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Ik heb uredelijden met hem, zei Agneia...
ook, rriaar ik vincl, clat hij al te ras den laster van Wouter o.rer-

T4<

fr**ogi
ciurft de huichelaar nu zijn schulcl op u leggen I
in
Wie zulk een toestand zit,waagt blijkbaar alles... Maar ik heb deli
schout rrrergetleeltl. rvat ik gczien heb. .
Dat Wouter met het rneisje van Brugge ku'am ?
Ja, en haar op de Reiger verborg. En zoo moest hij zich geheel vast
i-Toe

.

prute*

..

Moed, neef (blz. 22O).

't Is toch vcrschrikkelijk... Een nroorcl plegen! Wouter varr Diller:
ruroet itr Engeland wel doorslecht geworden zijrr
!

Ja... zijn verblijt ginder werd hem noodlottig.
En zulk een opvoecling gehad ! O, wat zal Livina verdriet hebben !
lln ik- kan haar niet gaan troosten, \'\,anf ik treecl ook als aanklaagster op,
hoe trit'stig ik het vind...
Laat ons nlt uw oom opzoeken; ge weet, wâarvoor ik kottl, herriarc
van Rooze.
O, zoudt ge nu rvel met com spreken ') Zulk cett dag ! Het is ttit:
of trij geen geluk brengen kan.
Och. konr, gij wordt juist voor een ongeluk behoecl I En hei worcit

-

A. H.rxs. - De l{ehs

van

l{ictl$rpoort. l4

,IO

DE HEKS VAN NIEUWPOORT

meer en ttteer noodig, clat ik u beter bescherrren kan. Het is zulk een roerigc
en booze tijd.
Agneta liet zich overhalen en tracl rnet van Rooze in haar woniug.

WEER AANÛEHOUDEN.
Wouter van Dillen stoncl voor het raarn. Hij zag, hoe de V'/andelenclt:
Jood nu op de Markt het volk verzamelde, dat hem grooten eerbird betoon,-lr'.
En ik kan den bedrieger niet ontmaskeren, mompelcle Wouter.
-Hij keek toe, hoe de nienigte Ahasverus ornringde. Nu rvas deze aalt
't vertellen...
Wouter dacht aan het oucie vcrliaal... We geven het hier beknopt naa.r
de lezing van den heer (ierritsen.
In Christus' tijcl wocnde Ahasl'clus tc Jerusalenr. . . Hij cluicltle nieI
weerzin cle Romeinsche bezetting en hoopte op cle kornst van den Messias,
riie het iand zou verlossen. Àilen sprak,vau Jczus... maar in hern rvilde Ahasverus niet geloorren.
Ahasverus haat ciien nouclercloener uret eeu clooclelijken haat.'t Is w'cl
bekend gervorclen rvat geruchten cr gingen van zijn r'vonclerlijke geboorte.
En de bewoners van Bethlehenr haclden vernonren r,t at cle rcclen rvas, waâronl
i-{erodes een rvreeclen last hacl gcgeven. Ahasverus heriunert zich menigrnaal
hoe de ruwe krijgsknechten zijn ouderlijke rvoning zijn binnengeclrongen eu
dc lieveling van geheel hct huisgezin, den kleinen Nathanael, met ge welcl ontrttkten aan de llescherrnenclc rnoederarmen en nieedoogenloos het scirreiende
kind voor goecl cleden zrvijgen. En viel niet zijn moecler oncicl clc siagen varr
rn,ie haar het kind ontrukten, tvijl ze niet bcrusten wou in het lr,rcedr beve! ?
O, Ahasverus haatte den tinrrncrnrluszoon van Nazareth, <.lrclanks den roep
van heilighcici er-r goedheid dic van hem uitging.
I)aar treit, op den cersten clag van de feestweck van Pascilun errn onge\\roon gerucht zijn oor. Hosanna, gezegend is I-Iij clie konrt in dcn naam tles
Heeren, I-lij, die is de Koning Israels. Is het urogelijk ? Zou cle verwachtinil
waarvan zijn hart vervulcl was. tier veru'czenlijking nabij ziju ? Sprreclig heett
trij de juichencle schare bercikt... O, al te rvrcctle oute;oocheling.'t is clc
gehate Nazarener, dic het rrriddelpunt v'orurt vau cie rneirii.ltc cn rvien clie'
jubelkreten gelden. Teleurgestclcl keert irii naal zijn u'oning terus. l)e feeststemming zal clitrtraal vt.lol hern iriet kcrrnen. L)c Paaschvlcugri is r.ool-htrrr
vergald en hij venvaarloost hct opgaan naar rlen ti:urpcl. htei cle leestn eell.
En nu is ltct voorbereiding r,ooi clcn Sabbat. Ahasverus hari zicli dien
morgen titoegeschrecuwcl, toen hij instenrde rrrei hrt krui.-cr llirnr, l<ruist Herrr.
Met zijn jongsten zoon aair cle hanti staat hij aan tlc ticrrr zijrict.r',oitirig, als
Jezus zwoegencl, bijna bczrvijkentl ondcr ricu last varr het kruis, 1{rrtLlzrr'a4r
cirukkend op den orttr:leeschticr rug, langzaârrr iraclcr:t. Eeu tictcrrdt, riieurvsgierig opciringtndc ttienigtt, ttaurvclijks in berlu';lng qeiruurlerr rloi;r- Rone's
Itrijgsknechten, bewe cgt zich roiicionr clcn stort, \\raarin rlcer.icnric \.ir()ll\,r'e11
ecn droeve 1'cgenstelling vor;iren inet van voirlotniug Hriirrslaclrenrie Farizt:ërs. Ht't clrrttri iatrg eet'r,ie str-;ct bij 't huis v:ln Ahasvcirrs is qekriinell en
de otrntenscir ten volle genicten l<an r,'au het schour,r,spel clat 11e liiden<le
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hij cien rrioncl om een vloed van scheldwoorden te uiten. Maar wat ziet nu zijn oog ? Daar rust het kruis, dat dc
Nazarener voortsleepte, tegen clen muur van zlin woning en de deerniswaardige kan herademen. Dat is te veel voor Ahasverus om aan te zien en te
verdragen. Met een paar groote sprongen is hij naderbij gekomen, en dol
van ..r'oede en haat komt het hem schor uit de keel : << Ga Nazarener, rust
waar ge wilt, waar ge kunt, maar niet hier; niet tegen miin woning dulci il:
rtrt' kruis >. En hij maakt zich gereecl den Heiland met gerveld tot voortgaan
ie nciodzaken. Maar zoover komt het niet.
Mct een onbeschrijfelijken blik, clie hern tot in de ziel drong, zag lezu,s
zijn hater aan : << lk zal gaan Ahasverus. Maar de rust, die Ik zal vinden,
z.ii u ontzegd. Gij zult dolende zijn op de aarde totdat Ik wederkon >.
Ahasrierus u'ijkt ontzet aclrteruit. Die stem \À/as van een, clie sprak als

Jezus bieclt. Eindelijk. Reeds opent

rn

achtlr ebberr cle.

Van tlit oogerrblik af r,r'erei Ahasvcrus rioor onrust voortgeclreven. Nau'urriijks kon irij cle terechtsielling op Calvarië bijrvt-urcn. Te bcnaurr'rl wertl henr
Icru-salertr. Hij vlucht rveg zonder te rveteli .,vaarheeu.
En altijd voeit hij den biik van den Nazarener op zich gu,estigd. Onoohoudelijk klinkt het hem in de ooren rvat de Heilancl heni toevoegcte. Al
zwerft hij van het eene einde der aarde tot het andere, rust is voor hem niet
te vinden. Hoe menigmaal reeds zocht hij, verruoeici van het dwalen, den
dood. Maar de onverbiddelijke, Cie nooit een sterveliirg liet ulippen, rvendt
van Allasverus. zich af.
Zao zal hij voortwandeien. overal tietr iur,lruk achtcrlatenrl iran zijn voetstap, hij cie geheinrzinnige die niet rusten en niet, sterven kan, maar dwalen
moet tot de wereid vergaat....
Zoo luidde het oud verhaal, maar Wouter wist wel. dat het een symbooi
was van het lot der Jooclsche natle, clie over cie rverelcl verspreicl was geworden en geen ruste voncl, telkens vervolgti en rrerjaagcl werd. Nlaar de
kerel claar op cle À4arkt nraakte gebruik van ,Je goedgeloovigheid van het
rolk, onr dit te betlriegen...
Ahasverus geeselde zich zooals hij te Ghistel deed, vroeg aalrnoezen
voor liefclewerken en toonde zich milcldadig jegens beiJelaars, die plots opcloken, zijn hancllangers. .
In Vlaanderen tooncle men grocten eerbied voor cle passie des Heeren,
en nren vertoonde ze aan het volk in ommegangen en processie's. Ook talrijke
gebruiken stonden er mee in verbancl" 'ler herinnering aan het feit, dat Pilatus
.

op het Paaschfeest, naar vaste ger^.,oonte, een gevangene losliet, begenadigde
men nu nog op Goecien Vrijdag opgeslotenen, rvelke men Goede Vrijdagskirrderen noernde.
Inzonderheiri te Yperen ging de begenadiging met eenige plechtigheid
gepaarcl. Daar wercl gratie verleetlcl aan allen, die in de gevangenis waren
geraakt wegens een lnisdriif, begaan tegen den vorst des lands. Ze werd ges=chonken cioor tlen l3aljuw, nalnens clen Souverein en op verzoek van den
Aclvokaat en cle Schepenen. Deze begarreu zich gezamenlijk naar de hokkel,
of zij genade
."vaarin de gevangenen vertoefclen. De verclecliger vroeg
-hun en ter eere en
van
Gocl
liefcle
<
ter
ontvangen,
te
van den vorst,rvenschten
uit ontzag voor den Goeden Vrijdag >.
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Na deze !-râag te hebben beantwoord gingen zij, die van de aangeboden
weldaar-l gebruik rvenschten te maken, met een brandende waskaars in cle
hanci naal' cle overheicl en beleden, ootmoedig knieiende, in 't openbaar huir
schule{. rvaaiop ze den Baljulv smeekten hun genade te schenken.
Te Brussel rverd-op Goeden Vrijdag gratie verleend aan één ter dooC
veroonrleelcle. Onderscheidene rechterlijke Overheidspersonen begaven zich
naar cle gevangeuis en lieten de veroordeelden voor zich verschijnen" In
legenu,oordigheid van het publiek, dat toegang had tot de zitting, ondervroegen ze rle veroorcleelclen over de gepleegde misdaad en maakten daarna
een nlist op met de namen der personen, die naar hun meening voor gratie

aannlerking kwarnen. iJit deze lijst deed dan de Gouverneur-generaal
vorst een keuze { 1) .
De geu'oontc rvaarop Pilatus doelde, toen hij het volk voorstelde tcr
wille van het Faaschfeest Jezus los te laten rvordt nog heden ten dage in
Span.{e gevolgil. Nog in 1909 verleencle Koning Alfonsus op Goeden Vrijdag
gratie aan tien tel rlood veroordeelde misdadigers, boeven van de crgste
soort, u-aar-oncier tu'ee vaclermoordenaars. En in 1910 werden 23 ter ilriori
verwezenerl begenad igcl.
[]p {ioeden Vrijciag stelde rnen in menige kerk de kruisiging voor. Gewoonli.ik $'as het 'lveer een gevangene, die de rol van Christus vervulde, zich
tot bloe,:lens toe liet geeseien en dan aan een kruis rnet touwen bevestigci
werd. l'e Korlrijk had rnen dan aan hanclen en voeten blaasjes met bloed
verhorgen, en stak deze door, orn het tooneel nog lxeer werkelijkheid bij te
zetten. tr-iedcn van den hoogsten stand kwamen dit schouwspel bijwonen. De
{evangenc kocht aldus zijn vrijheid
ln andere plaaisen hac{ een braoduitcieeling plaats, op Witten Donderdag, tel nlerillnering aan het Laatsle Avondnraai. Of men richtte tafels aan
vool otrile liedt,n cn llelgrinrs.
Zoo spraken aller'lei gewoonten van Christus' lijden en het.rvas dus
niet zr,ro te verrvoncleren. dat in den tijd van ons verhaal, toen menige kerk
in pLtin fag en veel rtrorpen zonder herdr-'r v!'aren. het volk in onwetendtreid
verkeerde, de ulassa aan het optrecien en de verhalen van Ahasverus geloof

in

narlrelns den

hechtte"

lMouter van Dillen begreep dan ook u'el. dat dit volk een verlicht riran
niet zou gelooven. Licht en bijgeloovig rtr/aren de menschen in groote mate.
Op zijn zeereis van Engeland hacl een lilaanrsch ntatroos hem nog bewijzen
claarvau qeler,'erd. Die rvilcle '1,À/'outer alleriei zoncleriinge nricldelen aan de
hand lioen tegen zeeziekie. Ilij belveerde. r,vat eyeneens de visschers van
Nieurvpoort toen geloofden, dat de u,olken een afzonderlijke zee vonnden,
\ïaârû[] ook volk uret schepen voer. Wij woonclen dus onder die zee... En
ciat u"'as ook in Engeland cle meening van eenl'oudige lieclen. Zekere Gervaas
veu Tilbury .rcrtelt het.
<< Eerrs op een Zonclag >, zegt hij, << bij somber mistig r,veer, dat de
r.nenschen .r'an zeker dorp in Engeland juist uit de kerk k."vamen, werden zij
ien hoogste verlr,oLlclerd cloor het zien I'an een scheepsanker, dat aan een

(1) {lit

gebruil< Lrleef tot aan

ctre

Fr-ansehe r-s'olLrtie bestaan.
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van de rechtstandige grafsteenen vastzat en waarvan het kabeltottn. rtrat uit
cle lucht neerhing, zeer gespannen en gerekt n'as. De kerkgangers wâren
verbaasd, en terwijl zij daar zoo stonden te praten over het zoilcXerlinge
gezicht, bespeurden zij, clat de kabel zich rondr'vrong en be\\'oog. aisof er
moeite werd gedaan om het anker te lichten. Maar het anker, zoo als bleek,
greep slechts te vasier in de zerk, en daarop deed zich claarboven een groot
qeschreeuw en geroep hooren, als van joelende zeelieden. Een oogenblik
tlaarna zag men een varensgast langs het tourv naar beneden konren, oln het
iveêrbarstige anker los te krijgen : doch nauwelijks had hij aan clit ziin verlangen voldaan, of de dorpelingen namen hem vast. Hij 'stieri oncler hun
lranden, even spoedig en even zoo, als ienrand, die verdrinkt. En nagenoeg een
r.:ur naderhand, toen zijn maats daarboven geen taal of teeken meer van hem
vernanren, sneden de luchtschippers, zonder eens te beproevcn oi het anker
t;ok soms los was geraakt, het touw stuk, en zeilden rveg. Tot een aandenken
aan deze zonderlinge gebeurtenis smeedden echter de lui van het dorp de
llerren. hunner kerkdeur uit het anker, en daar kan men ze nog ziep !
Op een anderen tijd stevende een Bristolsch koopman naar lerland.
Terrvijl hij dus onder zeil was, en zijn gezin te huis aan 't avoncl-eten zat,
i<wam daar plotseling een mes door het raam op de tafel vallen. En toen de
koopman was teruggekeerd, en het mes, dat hem gewezen werd, aanschouwde, verklaarde hij het terstond voor zijn eigen, en zeide, dat op dien en dien
clag, als hij daar in de hoogte dus zich in een onbekende zee bevond, hij dat
voorwerp had over boord laten vallen; en, wat het zonderlingste was, bij
nader onderzoek bleek het, daI dit op denzelfden dag en hetzellcle oogenblik
was geschied, als waarop het mes op de tafel te land kwam >>. << Deze voor<< ziin klare bewij zen, dat er een
vallen >>
meent de goede Gervaas,
- onze hoofden hangt >>. In zekeren
zin, vooral wanneer het zeer'
zee boven
bewolkt is, en de plasregen neervalt, heeft de man zoo'n ongelijk niet, teekent
van Lennep aan.
Och, wat al verhaien van zeemeermannen en meerminnen hacl Wouter
voor zijn vertrek niet van de visschers gehoord. En de fulgsrs waren evenmin
u,ijzer. Zii allen vormden nu het gehoor van Ahasverus, die boeiend vertellen en vlot spreken kon en niet voor de stoutste leugens terugdeinsde.
Wouter vras zich wel bewust welk gevaar hij zou loopen, moest hij
trachten den bedrieger te ontmaskeren. De zoogenaamde Ahasverus had het
hem trouwens wel doen gevoelen, en de kerel wist, dat hij overmoedig spreken kon.
En och, ik heb andere zotgen, tlacht de jonker. Hae zal clie heele
- van Roza eindigen ?
kwestie
Zoo stond hij te rnijmeren, toen zijn vader terug keerde. De schout van
Nieuwpoort betoonde thans geen aandacht voor den Wanclelenden Jood. Vlug
betrad hij zijn woning.
Waar is Wout'er ? vroeg hij aan Livina, die rnet Jan Borgelia, die
weer- gekomen was, op de pui naar de menigte keek.
Op zijn kamer, vader, antwoordcle het meisje. O, rnijnheer Ahasverus
heeft- c'laar ook over clen gruwelijken nroord gepredikt. En hij zei, dat de
menigte zeer pijnlijk verrast zou wezen, als ze den clacler kende, want dat
cian een huichelaar ontmaskerd werd.
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Heeit hij ctat verklaard '/ vrocg cle heer van Dillen ontsteld en bc- voor cle beteekenis dier woorcien.
.,'reesd
Ja, wij hebben het duidelijk yerstaan, hé Jan.
Zeer duictelijk, inderdaad, bevestigcle Borgelia. En hij sprak toen âls
met hovennatuurlijke kracht.
O, r,ader, wat zou hij bedoelen ? hcrnam Livina.
Maar
de schout snelde binnen en besteeg de trap. Hij ging in de kamer

.-

van zijn zoon.
Wouter, srneekte hij, bevrijd mij van mijn onrust...
- Maar vader, wat scheelt'u
? Gij gelooft ioch niet aan rnijn schulcl ?
- llç m6gf u een vraag doen...
En ik bezweer u dadelijk de waarheid
te zeggen,
de volle rvaarheid.
Heb ik ooit gelogen, vader ?
- Dat ik weet, neen en daarom behoud ik de hoop, dat alles een gruwclijk rnisverstancl
is. Zeg mij, hebt ge bij uw terugkeer uit Engeland een meiske
fot Nieurvpoort gebracht ?
De jonker verschoot van kleur.
Ja, vacler. antrlroorclde hij toch, zonder aarzelen.
- Wie
rvas dat ?
Ik kan het niet zeggen.
- Wat, gij kunt het niet zeggen...
- Onmogelijk !
- En rvaarom niet ?
- Het is een belofte... en ik moet rnijn lr'oord houden. O, vader, meen
niet, clat ik iets onbehoorlijks deed, iets, waarover ik me in nrijn ger,veten te
scharnen heb.
Hebt gij dat neisje naar De Reiger gebracht ?
- Ik kan niets nreedeelen, vacler I Dan zau 1k een eerlooze woordtrreker
z

ij rt.

-

Ellendige uitvluchten

!

- \se1.1 ... God rveet, ciat het rne zeer spijt, dat ik niet openhartig inag
wezen....
Wout'er van Dillen, niet uu, vacler, rnaar cle schout van Nieur,r'poort
staat-nu voor u... En die eischt te vernemen, met wie gij op dien beu,ustett
avond te Nieuwpoort aangekonren zijt.
Ik rriag dat ook niet aan den schottt meedeelen !
- Onrdat gij Roza, de dochter van den armen Roger nrisleicl cn zoo
- hebt ! schoot de heer van Dillen uit.
ontvoercl
|\g€'n, \,ader !
- flsgl11 cian die geheinrzinnige gezellin I
- Dring niet aan, rader ! Maar het kan Roza niet geweest zijn, vernrits iirze pas later uit Brrrgge verdwenen is...
Nu gaat rrrer een iicht op. Toen wij httiszoeking rroesten doen op cler
Reiger, zijt gij daar ook heen geslol:en, zoogenaamcl on rnij te bescherntetr.
Gij gingt dat meisie waarschLtu,en.
Wouter boog het hoofd.
Gis ik cle rvaarheid niet ? vroeg cie heer van Dillen.
- ja, vader I Het r,vas mijn plicht...

-
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- Neen, vader, dat ben ik niet, al is de schijn tegen nrij. Ik heb echte-i
niets-oneerlijks gedaan. God is rnijn getuige.
-

Neem niet telkens Gods naarn op uw lippen. Ik weet', dat een nteid op
werd gezien. Ha, dat was cle dienstbode, die men niet lastig mocht

cte Reiger

vallen, zooals gij tot uw moeder en Livina betoogdet. Men moest bij mij niet
met zulke kleinigheden komen, hé ?
* Vader, ik herhaal, dat Roza pas later uit Brugge verdwenen is...
V/ie weet, hoe gij gekonkeld hebt ! Eens op clien weg, is een mis- spitsvondig, om het gerecht te verschalken.
ciadiger
Jonker van Rooze heeft Roza het hof gemaakt.
- Ge
nroest u schamen, de schulcl op een eerlijk rnan te werpen. Van
- bracht gij Rosa naar Loo !
tle Reiger
fr{gsn, vader, ik heb Roza niet meer gezien na rnijn vertrek uit het
- gasthof.
Brugsch
Welke zaker-r hadt gij gisteren te Loo ? Ge moest naar de abdij ?
Waarom
Met een rekening, clie tle abt vau Loo aan rlien tler Duinen te voldoen
1)

had.

-

En clat was zoo dringend

!

- Neen..
- Dus het was een voorwendsel ? Een anclere reden clreef u...
- Welnu, ja, rnaar niet een samenkomst nret Roza.
- Welke dan ?
- Zii staat in verbancl met den avond van rnijn terugkeer en daarom
- ze u niet meedeelen.
kan ik
Ook al niet ! En dat zegt ge, ornclat ge u niet uit het r,r,arrelnet van
- kunt los rukken.
leugens
.

De schout brak in tranen uit.
fl2, het is harcl te rnoeten gelooven, dat gij een moorclenaar ziit !
- hij. Maar ik durf niet langer te twijfelen
snikte
(), vader ! kreet Wouter.
- Noem clan dat meisje !
- Ik rnag niet...
- Eu waarom niet...
- Ik kan het u niet zeggen.
- Dus zal de pijnbank u die bekentenis rnoeten afdwingen.
-I)e zoon huiverde... De pijnbank ! O, het was geen looze beclreiging...
hit' rvist het rvel. Dat gruwelijk wapen werd voortdurend gebruikt als een
rnidclcl tcgen onschuldigen ook, om hun tot spreken te dwingen, al hadden
ze niets te bekennen...
Vy'6ufg1, hernani de heer van Dillen, het is thans weer ulv vader, die
voor-u staat, dic u smeekt de waarheid te zeggen...
-- Varler, ik zweer u, clat ik onschuldig ben aan den dood van Roza en
ook aan haar ontvoering. Toen ik clien avond aangenonlen had een meisje te
begeleidcn, handelde

-

ik uit

hofTelijkheid.

Wie vroeg u zulks ?
ll< kan hct niet zeggcn...
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En gij nroogt hct niet zeggen. o;lrial gij

Het gesprek gjng nog eenigen tijd op ciien toou voort. En tlan zei
schout

de

:

dictus...

Ik nroet u naar Loo terug voercn en overlevcrcn. aan rrrijrrhet'r Bene-

-* Toch ben ik onschuldig vacler ! verzekcrclc Wouter.
Zuiver u dan van de vermoedens. Gij hebt een neisje naar Nlieurvpoort- geleid, op de Reiger verborgen, u,aar nijn lnannen een qlicnsibode
irebben benrerkt,. Ci.j velr,r,ittigt haar als ge hoort, clat rvij een onclerecrek instellen. Ge verzint een boodschap om gisteren naar Loo te gaan. Ge worclt
aangetrolfen bij Roza's lijk... Ge spreekt van een vrou$', clie cloor:nielnanci
gezien is gen'orden. Zuiver u van clit alles.
V2ç1s1, mijn eerewoord belet nre te spreken, nraar bij Cotl crr al zijrt
- zweer ik u, niet met Roza te cloen gehacl te hebben
tr{eiligen
Ik heb al dikwijls valsche eeden gehoorcl...
- O, vader, denkt ge zoo over rnij !
Zuiver u dan ! Ge kunt niet... O, moest ik u claarvoor naar L-.ngelanci
zenden. En heb ik zulk cen zoon terug gekregcn ! Wouter, ilertk rran ur,r'
!

moecler

!

Ook voor nroecler heb

ik tcit plicht te zrvijgen

!

Dan weiger ik u nog bij haar toe te laten ! Wouter, be-schourv u als
mrJn gevangene...
Toch onschuldig !
-- Ik
kan u niet gelooven ! Ik moet me verharcleu... cn aau iriiin arnbt
- O, het is gruwelijk, wat de wet nu \ran urij eischt. U uitlel'enen aan
denken...
't gerecht, als vermoecielijken moorclenaat"van Roza... Ge blijft T'lu,li-r deze

kamer opgesloten.
De heer van Dillen ging heen. Hij u'ankelcle, r.naar beht'erschtc'zich...
Ja, hij stond voor een gruwelijke taak. Zijn cigen zootr aanhoudo.i cli wegvoeren. En alles meedeelen aanziin vrouw. En zelf gebukt gaan onrle.r smarte
en schancie.
De heer van Dillen bleef even op het portaal rusten.
Wat een onthulling ! zuchtte hij. En is hc't op mijn zooti, ilat cle
Wandelende Jood doelde? O, ja, het zal een pijnlijke verrassing zi.in voor
de bevolking, een afschuwelijke openbaring.
Zoo sprak de schout bij zich zelf. En toen claalcle hij de trap 4f.." Hil
riep op de Markt een zijner dienaren en beval :
Haal een koets en breng die voor de deur.
- Vader, wat ziet ge bleek ! merkte Livina op, clie nog op rl,: pu! naast
- stond...
Borgelia
Waar is moeder ?
- In de achterkâmer...
-Het meisje staarde Borgelia angstig aani ze cluride niet vertlcr 1e vragen. De schout ging bij zijn echtgenoote. Hij zonk in een zetel neer en riep
weenencl uit:
Arme moeder ! Hoe zal ik het u nu zeggen.
- H. Moeders Gods, lvat scheett er u ! kreet de t'rouu'e.

-
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\Msx{g1... Ik vrees, dat hij schuldig is...

- À4aar rvat bazelt ge nu...
- O, het is niet te gelooven en toch...
---- tsecioelt ge, clat ge ons kinci voor den rnoordenaar van Roza houdt...

De schout knikte.
Maar scheelt er u iets in 't hoofd ! hernam de moeder.
ilortend
en stootend verhaalde de schout zijn onderzoek. Mevrou\\r van
Dillen beefde van ontzetting.
Breng mij bij Wouter... hij zal alles zeggen ! snikte ze.
- Neen ! Hij wil niet spreken ... en ik kan u bij hen niet uteer laten.
cle rvet volgen... Wouter is een voortvluchtige... hij rnoet uitge*
We moeten
leverd worclen en intusschen mag hij niemand zien...

Ik zijn moecler

!

- Ook niet ! Nu ben ik schout en niet de vader
- Maar Wouter kan geen moordenaar ziin. O, hoe kunt gij dat gelooven
- Dan nroet hij zich zuiveren voor het gerecht. Ik heb hern gesmeekt
cie waarheicl
te zeggen en steeds verschuilt hij zich achter ellendige uitvluch!

!

ten

!

oij

Mij zal hij alles zeggen, en de rnoeder bad en weende, ollt nog eens
- zoon te tnogen gaan, doch de ambtenaar hield zich aan de rvet...
h.aar

Nog zaten clt arnre ouders hierover te spreken, toen er weer cen bocle
l'erscheen. De heer van Dillen ging bij hem in cle spreekkamer.
-- Mijnheer ik kom van Loo, zei de man...
Van schout Benedictus ?
- Ja, en ik moest u dezen brief overhandigen...
-Haastig las de herr van Dillen het schrijven en het laatste sprankeltje
hoop verdween. [Jeneclictus schreef als volgt :
Aan clen schor:t van Nieurvpoort.

In aanweziEheicl van vele getuigen werd door mijn dienaar in het huis
cler rnisdaaci een brief gevo'nden, waarvan ik u hierbij kopie zend. Dit nieuw
bezwaar tegen Wouter van Dillen, dien ik van cien moorrd beschuldig, zal u
zonder twijfel bewegen den voortvluchtige, u,elke zich te Nieurvpoort verschuilt, onnriddellijk uit te leveren.

Met

hoogachtinu'

Benedictus, schout

va'

Loo.

En tle ongeiukkige vader las dan de kopie van den brief, door Brak te
Veurne opgesteld en 's nachts bij het lijk van Roza gebracht, en waaruit rnen
moest opnraken, hoe Wouter het meisje wilde verhinderen zich uaar Loo te
begeven.

De hecr van Dillen ontleedde als 't ware eleze rvoorden

:

i-ieve Roza,
Ik verbied u naar Nieuwpoort te komen... Ge moet geduki hebben...
Ik zal u huwen en dan als mijn vrouw bij mijn ouders brengen. Maar nu karr
het nog niet. Wii zouclen alles bederven. Ik weet, dat ge gedreigd heb toch
te komen I Ik zal het beletten. Ce zult rnijn naam niet ten schaude rnal<er:1.
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Ik waarschuw u : breng rnij niet toi het uiterste. À'lorgen kom ik u bezceken.
Ge kunt naclenkcn. En ili verwacht, dat gij me gehoorzamen zult I Ik zou
tot alles in staat ziju, moest ge toch ur,v plan doorzetten.
Hartelijke groeten. Wees nu verstandig en maak niet van een vriend een

vijartd'

w.
W... clat moest dus Wouter zijn ! Hij had de dochter van Roger nleegelokt onder de belofte haar te huwen... En om het nleisje te beletten, zijn bedrog uit te brengen, had hij een moord gepleegd.
De schout beheerschte zijn geweldige, nieuwe ontroering.
Melcl aan mijnheer Benedictus, dat aan zijn verzoek zal voldaatl worclen, -zei hij tot clen bode, die onmiddellijk weer vertrok.
De schout keerde bij zijn vrouw terug en stelde haar in kennis rnet het
nieuw bewijs tegen zijn zoon.
En toch geloof ik het niet ! verzekerde ze. O, neen, mijn kind is
geen-moordenaar... ook geen verleider...
Kon ik nog maar twijfelen ! antwoordde van Dillen. Wij weten niet,
- in Engeland veranderd is.
hoe hij
Laat mij bij hem !
En cle moeder drong weer aan, smeekte en lveende en eindelijk gaf de
echtgenoot toe.
Een oogenblik dan, zei hij.
-Samen begaven ze zich op de kanter, waar Wouter somber neer zaL
-* Miin jongen ! riep mevrouw van Dillen en ze omhelsde hem.
Moccler. heett vader alles gezegd ? vroeg Wouter diep bewogen.
---_ Ja... naar ik geloof niet aan uw schuld.

--;

(]oclclank.

..

O, r,iertel uw vaderr alles van clien avond ! Ge hebt nooit geheimen
voor ons gehacl.
Got{ gave, clat ik spreken kon, moeder, tnaar ik mag niet. Later zal
alles -opgeheldercl worden !
En ook de smeekbeden der moeder bleven te vergeefsch. Wel had de
zcorL geaarzelcl en was hij op het punt te vertellen, r,vier gids hij geweest was...
maar hij clacht aan cle heksenvervolging, hii zag in den geest de schoone
Jacqueline op cle pijnbank en den brandstapel... en hij wilde'geen schuld
hr'bben aan die aTschuwelijke rechtsplcging.
l.uister nt! eens naar hetgeen men in het huis c{er misdaacl vond' sprak
cle schout op strengen toon.
Hij las cien brief voor.
En ik zor-r clien gesctrreven hebben I riep cle jonker uit. Bezie het

schrift.

Dii is s!,:chts een kopie...

- welnu, ge kunt clan oordeelen naar den oorspronkelijken brief, vader
- konkelt tegen mij en het is alles het valsche spel van Pol van Rooze.
O,.rnen
-- Beschuiclig geen ander, dan rraakt ge u dubbel plichtig, waarschur,r'de

!

dc schout.

Vsdg1, ik zweei- hier bij God en bij allen, die mij liet zijn, dat ik
nooit-aal Roza heb geschreven, herhaalde Wottter.
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neen I zoo steunde utevrrllw van Dillen henr. Het moet een
- Neen,
konrplot
zijn tegen r-1.
Zttiver u van alle bezwaren ! ctrong cle schout weer aan. Het beginpunt-is uw vertrek uit Brugge...
Vader, ik kan, ik mag niet spreken...
- Mijn Heilel, zou clan ook no$ een andere beschuldiging van Bene- waar zijn en gij Isegriur ke,nnen ? hernam de heer van Dillen.
d,ictus
BenedictLis r'r'eet niets en steunt op vermoedens. Ik moet mij bij mijn
stilzwijgcn
bepalcn.
Dan breng ik u naar Loo I
- Ik ben qereed, vader. O, nioeder bicl vo,rr me... gij moogt, want
- clie vreeselijke schulcl niet op mijn geweten, sprak Wouter weênefld.
ik lietr
O, niet naar Loo ! kernicie de moecler.
-Maar
uret zacht geweld leidcle de schout haar heen. Hij riep Livina.
Blijt bij rnoeder, zei hij... Ze zal u alles zeggen. Ik moet Wouter
naar-Loo brengen.
Hernel vacler, r.vat is er dan ?
- O,
Uw moeder zal'u op cle hoogte brengen !
- [s Wouter dan plichtig I stamelde het meisje.
-Geheel onschulclig is hij niet... (ia nu, en de heer van Dillen cluwde
haar bij zijn vrouw.
De koets strrncl voor de cleur. Ahasverus had zich naar de kerk begeven.
Het volk lette niet op de schoutswoning en het trok dus geen aandacht,. dat
varler er zoon van llillen in een rijtuig stapten...
Slechts een soldaat sprak op dat oogenblik den ambtenaar aan.
Mijnheer de schout, een oogenblik. bad hij. Ik ben Mannaert van het
garnizoen
te Veurne.-.
Wat rvilt ge ?
- Heeft de jonker, urv zoon, mijn verzoek niet over gebracht ?
-Wouter herkende cien krijgsrnan. Het was de sukkelaar, die verantwoorde{ijk werct gestcld vtxrr Adelicla Prijcke's ontvoering cloor den verloofde,
den Spaanschen oTTicier d'Alleira en om de bemiddeling van den schout had
gesnreekt.

()ntierweg.ç zal

ik u mecc{eelcn,

deze persoou begeert, zei Wouter.

- |;{;111, ik hcb nu geen tijcl, zei tle',vat
heer van Dillen ongeduldig
rraclt.- tlic z,cl; rlllrr tlrrlevig triug trok.

tot Man-

Eu rie kocts verliet Nieurvpoort, De schtlut voerde zijn eigcn zoofl gevankeiijli rnre.
Tr,';t't' ltersoneu begrepen ittt : Pol van Rooze en cle sladskommandant.
De jonker harl zijn bezoek aair baron van Ramsdijk kort gemaakt. De vrek
hail n.;,g gi:crt L;e:slissing ote,r Agneta's hurl'eiijk willen nemen. En toen was
Po{ rr;lar cl,r stad gegaan en hacl hii den Spaanschen bevelhebber op de hoogte
get;r-r.chi vrn cle !rcschulrliging; vvelke op Woutei van Dillen woog.
Nu is hei ontslag vau c{en schout zeker, beweercle de Spanjaarcl. En
gij ',n,6r,1, zijLr',tilrol,ler. Ha. ric kerel heelt het gelvaagd rnij lastig te vallen,
omdai isegrirtr itintien Nictnvpr,toi:t een gevangene bevrijclcle I Nu zal ik zijn
schancle.re rkoncl rqetr.

L)e koilmanclant zorgd': lvel, tlat iret spoeclig beklttcl tverci, ltoe de heer'
van Dilieu zijli rigen zoon hatl ntoeten aanl-louden voor lnoord op Roza. En
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men zei clat AhasverLis het voorspeld hacl hoe een pijnlijke verrassirrg de
bevolking ontstellen zou. De eerbiecl voor den Wandelenclen Joocl stee-g ,n,og.
I)eze vermeed nu het schoutshuis. Hij narn zijn intrek in een gasthof.
Flij had nog wat meegeholpen onr r{en jonker te venvijderen clir heni cloorgrondt.le als een bedriegcr...
In de rvoning op cte Markt zaten moeder en oudste clochter te w,eenenn
lltaar ze konclen niet aan Wouters schuld gelooven en luisterden slechts naar
tlc stern van het irart.

VOOR WOUI'ER.
Jacclueline speelde op het clavecinrbel ... Ze bevoncl zich reetl.. in de
u'oning van ltaar l,aclers vriend te Winoxbergen. Deze heette baron van Wimpele en Jacqueline had nu vernomen, dat hij zelfs fanrilie \À'as. Zijr: dochter
Bernrarcline was een allerliefst nreisje, dat Jacqueline ciadelijk als een zuster
begroette. Tot Jacqueline's vreugde was ook Isegrim zell gekornen en lrij hacl
zijn dochter nu gevraagd eenige zijner lievelingsliederen te spelen.
Isegrirn zat op een tapijtje. Bernardine zag plots traner.r in zijn cxigen'

Zii r atte zijn hand en zei zacht :
Moed, neef... Vader heeft c{ien nooit verloren. En lrij is uirgtgaan
orrr bontlqenootcn
te winnen.
lieve nicht, moed heb ik wel, ntaar als ik die lieclercn hûor, Ïçorne'n
oude -'Och,
herinneringen bij nij op. En ja, dan wortl ik week om 't lrarte. Llat doet
rnc rvel eens gocd.
Jacqueline spe'clde geruimen tijcl door. Z'e was hier veilig u,allT wie zou
baron van Wirrrpcle vcrclenken gevaarlijkc pt:rsonen te'huisrresten. Bii nie'mand
zou zulk een vemroeclen opkomen.
Isegrirn hacl ziin neef eenigen tijci gelecien bezoclit en herrr zijrr, planrnen
rurccgedeelcl. En baron van Wirnpele hacl geantwoord :

-- Ik be.rr lid der regeerinu hier en heb als zoodarrig belotfd htt geza.g
te handhaven, nlaar ik clenl< aan den Kaflvijker I'isscher, clie kort geleden te
l)uinl<erke woorrde.
-- Ert rvat gebeurcle el lllt: t hettt ?
-- Wel, ge moet weten, ciat rle Spanjaarclen een Katwijker r,isschei voor
gelcl uit Hoitinct naar f)uinkerken gelokt haclcien, otn zoo cltlettclt t'ri.,k tlaar
ter plaatse ecrre dergelijke haring-visscherij te hebben, als rtten in I-iolland

reeds bezat. Doch cleze toeleg gelukte niet goetl, tlaar de oorle-ogsschepen
clel Neclerlancle,rs rlen nieurven visscher in clcr-l weg zaten. Onclertusschen lregaf
zich de a;fvallige Katwijker op zee om te roovel. En, uit Duinkerketi. varende
moest hij nog rvel zrveren, ntet een geweldigen eed, dat hij allc- Flollanc{sche personen, welke in zijn handen kwanren te vailen, bujten boord
werpen en de schepett in den grond boretr zou. Nu gebeurde het otilangs, dat
hij zijn broeder. voerende een haringbuis van Katwijk ontmoette en gevangen
nam. Doch de kaper, bevinclende dart het zijn broeder was, wercl nu zeer lrcclroefcl wegel'ls den gedanen eed, clien hij zich echtenre'rplicht rekende den
gevangene rrretle te deelen. hetgeen clezen niet rveinig ontstelde. À4aar liefde
zoekt list. De l)uinkerker liet zijn broecler in een boot
ook broeclerliefcle
-zetten, dicht bij de Hollandsche
kust aan de Bankèn voeren, en aldaar ovei
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bcxrrd gooien'. 't Was zeer sti! en schoon weêr, zoûdat de Kaiwijker ell de zijnen
weier gern,akkelijk aan land zwonrrîen. Daarna boorde de ander de nret haring
rvel lN:vrachte schuit in den grond. meenende alzoo aan zijn eed, dien hij niet
hacl nnoeteu afleggen, volctaan te hebben Dat was de list van den Katwijker,
vervolgde tralon van Winrpele
En ik wil me nu niet gelijk stellen met

(l).

!

dien valschen kerel, rnaar ik zal toch nrijn belofte jegens de regeering naar
de letter houclen cn tegelijk helpen.
-- ûe becloelt, clat ge uiet rechtstreeks aan mijn plannen zult meewerken,
had lsegrinr gevraagd.
! Ma.ar ik zal vrienclen inlichten, u raad geven en ge kunt in mijn
huis -.fuist
verblijven.
Tocn hacl Isegrim rneegedeeld, dat hij nog talrijke personen moest bezoeken,
cloctt zeer dankbaar zou ziin, als zijn dochter hier eenigen tijd mocht blijven...
En zrlo kr,r'anl het, dat Jacqueline bij baron van Wimpele hartelijk ontvarrgcrr lvas geworclen. Kathelijne hielp in de keuken en hield zich bescheiden
op een aistancl.
fsugrinr lnistercle clus naal het spel van zijn dochter... Maar daar trad
barorr l.an Wimpele binnen. FIij was een kloeke man nog, sfatig van, voorkornerr, wilskrachtig van gelaatsuitdrukking en houding.
l-{ij wenkte Isegrirn uit de karner en zei :
is iernancl onr u te spreken.
-l-lijEr
leirtclc zijn neet in eeu ander vertrel< en daar zat een nran, eenvouciig
varr klectlij, blijkbaar een zeeman.
-- Wel, Walerlooper, gij zijt daar ! riep Isegrim verrast uit, en hij ctrukte
den rrren ltartelijk de hand.
-- Eindelijk heb ik u gevonden... Gij zwerft veel rond....
! Ge rnoogt hier vrij spreken. Baron van Winrpele zal ons
- Natuurlijk
niet r,'drraden.
En Waterlooper kan eveneens zwijgen.
-.-- Een vreernde naanr, merkte de baron op.
-- Darrk aan ziin vreenrcle kunst, vertelde Isegrim. Onze vriend kan onder
warcr lrru[rrn. Hij heeft gewelclige lo'ngen, waarin hij verbazend veel lucht be.houtlt.
[k heb daarvan geho,ord^ sprak barou van Winpele. Hebt gij niet eens
- voor prins Maurits, den heer van Holland vertoond ?
urv kunst
heer, zei de Waterlooper. Daar \vas een wijnkooper te
- Inderdaad,
gcnaanrcl Dirk Thomasz., die met Prins Maurits zeer eigen was.
Alkriraar.
Dtzc hatl eens, onder verscheiclene andere zaken meer, aan den Prins verhaald, dat,er in Noorrcl-Hollancl in cle Rijp, twee of drie jongelingen lvaren,
die onller het water konden gaan, hetgeen den Prins zeer begeerig maakte
orn {:iateens te zien, zoodat de wijnkooper tot anfwoorrd had gegeven
lk zal de luiclen verschrijven , dat ze bij Zijne Vorstelijke Cenacle in
derr 1-laag zullert konteu.
En alzoo dan, op clit schrijven, zijn rvij naar den Haag gereisd en alclaar
bij clen Prins gekonren, die ons zeer vriendelijk begroette en ons vraagde << ot
wij Ltc luic'len waren, die onder 't water konden gaa'n ? > Waarop wij antlvoortl.lcn < Ja, nrijn Genadigde Heer ! > En hierop zeide de Prins weêr
<< Hoc zoudc nren kunnen rveten of dit waar was, anders dan door het met eigen
:

(I

) Hij vcrtelcle

hier een ware gebeur'tenis.
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oogen te zien ? > uraarop rvij rvecler antu'oordden en ze'iden << Zoo' het rnijn
F{eer rrtorgen belieft te zien, rvij willen het alhier morgen in clen vijve,r wel
rioen >>.
<< Neen, niet in den vijver >>, henratte cie Frins, < daât' zouden wel
cluizende- nlenschrn bijkor-nen. dat zoucle nic't cïienen !
Toen heelt de Prins een \/alkenier bij zich ontboclen, senaarnd Llendrik
Evertsz., die nret ons zoude gaan buiten cleu Haag. ont ec!1 rvater te zoeken,
waar 't geschikt was orn de kunst te cloen. i-leigecn geschiedde. Het qrater,
clat u,ij uitko,zen, is een v,'einig buiterr cle stati, aair cie iinkerhancl. als rlen naa,r
Dellt vaart.
Maar den eersterl dag daarop, toen rn'as 't een storrn en heel koud rveder,
z.oociat wij den Prins toen niet spraken : cloch den tweeden dag claarna, toen
heeft ons cle Prins een zeker uur bepaaici, als c1e maaltijd geclaan zclu zijn,
er bij voegende << À4aunen, ik heb gisteren tnel aan u geclacht : n1A3r rk er: zoude
niet gaarne hebbcn, clat gij een ziekte haaidet orn tnijnent u'ille>.
En alzoo de tijd dus bestemd was, zoo hebben wij ons naar- tle piaats
lregeven eii ons gereed gesteld. En toen is de Pri,ns Mau'rits, rnet ziin brrreder
P,rins Hendrik, en GraaÏ Willem van Vrieslancl en Graaf Ernest. elr rnesr
andere sroote Heeren en Edelluiden, tret cie koetsen bij ons gekonreu. En toen
hii claar alclus op geiijken voet bij ons stoncl, voegcie ons de Prirts toe, << Mattnen, ik ben nu gereecl our te kijketl >). \\Iaarop ik. rrret Lren gloote ccuragie in
tlen vliet gesprongen ben, zcggende < Aclieu, rrrijn r"i'ortlc llceren ! >> ii< rvas
daar zoo lang o,neler water, dat de Prins À4aurits met cle atrcle're I leeren wel
tcvreden waren : eu toen ii< u'eder btlt,en krvani. vroeg nrij de Prins < Wat is
elat voor een geluid geweest. dat ik gehoord heb ? > $./Aarop ik anhvoordde
<< Ik heb luide geroepen : heeft rnijn Heer dat ook verstaan'.) >> t"''aarop de
Prins zeicle << Ik meende, dat het lret brullen van een koe tlta,s >>.
Daarna is Pieter Pietersz., een van o,nze ureclenrakllers. etn eitrcl I'erder
in den vliet gesprongell, en even lang o'nder gebleven als ik, cn heeÎt bovernclien
rnet zijn vingers een r.r'einig boven water gespeeld, zoodat CraaT Willern van
Vrieslanci tot de anderen zeide << Der l<erl wierd verzoepell : ltij cn kan hem
>>

nicht langer holcien !
En alzoo, toen Pieter Pietersz. op clen u'ai krvàu't, it'ij bcricltrt nog irisch
en rvel wa'ren, zoo heeft Prins À{aurits tegen ons gezeiil << Malti'tctt. ik zic, dat
ci'e kunsfe goed is : gaat niet uit clen Haag, aleer ik u gcslllo!<crt lteb : ttlaa'r
trekt in een goecle herberg eti nlaakt goecle siei'I > hetu'clk rt'ij irlzoo gedaau
hebbeir. Daa,rna zijn r,l'ij wecier bij clcn Prins gektirlen op het lloT, rvaar hij
ons een r.ereerinp- geven heeft, el1 o'oli ntetle een octrooi vo()L ()llzt kunst, hetr,velk ik nog tot tlezerr clag heb bei,vaarcl.
Ik heb dan cie kunst ock eens te i\rnstercia.rtt veitoolltl. Et'tt'as il:ial zeer
veel volk. Dit gelooTile niet, dat ik Cic l<unst vtrstotrtl. Il< zci : < Ik zal hen
't
niet beclriegen : ik zal't i:oo,r hurt t-rogerr tiocu.'-1ai zij zir:l ztt.ilttr >>En zoô was 't clan, dat ik ccu linnen kleeci aautrok, tlat ik bij nij genonlen haci. cn rlaarval de zakken uithaalcie, en claar tic'tr r.l1 trvaalÎ peren
incleed, dat zij hct vtlot- htln oogen zagcll, ctt ik zeitlc tot hct vrllk : <'r Deze
pe,ren zal il< i1 't water haiÎ cp-c,teti, tt1itl:lt v;ijh-ridcit ttiet en zcgt, dat ik die
in del grontl gcstoken helr >. Ook ltatltlt i1< cerl sciialtnci llij rrre, ri'aar ik
goect op"koncicipelcn, en tlie stak ik lne{ie irr rtliit: zak, cn zeiclt: << I)aar zal ik
i"rschài11i"ne ttetintjes eu psalnlen op:lpclcrt. tlat gil tlat llil"'ett \"'3.ter, op het
land, hooreu en verstaan zulr >'
>>
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Oncler allen was daar mede een makelaar onder 't volk, gcheeten Lenrs,
die haclcle een schoon blacl papier bij zich, claar schreef hij ziin naarn op,
en gaf het mij toen over, waarop ik tegen hem zeide : << Ik zal daar, onder
rvater, op clen g'rond, dit papier met pen en inkt beschrijven, clat gij dat boven
water op het land zult kunnen lezen >>.
En toen ik gereed was keek ik naar het volk eu zeide ; << Aclieu, uij vronre
Borgcrs van Amsterclant ! clat is u ter eeren, daar ga ik oncler >>.
En zo'o is 't dan geschied, dat ik de peren onder water hall op-at, zoodat
ik de anclere helft naderhand aan het volk kon vc-rtoonen, toen ik rveder op
't land kwarn. Dcsgelijks zctte ik op het papier < Dit heb ik voor Arnsterdam
in de Wctering oncler water geschrcven )>. Eu op cle schalmei speelcle ik rnede
onder water op clen grond, dat het volk, clat op clen il'al stond, rnij boven wa;ter
gentakkelijk kon hooren en verstaan, en tot malkander zei << Hoort eeus, nlannen, dat speelt hij nu >. Alzoo haci ik urijn plezier en vernraak oncler 't water
op tlen grond.
En toen ik dacht, clat ik alclaar lang genoeg gervee-st was, clr tlat lret r:olk
nu wel te rrreden zou v,/ezen, zoo ben il< met een goecie couragic rverier opgekor.nen, nrijn aangezicht naar het volk toewendencle. En terrvijl ik nog in het
wâter was, zoo heb ik tot de o,nrstanders lnet luider stem geroepeu < Wat dunkt
tlc luiclen van c1e kunst ? >> waarop het volk anilrroordcle en zc'iclc << cle kunst
is goecl >.
En toin ik u,r'cler op tlen r.r,al krvarn. toen vertoonde ik urijn geschrift.
En ik overhandigtle het aan den rnakelaar Lerns, clie hct nog vcle jarerr
rlaarna heeît beu'aarcl. (,tndertusschen, als ik nog oncier rvater- was, zoo liep
alreerls de iijciing door t'le staci << clie rnan is al r.erclronken : hij cn konrt zijn
leven niet rrcer boven >>. Toen ik rveêr op den vasten wal ,rt,as, zoo hadcle
Freclerik Jacobsz., Olieslager van Arnsterclarn, een nachtglas of zandloopcr
nrcêgcbracht, cn hij zeide tot nrij < We'et gij wel hoe lairg dat gij oncier water
gewccst ziit'l >> -- << Neen ik, > zei ik. < Wel >> anr,rroordde cleze lvcrêr, < dit
glas is eens uitgekropen, en eens half, clat is drie krn,artier valt eelt uur >. Doch
toen waren er vers.cheidene luiden, dic tegen nralkancler zeicien < l-lebt gij wel
gezicn 'uvat dat hij gedaan had,toen hij in 't water eing ? Hij hact zich met
olie bestrekcn !>> En anderen rveêr riepen < Hij hacl een roocl lapje in zijn
ruronrl genouren ! > Om kort te gaau, elk zeicie het ziine. Maar ik hacl gedaan
gelijk tte korncdianten clo,en : ik had het spel te goetl gespeeld, zortcler haperen
of missen; die hel spel nu niet en kan, ciie spele het niei. En als het rverk gedaan r,r,as, zoo waren claar rreel liethebbers, die i-run rnilcle hancl toonclen : en
onder allen was claar een man uit Zeelancl, clie sprak << Ziedaar, oiuclat cle kunst
zoo Traai is, zrxr schenk ik u daartoe nog een Zeeur,'u'schen Rijksclaalc{er >.
Vc'rvolgens heb ik mijn kleederen u,er{er aangetrokken en ben opnicuw naar
cle stad gegâau, alwaar ik een groot getal van voik bij nrij kreeg, die zeer
begccrig \,\rarell (rnr den rnan te zien (1).
Zoo vcrtelclr: cle \À/aterloo;ler.
En gij hcbt henr nu als lielper'? \,roeg baron van Wirnpcle.
- Ja, antr"'oorclde Isegrim. Hij is thans oirze bocle en hij kout net
- uit Holland.
tijclingen
Ja, ik hell brierren lrede, antu'oorcide cle Water:looper. Te Loo rverd ik

-

(l) \\/ii

verhaieu ook hier een ware gebeiu-tenis.
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opgehouden cloor een menigte volks. Ik wilde weten, wat er claar gaande was.
Een goede bode moet op alles letten, u'ant hij is spion tegelijk. Nu 't bleek,
dat men een gewLrnen moordenaar opleidde.
Hebt gij ziin naam ook gehoord ? vroeg Isegrim.
- Jawel... Wouter van Dillen noemden ze hern en ze vertelden, dat hij
cloor-zijn vader tijdens zijn vlucht aangehouden was.

Door zijn vader ! hernam Isegrim verbaascl.
De schout van Nieuwpoort, naar ik vernaut.
Die geloofde dus aan zijn schuld ?
- Dat zal wel, vermits hij hem gisteren uitgeleverd hacl... Men bracht
clen jongen
man naat Veurne. Het volk jouwde hent uit.
Wouter van Dillen rvordt dus als de dader gevangen gezet, nrornpelde
- En hij misdeecl niets. Ha, dat heeft die ezel van een Benedictus op
Isegrim.
het gerveten. Och, men mag hier alles van het gerecht verwachten, maar ik
zal Wouter helpen en ik ben overtuigd dat hij nu onze bontlgenoot wordt !
-- Als hij te Veurne zit, is hij nier nreer te bereiken, verzekertle de baron.
Daar is een sterke gevangenis en houclt men na Adelida's ontvoering streng
de wacht.... Die verloofde d'Alleira speelt er de baas. Ik hoorde vandaag, c{at
hij den solclaat, clie op dien avonci cle poortrvacht had aan cle galg u'il

-

knoopen. ..

Nu, ik zal voor Wouter van Dillen doen,wat ik kan, herhaalde Isegrirn.

- Dan uroogt ge geen tijd verliezen, want ze zullen clen ongelukkige vn'el
gauw- op de pijnbank leggen!
-- Ja, rlaarin zijn ze hier rneesters. Wel, Waterlooper', toon mij r"rw
brieûen

I

De boclc lraalde eenige papieren uit de vocring van ziin lvaurbuis, en
overhandigcle zc aan Isegrirn, die ze ltaastig tnzag.
We rnoeten spoedig een vergadering houden, zei lsegrirn toen. We
- in clerr toren van Wonnren bij Dixmude sarnen. Die staat daar nu
koulen
Lenz^a$l te rnidden van puin. Naar cle aldaar gevoercle besprekingen zal ik

u antlr,,oord meegeven.

-

En wanneer kan clat

zijn? vroeg Waterlooper.

Overnrorgen.

Dau ga ik intusschen naar Duinkerke, r,vaar ik

't

eeu en ander be-

.-pl*d"o lnciet.
De zontlt'rliuge kerel vcrtrok.

Woutcr van Dillen zit dus te l'/eurne, sprak Isegriur tot van Wirrrirelc. En ja, rrren is daar op zijn hoede, seclert ik jonkvrour'r' Acleltcla ont-

t'0e rL{e.

-

Wat ik niet goed keuren kau, al gaat hct nu hat'c1 tesen hard,

zci

rTc baron.

Ztj is rnij een borg voor nrijn clochter. En er zal haar tijdens haar
gevangenschap
geen leed geschieclen. Ze bevindt zich nu bii een rnijner
bouclgencloten te Hondschoote en worclt daar urct allen eerbied behandeld.
Ik lreb aan schout Prijcke laten r,r'eten, dat zii volkornen veiiig is, zoolang
Jacqueline in vrijheid blijit. En clat zal den kerel r,r,el doen nadenken, die
reecls verzekercl r,vas rnijn clochter op een branclstapel te kunnen opstoken.
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