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Dat stond er op, starnelde Benedictus.
- Toen
gij het lijk het eerst zaagt ?
- Ja...

-

Stoliinierik, r,r,aarorn hebt ge me dat

niet verteld
- Ik tiacht er niet aan... O, laat ons heen
gaan ! Ik hoor geruchten...
- hier niet pluis...
Flet is
!

Plots klonk een zware slag. De zolclering cireunde er van. Beide inannen
sitltlcrtlen. .
-,- tr aai ons gaan ! srneekte de schout...
.

Een akelige lach schaterde dan door het huis...
De schout klende zich van
vrees aan van Rooze vast.

De jonker zell

wankelde

ook...

! Julietta...
-LuidJulietta
en scherp werd die

naam uitgeschreeurvd. Van
Rooze liep heen. De schout
was zoo zenuwachtig, dat
hij struikelde en viel. Zeker rneende hij, dat lnen

hern vast greep, want hij
gilde :
(lsn2cls, genade !...
-Van Rooze keerde zich
olt'I.

Ruine der abdij van Loo.

--

Vervloekte ezel !...
snauwcle hij... Kom dan
toch mee !

O, ik kan haast niet... Geef niij de hand

!

kermde cle zonderlinge

rrragistraat...

Van Rooze sleurde hem recht...
Julietta ! riep men hun na, toen ze door den hof vluchtten...
-PasJulietta,
een heel eind van het Vijverhuis bleven cle twee mannen staan.
-- Waarom moest ge er ook gaan ? verweet de schout. Ik vertnaande
u nûg I Ziet ge rvel, dat het er spooki... 't Was haar stem !
-- Dornkop ! Wiens stem ?
Julietta's...
- Verdoemde
uil ! Dooden keeren niet terug...
- Maar geesten wel... En Isegrirn noenrde haar naam ook. En clie gaat
-met een heks om... met die Jacqueline.
Zwijg !
-Hijgend kwamen ze in de schoutswoning aan. Ze zagen læiden bleek
als de doode zelt.
Wijn ! gebood Pol.
-Hij ledigde een beker bijna in een teug... erl scheen dan in gedachten
verzonken,.. O, dat zwarte kruis... Het was nu de trveede maal dat hij h€t
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zagfiazekere gebeui'ienis... E,erst verleden jaar bij de processie van Veurne...
De stad Veurne is bekend oln een bero.emden ommegang. Die nen toen
de H. Kruisprocessie noemde, en waarâan de volgende overleve,ring is verbo

n

clen.

Robrecht, graal van Vlaanderen was naar Palestina gerveest en bracht
een ,qtuk van het heilig kruis mecle. Zijn schip geraakte op zee in grooten

noocl en dreigde te vergaan, en toen beloofde de vorst zijn relikwie te
hij zou zien. De overlevering verhaalt, clat
de storm onmiddellijk bedaarde.
De zon brak cloor de wolken en in ha.ar iicht zag de graaf boven de
duinen het hooge dak van Veurne's Sint-Walburg'a, Robrecht landde waar
nu cle Parrrre ligt en liet aan de geestelijkheid weten, rvelk een schat hij haar
schenken rvilcie. De priesters trokken hem in stoet tegemoet en brachten
plechtig cle relikwie naar hun kerk over. Zij stelden dan de broederschap
van het II. Kruis in en elk jaar ging er een processie uit, ter herinnering aan
het feit. F)ie piocessie werd uitgebreid. Men paarde het ernstige aan het
vroolijke. Zoa zag men de legende van Sint-Steven, de passie onzes Heeren,
maar ook Cen Reus en de Reuzin, het spel van de levenden en de dooden
met een dans van duivels welke tegen heiligen vochten. Er was een dooclkist, riie, nu en dan open sprong en waaruit een zonderling toegetakelci geraamte rees, clat echter weer't deksel op zijn neus l<reeg... De gilden vân
't'rcnde. van Oost-l)uinkerke, Wulpen, Eggervaartskappelle en van andere
dorpen krvanren op hun manier de processie nog opluisteren. En de stoet
had rian nog de eigenaardigheid over vaarten te willen trekken waar er
geen frrug was... zoodat men er een opwierp. 't Werd te erg en de geestelijkheid en r-le o.,,erheicl rnoeiden cr zich ilree en zuiverden den ommegang.
En in luli laatst had van Rooze in die processie een boetvaardige vrouwe gezien, geheel gehLrlci iu een pij. Alleen haar voo,rhoofd was onbeclekt
en daarop stonci een zu'art kruis... als nu op dat van de vermoorde Ro,za"..
Maar ecn anclere herinnering doemde op... Eens had van Rooze zell
zoo'n kr',ris geteekend op het blanke r,'oorhoofd eener vrouw... en hij c'leecl
het orn te spotten... En dat v;as het v,rat hent in Juli en thans zoo geweldig
ontstellex cleecl ... En clan cte naarn, u,elke in het huis der nrisdaa.cl klonk :
Julietta !
Pol clronk nog een beker- r,rrijn..,
-- iJc cloocien keeren niet terug ! riep hij,.
Maar geesten dolen rond ! bevzeerde de schout. W'aaron.t rnocst ge
naar-Ro;a gaan zien ! Blijt uit Loo weg !
Ik doe, wat ik v/il, hoort ge dat, lafaard !
- Cç i'reesdet zoo stet'k als ik...
En houcl lnorgen uw bakhuis over dit voorval !
Û, natuurlijk !
schenken aan de eerste kerk. die

- Ik rijd nu heen...

, Men rnag nrij re Loo niet zien.
-VaniJ:lËi;",
Rooze besteeg wat later zijn paarcl... Hij zoti snel draven"., Zoo

verliet hij Loo... Dat zwarle kruis scheen al tnâar door voor hem tc zweven... Wat was hij verlicht, toen hij Veurne binnen reed en einclelijk.'ni,r

DE

HEK-q VAN NIEUWPOORT

r55

zijn woning stil hield. Hii klopte. Zijn knecht, Karel, kwam naar buiten,
om het paard over te nemen.
Zoo rap terug, jonker ? tluisterde de dïenaar...
-Maar van Rooze staarde verschrikt naar de cleur, waarop het licht viel...
En in clat schijnsel beinerkte hij een zelfde zwarte kruis... Karei wercl het
ook gervaar...
O, jonker ! kreet hij... Het kruis... ge weet wel !
- Wie heett dat daar geteekend ?
Ge denkt toch niet, dat ik zoo iets zou doen! Ja, wie heeft het

gedaarr

?

Veeg het dadelijk

uit... Haal

een doek en ll,ater. Rap, spoed u...

-Pol rnoest tegen den muur leunen... Wat gebe,urde er toch ? Was het
dan Julietta's geest, die ronct zrviert ? En de orzermoedige jonker sidderde

bij die gedachte

!

Karel voerde het bevei van zijn ureester uit. Het kruis verdween...
Stal het paard... en kom bii mij ... zei van Rooze...
-In de somberste stemming tracl hij binnen...
Den volgenderl lnorgen vertelde nren onder het garnizoen, dat een schildwacht clie dicht bij de poort stond, een zonderling avontuur beleefcl hacl. Een
vrouw te paard rvas tot bij de vesteil genaderd,
Wie zijt gii ? riep de krijgsman.
-Ze anfvrroordde niet, uraar keek ltem aan... Dan blikte ze naar de stad...
De schildrvacht was als versteend geclurende eenige stonden. Hij stoncl rnet
uitgetrokken zwaard, nraar ciurfde zich niet verroeren... De vrouw wendde
haar: paard... en reed heen, terwijl ze lLride in't Spaansch riep : < Julietta...
de ure nadert >.
Sominige krijgslieden Iachten hun makker uit, toen hij dit vertelde.
Andere'n geloofden zijn l'erhaal ... En onder iret garnizoen sprak men dan
over cie geheimzinnige S1-raansche, die in den uacht verscheen"..

BEVRIJD.

Wouter van Dillen zat rcecis eenigen tijd onder deu toren van Loo, eer
toestanci volkomert belvust was. Aangehouden als moordenaar
van Roza I En de schout nreende dat ernstig.
-- En wat zal ik nu aliernaal vertellen ? als ik verhoord word, ntompelde de jonker. Ik tuoet c{e eigenlijke reden van mijn reis naar Loo verbergen... ik rrrag niet spreketl over Isegrim... Al vaster en vaster zit ik in
het nr't geivikkeld...
Hij l'oud zijn positie zccr onaangenaam... Hij zou cle volle waarhei,.l
moeten verduiken. En als men nu eens gelooide dat hij naar Roza kwain !
Dan nroet ik verklaren, rvat ik over van Rooze lveet, maar deze zal
op zijn Lreurt zeggen, dat ik bij mijn terugkeer een nteisje verge2elde, zoncler
dat ik mag verktarert rvie... O, rvat heb ik toen lichtvaardig die belofte aan
Antonius oî {segrirn afgcleoci !
Zoo zat \Moutcl te n ii.neren ! En rvat zouden ze thuis denken ? Zontl

hij zich zijn
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IJeneciictus geen lrcricht, clan verging inoecler rrari onLusi... l-iet hij rvel lijcling
weten, welk een ontsteltenis zou het ziin... L)e zoon van nroci'cl rrerrTacht en
riligesloturi re Lou...
Tranen lvelden bij Wouter op... Hij gevoelde innige rieernis lllrr zijn
ouciers, met rnoecler vûoral, de goede, dierbare vrou\rye... Nu u':is ze gclukkig
nret haar voornamen gast... En straks plots r.lie mare... Oi arrgst oin Ï'let uitl;|iiven van haar ilincl... Eri Agneta, rvat moest clie rt'ei clenken
Eensklaps werd van Ilillen in zijn gepeinzen gestoorci door {rrucht;
ieinand \\ras aan cle deur bezig...'t i-)uurcie niet lang of het slot sl-'inl;{, ctn
grendel urerd ureggeschoven en claar stoncl eeu man n;et eeit Iantaarn...
Isegrim ! riep Wouter verbaascl r"rit.
- Zoo rloeireu nijn vijanden irij, rioch niijn lrienden zcggen Antonius,
maar- hoe ik in rvaarheid ireet, r.veten slechts weinigen I klonk iret rerug. lk
korn u verlossen...
Van l)illen sprong van zijn-bani;.je op... \rLrj i... Àlaal hii bczc,lr zich...
l-let rvas Isegriin, die hem hielp ! Hoe zou hij etat verklaren '.,
--- Il< kan niet heen gaan, sprak van llillen, tcch teleur gestelt!. }-ict is
ccn door het gerecht vervolgLle, die niij biistanrl rrrrleent... ik magl zutrFls
!

rit't

aanvaarden.

.

In uw toestand begrijp ik clie gevoelens. hernain Ise.grirr... Zeg. dat
een onbekende
uu'kerker opende... Of iernanci, die cien schout r,an Lçc haat !
Llat is de volle r,vaa.rheid.
Wouter dacht u'cer aan huis... aan zijn moL'fler... En de irek*ring naar

l;lal

teru$ 1e keeren. overwon.
ia, dien uitieg kan ik geven, zei 1iij...
- Ksl11 clan... l]1y paard staat bij mijn tijdelijke rvoning.... ik l'reh het
\/oor-u gehaalcl... Ge ziet, clat ik gaarne een lr,ederrlienst rioe...
trsegrini verborg cle lantaarn onder zijn r.triiclen rnantel en trael buiten.
Wouter volgde hem.
Niemancl ziet ons, verzekercie Isegrim" Gansch Loo siciclg-rt \ian angst.
En soldaten
zijn er nu niet. De mensclien houden zich binnenshuis.., \/oor*
eerst is er een moord gebeurd... en dan ureten ze, dat ik hier roniizwèrf. la,
ze lrebben ontzag voor me...
Van Dillen stapte met zijn bevrijder heen.
De gevangenis is slecht verzekerd, hernam deze.'t Kost'fr me geen
- het slot te doen springen... Zoodus beschuldigen ze ri l'an rnoord...
moeite
de ezels !
En ik heb hun het spoor aangeciuicl tler claderes. I'let vvas een
- Ja...
vrouw...,
die het arme meisje 't leven benaur.
Een vrouw ? Weet ge d;lt zeker ?
- Ik zaghaar eerst de woning bintren dringen en nacTien heen vluchten,
- was te laat, om haar den moorcl te beletten... Deze \\ies: Ïlâs g€rnaar't
schied, en ik heb nog gepoogd de leveusgeesten bii het slachtoffr'r op te
u'ekl<en..

.

Hemel, een vrouw, mompelde Isegriiri... Zou zij hct zijn

?

-Mijn
]û/ie ?
-_. Och, ik spreek bij mij zelÎ... Ik i\.eet zoo vcel van rlit ellendig land.
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ons âr{n" ânu Vlâan(lerelt t.ttl, maal'eens zoo schoon en rijk en fier.... Een
vrouwre ? Ik moet dat nacler onderzoeken. Hebt gij haar gelaai gezien ?
|leen, zij droeg eeu kapmantel...
- Een kaprnantel ? Ja, zoo gaat ze gekleed...
--- Dus gij hcbt vermttedens ?
* Ja, c{och Vraag niet verder... Misschien, ntoest gij toch last krijgen
nlet het gerrcht, zal ik u kunnen helpen... Maar dring nu niet'aan"'
zijt vol geheimzinnigheid.
- ûij
Ett is de tijd er niet naar !'.'
-Isegrinr leiclcle Wouter naar het huizeke, waaruit tlicir rrtidclag Antonia
getreden ll'aS, om haastig eenige rvoorden met den jonker te wisselen. En
van Dillen yoelcle zijn hart bonzen t Zou hij de schoone Antonia... of Jacqueline terug zien ? ja, tlaar zat ze in de achterkamer... tnet een outle vrouw,
een longen en een meer bejaarden man...
{s 't gelukt ? ./roeg de laatste. Ik behoef het niet te vragen, want
jomker van Dillen is bij u.
,- E,cn kinclerspel, antu,oorclclc lsegrim. Als ik wilcie, hing Benedictus
van avt-llld a:rrr eefl haak in clen torett... En hij zou het verdienen, niaar ik zal
derr scfrurk nog nooc'lig hebben. Ga zitten, heer van Dillen...
-- Liei,er reed ik daclelijk huisn,aatts, zei Wouter.
Ecn ileker wijn nroet ge ledigen tegen de ontroering, sprak Jacquelinc
ze
en
keek den jonker zoo vriendelijk aan, dat deze ontroerde.
-- Dtlor u aangel;oden kan ik clien niet weigeren, ant'woordtle hij hofte rijk
Enr trii.i lram plaats op een bankje tegenover het rneisje.
Antouius, gij waagt toch te veel, hernam hij...
--- Ftrcer
û, dat is nog lnaar een begin...
Ja, riep cle oudere nran uit... Mocht de goede tijd terugkeeren !
Vlaanr-lert.n aan de 1,/la:rringen... Kon ik claarvoor nog eens de rvapens <,rpnemen...Bij Oostencle rnoest ik ze neerleggen... Dat rvas een beleg, hé,
Antonius I Vier jaar duurcle het... Van 1600 tot 1604 ! Men voncl nieuwe
werktuigetr uit, de bekr,r'aarrrste ingenieurs werden geroepen, men groef rnijnen en tegenurijnen, en steeds vroeg Europa zich aÎ, wie hier winnen zou.
FIa, rlat beleg van Oostende werd cen school voor krijgslieden, vool ofticieren, ingenieurs" vestiugbouwers... eu, voor geneesheeren en rvondheelers !
En rvat geireurde er al niet ! De rvonderlijkste schoten werclen gelost...
Een solclaat verloor zijn arm. Daar hij bijna bezwijmd was, leidden twe*
.nakkers hern rnee. Terstond klvanr een nieuwe kogel, die den verniinkte
't trccn \!'egnanr. Hij bezrveek ! Zijn makkers r,verden niet gekwetst. Een
burgcr. kruiclenier, staande voor zijn winkel, werd door een schot gedood.
T'oen rnen hern begroef, irof een kogel de kist en schoot er het lijk uit. Een
jonkrtran, op een paard zittende. rverd het paard hem van onder hem van
achter tct vo.ûren cloorschoten, en hij niet dan zijn broek tusschen de twee
pijpc;r gekrvetst.
Een solcfaat had brood gekocht, en stak het omhoog, om het voedsel
aan zijne kanreraden te toonen. Juist kwam er een kogel aangevlogen, die de
helft ran 't brood wegnaln. De krijgsman hield het overige vast, schertsende :
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Dat is een rechtschapene soldaatskogel, want hij iaat mij het grootlte deel
mijner spijze behouden >.
Een Engelsch edelman, die ook te Oostencle streed, werd in een uitval
zijn rechter arm afgeschoten. De verminkte raapte nret cle linkerhancl het
iichaamsdeel op en nam het mee naar clen dokter. Toen hij verbolrrlen was,
ivilde de Engelschnian zich niet te becl leggen. groolijk trok hij met clen
afgeschoten arm naar zijn logement en riep dan lachencl uit : << Hier is de
arm, die dezen rnicldag den anderen gecliencl heeft >>.
Een scheepskapitein stoncl in gesprek ntet een vriencl; de laatste hacl
zijne hand op den schouder van den eerste gelegcl. Een kogel schoot den
arnt aÎ, zonder clat cle kapitein gekwetst wercl.
Het gebeurde ook tlrie of vier lnalen, tlat een tler lrelegeraars troT in
rien rnond van eelt heel of half gelaclen kanon, zooclat het wecler die iwee
kogels uitschoot.
De verteller scheen nu iu zijn herinneringen te Ieverr. I{ij hatl een trobel
gelaat en een paar trourve oogen. Wouter keek henr belangstellenrl aan.,..
Neen,"deze lieden waren geen roovers, geen baanstroopers als zij, rlie onder
cien zoogenaamden Reus werkten...
dat beleg van Oostende ! hernaur dc krijgsman... Er rval'r:n
- Ja,oncier ons... Maar Francis Vere krvam ons clan hetpen rnet veel
Capperen
zijn
L,ngelschen en daarbij waren echte cluivels. huurlingen, clie pas uit de gèvangenis losgelaten waren.
Eens in een kerk, zag ik zulke solclaten bezig ec'u huuner rrretgezellen,
clien ze lichtelijk nret lonten in eene rnat gebonden hadden, begraven. Doch
daar het graf met water gevuld was, wierpen zij er hem in, cn, claar het rvrrater
steeds het lichaanr naar bovcn uaar clen kant tleed drijven, poogdeu de soldaten het rnet pieken onder r,trater te houclen orn het beter met aarcle te kunnen
bedekken. Terwijl ik dit schouwspcl bezag, bernerkte ik clat de ,< cioode
zijn eenen arm uit de mat trok, onr zich tegeu he't steken cler pieken te verweren. Aanstonds trok ik niijn rapier uit en nret bchulp vau cen ander, dreeT
de soldaten uiteen, clie alreeds onder elkander tlc kieeren r,an clcn Arrnen lllan
gedeeld hadden.
-- Wij hebben henr uit de rnatte gesnetlen eu u'eclerorrr een ander matte
in de kerke gehaald en hem clie om iret lij I gebonden endc u,cclcrorrr in zijn
kwartier gebracht. Het rvas een fraai. kloek jonkman, clic vari zuchten aangetast tot zulke benaurvdheicl \Àras gekoilen; en tlat alleeu ont zijrt kleecleren
wille.
Dc verteller vervolgcle
Met de Engelsche legerbenclen was ook een jonge Britsche r"'rou,uv in de
belegerde stede gekornen. De ,rreemclelinqe clie rnet nientancl sprak, eil geen
verwanten scheen te bezitten, verbleeT geheel allec'n in een klein huisje. Doch
op somrnige tijctstippen vall clen clag, verliet zc cle ernzarttc r'r,onittg, en ik
heb berrrerkt, clat tie Engelsche zich stcecls nâar eene itlaats l;egaf. waar ze
zeker was Sir Francis Vere te zien. Er rnocst eetrige hctrekking bestaan
tnsschen den edelnan en de jonge vrouw, die onclanks haar rcnvouiligen tooi,
ook eene voornalne aïkomst verriecl. Maar nieriiattd te Oostende kon het geheim cloorgronden. Wel vermoedde ttten, dat er nu onecnigheid heerschte
<<

>>

:

DE HEKS VAN NIEUWPOORT

r59

tusschen Vere en de jonge vrouw, want cie bevelhebber toonde zich misnoegd,
telkens als hij haar op zijn rveg ontmoette.
Soms stond de vrouw op de gevaarlijkste plaatsen en tevergeefs trachtte

men haar te verwijderen. De Spanjaarden bestormden de stad. Er werd varr
weerskanten hevig gestreden o'fschoon wij ons dapper verdedigclen, werden
we toch achteruitgedreven. Eensklaps klonk een vreemde oorlogskreet. Een
tengere, bleeke soldaat sprcng ntet een opgeheven slagzwaard de vijanden
tegen. Om henr heen vielen de mannen als"halmen voor de zeis. Wij vatten
weer rnoed; het voorbeeld van dien onverschrokken krijger, dien niemancl
kencie, vond navolging. En weer bleven de Spanjaarden buiten !
Na de bestorming wenschte ieder ciien vreemden soldaat van rneer nader-

bij te zien. maar hij was verdwenen.
Ik heb den held zien vallen ! riep iemand.

Men ging zoeken en onder
- lijken vond men henr... den tengeren jonkrnan, rviens houding zoo'n
andere
diepen indruk verwekt had. Men wilde zich vergewissen of hij wel cloocl was,
en knoopte den ruwen mantel los...,Onder clien mantel werden vrouwenkleeren zichtbaar.
Ieder stond verbaasd cle doode aan te staren; tot nten einclelijk cleu
de Engelvermeenden krijger herkende : 't was cle jonge, vreemde vrouw
- Aan haar
sche clie als een kluizenaarster in het kleine huisje gewoond had.
hals hing een medaillon met Vere's beeltenis en rt rands'chrift : EeLrwige

liefde !
Ieder week eerbieclig op zij. Daar naderde Vere, de bevelhebber, die ook
't verhaal van den dapperen krijgsman gehoord hacl, maar nog niet wist, wie
hij was. Vere aanschouwde 't wasbleeke gelaat en sidderde. In tranen uitbarstende viel hij op zijn knieën, vatte de reeds koude hand der schoone
doode en kuste ze lang en innig. Dan liet hij de gevallene wegvocrell en ntet
groote eer begraven. Nooit openbaarde Vere wie cle heldinne was. Doch ieder
vermoedde, dat hij deze vrouu, trouwe beloofd, ntaar zijn woorcl geschonden
had. Zij echter had den geliefde niet kunnen \rergeten, was hem gevolgd naar
Oostende. En toen ze tot hare wanhoop ondervond, clat Vere zijne eens gekozen bruid verstiet, siierf ze in zijn dienst, in zijlr leger op den hloedigen
nruur der belegerde veste. Toen ik in Holland was, heb ik nog geweten, dat
een meisje zich in soldatenkleeren stak... Het was een Friesch vrouwrnensch)
lang van persoon, Margaretha genaamd die 7 jaren lan$ als eerbaar solciaat
cle staten gediend heeft, buiten kennis van haar outlers, eerst een spies, claarna
ecn snaphaan dragende, met een rvitten pluim op den hoed. Zij streed dapper
en hielp schansen en vesten veroveren, maar is ten laatste bekenci gewordetr
bij haar nrakker. Op zijn vraag heeft zij hem bekencl gemaakt, clat zij een
vrouwmensch was. Haar makker, een tromrnelslager, dit tnet verrvondering
hoorencle, is op haar verliefd geworden, en heeft ze getrouwd in't leger te
Coevoorden, ze utoeten beiden nog wonen te Groningen. doende winkel van
vette waren, alleszins stil en eerbaar huishoudende, en te santcit levende.
Deze amazone heeft een lied geclicht, de jonge clochters tot de liefde des
krijgs, om 't vaderland te beschegnen, door haar voo'rbeeld vermanende...
Err'k wilde, dat ze nu gehoor vond bij cle jonge mannen in Vlaanderen.-.
Bij die r,voordeu keek cle krijger Wouter van Dillen aan...
vlaanderen niet aan de spanjaarden, rnaar aan de viailringeu... en

-
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daarom toc.h een katholiek Vlaanderen, hernam hij. O, mocht ik dat beleven...
Een ijdele droom, zei Wouter. De vrijheidsninnende bevolking is reeds

iang -uitgeweken... Wie hier nog van vrijheid droomt. gevoelt zijn rnachte*
loosheid.

Laat ons er over zwijgen

!

riep Isegrim uit... Misschieu zullen we
vrij gerust,

voorbeeiden
wekken... Ja, jonker, we wagen veel, al zitten we hier
maar we zullen nog meer wagen...

Wouter had zijn beker geledigd op de gezondheid van Jacqueline ... en
den jongen man, die naast haar zat... Hij hield dezen yoor haar
verloofde... Schooner bruid kon hij niet begeeren !
Van Dillen stond dan op.
Nu moet ik gaan, zei hij, heer Antonius, al kunnen \ve geen bondge- zijn, doch dank ik u hartelijk voor uw hulp...
nooten
Maar ge zoudt wenschen, dat ik Vlaanderen veriiet.
- * Ja en ge weet, waarom ?
Wouter blikte naar Jacqueline... Dan nam hij afscheid. Op de achterplaats stoncl zijn paard. Isegrim vergezelde hem naar buiten, en fluistercle :
Van rniddag vroeg ik een eed van u... lk zal dit thans nief herhalen..
- mijn daad van hulp vernietigen... O, denk toch na... Anze leus is
Hetware
Vlaanderen aan de Vlamingen ! En nu, goede reis... T'och moet ik u zeggen,
dat ik alle maatregelen voor onze veiligheid zai nenten, clie me nootlig bliiken... Beschuldigen ze u van moord.,. wie weet, hoe ik u tveer rerl... Ja,
dat alles is geheimzinnig, maar zoo is de tijd. Vaarwel, heer van Dillen"..
Wouter draafde heen.
Wat een dag ! mompelde hij. En welk een avond ! En die ûntntoe- Ik ken het verblijf van samenzweerders, maar hen verraclen... neen
tingen...
ik kan niet.
F{ij werd opnieuw somber bij cle gedachte aan alle inoeilijkheden, die
voor heni ûprezen... Hoe zichte verdedigen, als hij met van Rooze in botsing
krrvam. En dat zou gebeuren !

hij benijdde

:

DE WANDELENDE JOOD TE

NTEUWPOORT.

lffe weten, dat Agneta van Ramsdijk te gast was bij de fanrilie van
Dillen en claar zou overnachten, om naar de verhalen van Ahasvenrs te luisteren.

Zij en Livina zagen door het raam buitengewone drukte op siraat. Jonker
Borgelia
beweerde dat het volk wachtte op de kornst van den WanclelenJan
den Jood, wat de meisjes heel goed begrepen.
O, het is niet om mijn feestdag, dat de menschen zaû naar ons huis
- schertste de dochter van den schout.
kijken,
Toch zoudt gij die hulde verdienen, vleide jonker Jan.
- Daar is hij ! zoo hoorde men roepen.
-Livina sprong op en ging haar moeder waarschuwen, die noglnaals naging of haar woning wel gereecl \À/as, ont den gewichtigen persoon te ontvangen" Ze kwam nu in de kamer en zei :
We zullen mijnheer Ahasverus aan ds deur begroeten. O, hoe janrmer,
dat W,outr.r
hier niet is... FIacl hij die boodschap naar Loo toch uitgesteld !

A.

HANSi

De hH#ks v&n
Nâ*&Kwrffi##rt

