrouw
va,n Dillen.
Ge hebt ook wel geho,ord, hoe hrutaal cle ro'ove'rs optreclen !
Die brandschatting, ja, men spreekt er veel van ! Maar ik denk aan

-

geen gevaar.

En er is maar een kn'echt en een nieici... Ge ziii daar bijna zonder be.ccherming.
Uw oom is oud...
Doch het huis is goed verzekerd. Men kan ,er niet binnen.
- Die akelige Isegrim !... riep lrr€Vrouw van Dillen uit. Door heks'eninacht is hij zoo sterk. 't Is wree'd 'or1 het te zegg'en, doch alleen als die
geheim,zin,nige Jacqu,eline gedo'od wordt, kan die nracht gebroken worden.
En van haar vindt men heelemaal geen spoor, zo'o min als va'n zekere Kathelijne te Sint-Joris, bij wien Isegrim het eerst kwam... Maar laten we over da,t
alles zlr.ijgen. De komst van Ahasverus zal zegen in ons huis brengen. Mij,n,
m'an is hem gaan afhalen te Ghistel. Jammer, dat Wouter nu uit moest. Hij
h,ad een dtringende booclschap te Loo'... Hij beheert cle zaken van cle duinen-

abdij, nu de monniken naar Brurgge zijn getogen en hij beweert dat hij
op de abdij van Loo, rro€sd zijn. Ik begrijp niet, clat hij dat

d'aarvoo,r ook

b'ezoek niet een dag uitstelde.

(1) We zullen zien, dat de bisschop van leper Ahasverus eveneens ontving" Het
feit is volkomen geschiedkundig.

,
Agneta.

DE HEKS VAN

De leugenaar, zoo bedriegt

NIEUWPOOR'f

hij zells ziin

tr31

goede, vrome moeder, dacht

À{evrottw van Dillen ging weer eens in cle ke';ken en katners zien, of
liaar bevelen stipt opgevolgcl rverclen. De meisjes bleven alieen.
zei Livina. het bevreemdt me o'ok, dat Wouter zijn reis niet
- Ja, Het moet u,el een clringende bo'odschap ziin, om he,en te gaan,
rrerdaagde'...
nu gij ten onzent zijt.
Ze Iachte schalks.
Hoe laat ven'iracht ge mijnheer Ahasverus ? vroeg Agneta.
- Om rrier uur... V/e hebben nog wat tijd... Maar Agneta... mijn
- is 'rvat treurig... Ilij berveeri. dat gij te Veuine zoo koe! waart tegen
broeder
hern.

Jonkvr'ouw va,n Ramsdijk werd rood... O, ze kon hier haar gelloed n,iet
luchten... Neen, zij zou het niet uitbrengen van Roza... en het parelsrroer...
Op het feest te Veurne was ik zeer zenuwachtig, antu,ccrdde ze. lk
- meclelijden nret Aclelida.
liad zoo'n
jonkrran
- Dat zei ik aan Wouter... ftlaar ge weet, hoe een verlie{de
in... En hij vreest een medeclinger.
Livina wilde blijkbaar de belangen van haar broeder bepJeiten. Fn ze
vervolgde :
-_ Ik verze'kerde hem, clat hij om Pol van Rooze niet bezorgd hoeft te

zijn...

Maarr

l,ivina... wat

m,oet

ik nu op dit

a'lles antwoorcten

? Is

het

- tijd, om aan verloving en huwelijk te de'nken ? Ieder zeg, dat hei
nu een
oorlog wordt...
Nieuw bezoek maakte een ei'n'd aan dit gesprek.
Hemel daar is jonker Bo'rgelia, de zoon van den stadsgriffier ! riep
- uit, door het raam starend. We zullen al ziin deftigheid hobren.
Livin,a
Borrge'lia is een van urv aanb'idders ! plaagde Agneta.
- Ja,n
Ik weet het ! maar ik word liever d,oor iemand anclers aanbed,en,
- I-ivina, wat blo'zencl.
bekend,e
=- Door Van Rooze, clacht Agneta.
En ze bepeinsd,e in welk een zonderlinge verhouding ze lo't haar vriendin
zou ko,m'en te staan. Want overmorgen wi'lde van Rooze met haar oom over
de verloving sprekcn.
Il{ ben n,iet oprecht, z,ei Agneta bij zich zelf. Maar kan ik nu alles
bekennen

?

De m,eidr li,et een knappe jonkman binnren. Sierlijk en m'et zo'rg gekle'ed.
Jan Borgelia, de zo,on van den stadsschrijver, blee'f aan' de d'eur staan en
boog drie rn,aal.
Mag ik het wagen nader te tred,en ? vroeg hij.
- Maar Jan, ge zijt toch n,iet va,n plan uw bezoek d'aar a'an d'en ingang
af te -leggen... Doe vlug de deur toe, want h,et trekt...
Duiz:end maal vergiffenris, z,oro ik de oorzaak ben dat gij een kottden
luchtstroom gevo'elt, hern'am Jan Borgelia.
Hij sloot de deurr, drukte er no'g eens +eg^eti en keeide zich onr" Vy'eer
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miaakte

hij

een buigiag. Eindelijk k."v'am

hij wal

'rei:rlcr', stak Lii'ina de haird

tce, hiel.i cle hare vast en zei '
Ik ber-r Crie weken te Ieper geweest... d'us bniten ollze sù,erle -*tede.."
keerde ik terug, dus vroeg gen'oeg, om u op ur,v feestcl:rg mijne
Gisteravond
b,este en oprechte geluknlenschen te brengen... Sta mij to'e, nljn gerruelens
vool te clrage,n, zo,oals de Muzie rriij deed ui,ten in rijm... Ge r,veet r'lat ik 4c
e,clele dichtkunst beo,efen ,en geen oncl,enn'erp bekoort me meef, om te bezingen
cian de allerbevalligste en zeer deugdzame d,o,chter van onze'n hoogger,vaardeerclen schout...
Jan Borgelia haalde een papier uit clen zak, o'ntvouwde hr:t met plechiig
gebaar, bo,og nog t.uvee rnaal, kuchte, en, las dan op hoogdravendc-ir tc'on ee-n
vers voor. Iiij vergeleek l.ivina met de sterren, de maan ,en de z.on, m,e,i dc:
i'oc,s en de lelie, met z.vvanen,en pare'ls, roem'cire haar schoo,nheici, zedigheici,
oprechtheid, en vroontheici. Iiij p'rees haa,r vade,r en moreLier, ganscit ha::'
geslacht ; hij noemde Niell\rrpoort een gelukkige veste, omdat de stad zullr
een verhe..,en ruae-g-d irocht herbergen. En cle feestdag van heden was eeri
(lattinr ilr.i,- geschietlettis. zrro vle'dc h'-.

Livina keek nu en clan eens naar .Agneta e,n, beide meisjes nro'esten zich
niet in, 1s.1l.n uit te ba,rsten... Ze rvilden clen dichter niet'
L.,eleecligen. I-lij meende het zoo go,ed en Was een doorbrave l<erei.
Einde,lijk had Borgelia zijn rijm,elarij voorgedragen. i{ij hield de lirkerhancl op het hart; reikte Livina het paper toe, en vroeg :
--- Zoi,tdt ge n-rii qelukkig r,l'illen naken dcor dit uitvloeisel nlijner muze
in ontvangst te nerlen.
- Ik clank n harteliik. lan, zei l-ivina. 1,4;ra,i ge hebt rriij te veel geplezen.
Te vr:el I O, hacl ik chiizend torig;en, ze zouden ncsJ niet l<'.rnne ;: ve I - al rlen eerbiecl". " c11...
l.olken
À,naar jan hield op en blooscie. ..
-'-'-. En rvat nog ? rrr.oeg Agneta schalks... U',v zin is niet geeitici,gil
--- û, r"Ç:11 ik d.urven ?... stainelde Bo,rgelia... en hij keel< verlco;r,:l n.i.rbedr,r,ingen, om

tlen !llorrd.

-- LieîCe becioelt FIe, hcrnanr jcnkvronr.r' van Rarrrsdi.lk"
-- À{aar Agneta ! riep l-tvina berrisp,end.
- Ik rnoet joirker Rorgelia imnre'rs rvat helpen...
Welnu,:a, gij hebt iret rechte v,'c)ord gevonden, bekende de dichter.
ilad -ik rlur,izencl iongen, ze zouden nog niet kunnen vertolken al clen eerbiecl
cn de iieide, ciie ik voor Li\rina gevoel ...
Ga nu ziiten, noodigcie cie dochter van den sch,out. Ge zijt clus behoLr- leper teruggekeerd...
den uit
-- trk mag drrs plaals flÊIl1€rl naast u, herna,m. Borgelia...
Maar natulrtrijk, ,f an ! Anders zou het rv'el lijken, o,f gre een gestraf're
sclloolkr:aap
zij t.
Ik wilde, clat ik gestralt werd, om altijd bij u te zijn...
- Dus ge zoudt het als een straT beschouwen...Dank u voor uw co'ffi- !
plinient
ÀAaar jonkvrourv, ik gebrr"rik hier een beeid, dat juist hei tegenover- bedoelt van \4.at men zegt...
gestelde
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?

- Mijn Hemel, hoe groot zijt gij !... .la,'ik ben uit Ieper teruggekeerd...
(jn vlug, wanrt ik mocht naar de stede, die het groot geluk geniet binnen haar
lnuren jo'nkvroulv van Dillen te huisvesten... De reize n'as anders niet a,angenaam. Men nloet zich in acht nemen voo,r roovers...

Daar ook al ?
-, Ia, de omgeving van Ieper is zeer onveilig. Er zwerven afgedanktc
soldaten rond, belust op kwaad. Dat hebben reizige'rs ondervonden'... Verleden
weÊk kwamen mijnheeren Martijn Scho,ornaert en Regonald Schoo,naert. kap'elaan van Becelare enr die'ns zus.terr Scholastica, ln een koets uit Becelare
gereden ; aan ule Nonneboschen sprongen eentsklaps a{geclankte scld'aten
van 't Oo,ste'rsch garn,izcen uit het horut, en ze overvielen de koets en schoteu
clen l<aperlaan dood ; ze beroold,en mijnheer Schooiraert tran een som gelds,
die hij voor clen ve,rkoop van een pachtgoecl ontvangen irad, stroopten hem
zijn opperkleed af en joegen hem w,eg. Zii nanen;zijn zuster Scholastica me'e
lraar een rrerlaten boe'renhuis te Becelare, trokken de ongelukkige de kleederen
af en' bonden haar zoa o'p de vout. MaLtijn Scltoonaert was haastig naa'r
Ieperen gelo'open en kre'eg er van den Spaanschen gouverne'ur een korrnrando
soldaten, met rvelke hij naar Becelare trok. De roovers waren aan 't koken en
't braden to,en ze de bende zagen ; ze begonnen te vuren, niaar moesten
vluchten, ee,nige doo,den achterlaternd. Men verloste Scholastica, gaî haar een
soldatenkleed en bracht ze zoo naar le'pe,ren ( i ).
Ma,ar dat is vreeselijk 1 riep Livina uit. ..
- Ia, het zijn gevolgen van oorlog, die in zijn nasle,ep rroûcl, ziekte
eq ro'overijen
meebrengt. Da,t' blijkt me telkens, als ik in cle oude stukken
hlader, iets r,r,aartoe mijn werk me dikr,vijis verplicht. Vroeger was het ook
alzoo. In de veertiende eeuw was de peste zoo geweldig te Rerringe eu te
Woesten, dlat er maar drie menschen op cle tu'ee parochiën over bleven, cle
anderen gevlucht of gestorv,en zijnde.
De b,o'omen groeiden door de kerkvens{ers te Wo,esten, en als er een
rnensch de voetprenten van ee,n ander mensch zag, knielde hij neder en kuste
:1e van blijdschap. De wolven kwamen uit de bo,sschen onder meer te Roes,elare ,eni een maakte zijn nest in de schou\,ve van een huis, dat naar die overlevering nog cle \\rulf heette en een wolfafbeelclse,l boven de deur droeg (2).
En't schijnt dat we weer oorlog krijgen, sprak Agneta.
- Ja... men sprak er te Iep'er ook o,t"er. .. Ik heb
tlaar Onze Lieve Vlouwe
van Tuine
voor ons land geb'ed,en.
Ik zou d'en
van Onze Lierre Vrou..rre van Tuine te lepe,r
- wille,n zien,ommegâng
rvel eens
zei L,ivina. Mocht het dezen zamer passen... ik ging
,cr heen...
O, en mijn tante, die ie Ieper
zou u mçt v'e,el genoegeir gast- ver'leenen, Lreu'eerde Bongelia.woont,
vrijheid
En mocht ik r.r geleiden, het zou u1e
cen gro,ote vreugde

zijn...

) Dit alles is geschiedkundig.
(2) In 1870 bestond dat huis nog.
(I
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Weik een geschiedenis is er

aan

dat beeld verbonden ? vro'eg Agneta.

- O, dre oorsprong ligt in de geschiedenis van Vlaanderen, ve'rhaalde
- 't Was in de jaren 1380, toen de graaf van Vlaanderen,'Lo'dewijk
Fio'rgelia'

van Male de hulp inriep van den Franschen koning om de vrijheid van het volk
te srnachten. Filips van Artevelde was verslagen bij Roozebeke, doch Frans
Ackerm,an van Gent, hield dern kamp vol, en verkreeg de hulp der Engelschen.

Leliaarts voerden den schep,ter te leperen, de poort van Vlaanderen voor
het F'ransche leger.
D,e E,n,gelschen en Gentenaren kenden dus al 't trelang va,n het bezit

't be,leg

voo'r. De Ieperlingen haddén met de afbraali
cler voorsteden een geduchte versperring gemaakt, een tuin lijk men zegt en
boden hardnekkig weerstand en sloegen d'e b,estormingen af. De b'elegeraars
leiclden bij de Boesingepoort het water aÎ, dat de stadsgrachten m'o'est bevoorraden, en bij de Meensche poio,rt stelden ze batterijen steenschieters op.
Twee maal verbraken zij de p'oro,rt en twintig keer de b'aree'len, do'ch telkens
wierrpen de verdedrigers hen teru,g, bemoedigd door het nieuws, dat Karel VI
van Frankrijk met een m,achtig leger nad,erde. Den Ssten Augttstus besloten
de Engelschen de laatste poging te wagen. Bitte,r was de strijd bij de À{eensche
en Dixmuidensche p,o,ort.. . De Britten leden de nied'erlaag en trokken, af.
clezer veste en sloegen er

De Ieperlingen geloofden, clat Onze l-ieve Vrouwe hen bijgestaan' had...

En ze vertelden een mirakel als bewijs. Tijdens het beleg vond'en eendge
Engelschen, nabij de veste een meisje, dat .n'aar cle stad gevluch{ kw'am. De
soldaten wilden haar gerveld aandoen ,maar het kind riep Maria en sprrong
in dc- gracht. Zij bleef drijvend en kwam behouden op een eilandje', van waar'
Dries Faeldinck, kapitein van de Boterpoorte, haa.r iri de stad haalde en b,ij
go,ede, nrenschlievende burgers bracht. Het volk h,oorde 't verh.a,al. Dit meis,je
was aan een vreeselijk lot ontsnapt. Hiaar eer had ze kunnen redden' en ook
haar leven. En men zei, dat dit op wonderlijke wijze geschied was. Bovenaarcische macht had haar geholpen, en het r,vas die van Onze Lieve Vrouwe,
Die mo,e'd'er Gocls werd in 't bijzonder vereerd. E,n om de versperring op den

tuin sprak men hier van O. l-. Vrouur van'Tuine en elk paar viert men den
'l'uindag ( l).
Dus hadr O. L. V,rouwe een qeisje beschermd ? zci Livina. O, hu
krijg-ik e,en geclacht, dat ure zoùden moetcn L:t,rrl'eler1. Als we eens rnet velen
naar O. L. Vrouw van' Tttin,e ter bedevaart ginqen, ottt d,e verlossing van
Adelicla Prijcke te bekom,en ! Ge weet toch, Jan, n,af er m'ct haar gebeurd is.
Ik vel'nam h,et gisteravond bij mijn thuiskotnst, zei Borgelia. Het is
ontzettend....Ja, uw voornemen is treffen'd, Livina. En waar zou gij beter
kunnen gaan dan tot O. L. Vrouw van Tui,ne, die een meisje voor soldatengerveld behoedde.
-- Ik zal er met vader over sprefuen.
Velen zullen u willen vergezellen, verzekerde Borgelia. En ik ben
blijde- door nrijn verhaal bij u die gedlachte opgewekt.
.l\Âevrourv van D'ilen kwam in de karn,er en begroette harteiijk dcn be(1) Dat is in 't kort

de geschiedenis.

DE HEI(S VAN

NIEUWPOORT

i35

zceker. Ze glinlachte or.tt zijn overdreven beleefdheidsbetuiging.." Maar ze
kon Jan goed lijden en ze was met zijn ouders zeer bevriencl.
--- En weet gij welk voorname gaist wij verwachten ? vroeg ze, toen
Borgplia ei,ndelijk weer ging zitten.
Ik heb het vernomen, mevrouw, Mijnheer Ahasverus, niet waar ?
- Ia, en ik noodig u uit bij ons den avond door te btren,ge'n.
- O, mag ik dat aanvaarden? Die goedheid van u... Maar zal ik u niet
tot last zijn ?
ne,en.. . ge zijt een vriend van den huize.
- Wel
Hoe zal ik u danken voor deze groo'te eer !
-Borgelia stond op en bo,og versch'eidenie malen... en herhaalde weer, dai
hij diep erkentelijk was voor d,eze uitnroodiging. ..
Zoo wachtten ze op het voorname bezoek.

EEN

VOORSTEI-.

\tr/outer van Dillen verliet Nieuwpoort.

Hij was somber gestentd. O, hij

haci zich zijn terugkeer te Nieuwpoo,rt anders voro'rgesteld...

Nu mo,est hij naar Loo... De geheimzinnige monnik, vader Aleppo, die
te Nieulvpoort verbleef, had hem op straat aangespr,oken, en gezegd, dat
Antonius hem dringend spreken moest. Hij zou hem te Lo.o verwachten in
>). Jonker van Dillen nroest n,iets vreezen.
Antonius verveelt me ! had Wouter geantwoord. Hij weet wel, ciat
- rneer met hem wil te maken hebben. Waarom mij danr nog lastig
ik niets
vallen !
Ik zou u sterk aanraden te gaan, lluisterde de m,onnrik daarop.
- Ik heb geen zaken
met hern...
Ik zou niet nalaten aan zijn uitnoodieing gehoor te geveu.
- Maar bij Sint-Jan, die uitnoordiging lijkt wel op een bevel.
- Besch,o,uw ze d'an als een bevel in uw belang ! Meer heb ik niet te

den < Eenhoorn

-

zegg,en...
De mornnik was toen h,eengegaan en V/outer oogde hem na. Hij hacl vader
Aleppo eens ,een briefje bezorgd vani Antonia... het onde,r zijn, deur geschoven... Isegrim of zijn' dochte,r moesten den m,onnik dus over hem gespr,oken
hebben, wat Wouter van hu'n'nentwege niet bescheiden vond.

Jonker van Dillera dacht toen over de boodschap na. Hij gevoelde weinig
lnst naar Loo te gaan,. Maar het was in zij,ni eigen belang. Wat beteekenden
die geheimzinnige woo,rden ? En Wouter, gedrev,e,n droor nieuwsgierigheid,
naar ook d'oorr onrust, besloot dan toch aan de uitnoodiging gehoor te geven.
En nu vertrok hij. Aan de poorrt wenkte een soldaat hem. Wouter hield
zijn paard in. Wat ko,n die krijgsman hem mee te deelen' hebben.
Wat verlangt gij ? vr,oeg hij.
- Mijnheer, een enkel woord als ik u bidden mag ! smeekte de soldaat.
- Zeg maar !
-__ Ik heet Mannaert... en behoor tot het garnizoèn van Veurne. .. Ik
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kwanr orr den schout van Veurne te sp,reken. Ik vroeg hier aan een kamaraad
van de wacht, waar de schout woon,t en hij zegt mij, dat gij zijn zoon zijt.
Ja, rnaar mijn vader is niet thuis... Gij zult vandaag geen gehoor
- krijgen.
kunnen
O, misschie,n wilt gij wel mijn zaak bepleiten...
- Wat is er dan ?
._
Op den avond,toen die Isegrim jonkvrouw Prijcke schaakte, had ik de
rvacht- aan de poort.
Te Veurne ?
- Ia, heer ! Ik heb dien Isegrim laten vertrekken. Hij gaf mij een fooi.
À4aar- het was geen'omkooperij. Ik.hield hem vo,orr een der groote heeren van
het feest. Hij zèi, dat zijn dochter' plotseling ongesteld u'as geu.orden. Een
dame zat voo,r hem op het paard. Ze leunde tegen hem.

Dat was jonkvrouw Adelida !
Ja, maar ik kon clat toch nriet weten. Zij riep ,niiet om hulp.
Isegrim had haar zeker doo,r een of ander middel in bezwijming gebracht. Doch vertel verdei.
Hoofdman Jeronimo d'Alleiro geeft mij nu de schuld van die onrtvoeting. Ik had den schaker om zijn papieren m,oeten vragen en ook die der
ciame. Maar er warelï dien dag zooverel heeren binnen V'eurne gekomen en
rvij rnochten hun ge'en last aandoen. Hoe zou ik aan zulk bedrog gepeinsd

--

hebben.

Gij werd dus verschalkt.

- Juist, heer ! Nu tracht ho,ofdm,an d'Alleira
en nrisschien
wel de galg.

m:ij een strat te bezorgen...

Dat is zeker maar dr'eigen...

- Neen, neen... Hij heeft lne verzeketd, clat ik zal hangen. Ïk kan' te
- geen voorspraak krijgen. De schout is natuurlijk ook woedend op mij.
Veurne

lvlen heett rlij gezegd, dat de scho,ut van Nieuwpoort een goed menscll is. En
thans wilde ik uw vader om bijstand smeeken. Ik heb altijd goeden dienst
gedaan. Het gebeurde te Veurne was een verrassing. Die Isegrim had imm'ers
den schout ze'IÎ misleid. Hij was to't in zijn hof doorgedron,gen, op clen avond
van een feest... Als nu de heer Prijcke al bednogen werd, wat woncler is het
dan, dat ik ook bij den neus werd geleid. En claarvo'or te tnoeten sterven, zotl
hard zijn !
l{'o'nl, kottt, zo'o erg zal het niet zijn !
- Jawel, heer ! Eerst ben ik om voorspraak gew'e'est bij jonker van

-

Rooze.

: ,?ffi:"

Iol. Hl; staat te venrne bekencl als een braai ecielsmunrroon.

go'ed bevliend met den schout aldaar. Maar hij zond tlte norsch
,en
b,eweerde, dat ik de galg dubb,el en dwars hrad verdiend. Hij luistert
heen
voo,ral n'u ziin
n,aar hoofdrnan d'Alleiro, d'ie wraakzuchtig Spanjaarcl

En

hij is zeer

is,

tro,ts gekrenkt werd.

-

Wel, ik zal met mijn vader over uw geval spreken...
O, wilt ge zoo goed zijn !
Ik beloot het u stellig. Gij heet dus Mannaert

Ja ,jonker...

?
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