
Toon luisterde aandachtig.

- Ge hebt wel gehandeld, zei hij minzaam. Maar nu moet ik u
eens wat Yragen.

- Al wat ge wilt.

- Woont de ,baron alleen of heeft hij nog familie?

- Zijn vrouw is dood, maar hij bezit nog een dochter, de schone
Aleida.

- Is ze waarlijk schoon? vrceg de jongeling met warme be-
Iangstelling.

* Z/eeï schoon en bovendien goed en vriendelijk. Ze is juist
het tegendeel van haar vader.

- Is die dan zo moeilijk?

- De lastigste bromheer, die ge yan uw leven gekend hebt,
is voorzeker nog beter dan hij. Ge kunt er u geen gedacht van ma-
ken, hoe hij raast en tiert en vloekt, vooral \ilanneer de rheumatiek
hem plaagt.

- En is Aleida nog niet verloofd?

- Ik heb horen vertellen, dat, haar hand beloofd werd aan een
edelknaap, waarvan men echter nooit nieuws ontving. Ik weet het
natuurlijk niet zeker, want rnen vertelt zoveel. Doch wat ik rv,el weet
is, dat de sehone jonkvrouw treurt en weent, omdat haar gidrige
vader zijn dochter wil verkopen aan\ een oud, lelijk dwergje, een
zekere Baru, die te afzichtelijk is om dood gedaan te worden.

- Wat zegt" ge? riep Toon, Dick bij de arm grijpende.

- Verschiet ge daar zo van? Nu, wij ook verschrokken, toen
we dat nieuws hoorden.

- En wie vertelde het u? De baron?

- Jv, dat kunt ge denken! Die slaat liever zijn kruk op onze
kop aan stukken, dan een praatje met ons te voeren. Maar wie niet
bnind was, zag d,at, zonder dat iemand het zei, en, bovendien, we moes-
ten d,e feestzaal reeds in orde maken.

- Maar dat is onrnogelijk, dat is schantlelijk! kreet Toon.

- 't Is voordelig voor de baron en om geld zou hij zijn ziel aan
de duivel verkopen.

- Wanneer moet die bruiloft gevierd worden?

- Binnen een week of drie, denk ik.

- 't Zal niet, gdbeuren.

- Wie zou het verhinderen?

- Ik!

- Gij? lVat in de wereld kan u bewegen daar tussen te komen?

- 't Geluk dier maagd!

- T,ijt ge dan zulk een ridder, wrurrvan Wouter, mijn kame-
raad, altijd sprak, een ridder die rondreist, orn de ongelukkigen en
e verdrukten te helpen, orn de vrouwen te beschermen?

- Js, dat ben ik!

- Welnu, dan is er daar voor u een goed werk te doen.

Abraham Hans
JAN DE LICHTE
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- \ryitt ge me helpen?

- Van ganser harte, rnaar...

- Geen rnaren. Ge liunt rne grote diensten bewijzen, door uw
kennis van het slot.

- Dat is zo.

- Ik zal u in mijn tlienst nemen. Ge krijgt overvloedig voedsel
en een goed loon; sûemt ge toe?

- Hier is mijn hand. Waariijk, ik ben een gelukskind. De eerste
de ibeste, aan wie ik de weg vraag, wordt mijn meester.

- [66, laten we eerst naar Brussel gaan, maar vlug. Ik moet
voor e,en dringende zaak in de stad zijn. Onderweg zult ge me alles
vertellen, wat ge weet van jonkvrouw Atreida, de baron en die oude
trouwlustige dwerg, die we echter een andere bruiloft zullen be-
zorgen.

De jonge lieden stapten haastig vûori.

YEERTIENDE HÛOF'DSTUK.

DE AANVAL YAN JAN I}E LICIITE.

Pachter Smit bewoonde een grote hoeve onder Strijpen en leefde
er gelukkig met zijn vrouw en dochter.

De tw,eede avond na de vergadering lbij Janneken zat de familie,
benevens de knecht, in het wconvertrek rond de wijde haard.

De laatste was thuis gekornen met het verhaal van {e dood ener
Egyptische vrouty, die zonder de kerk begraven was, wat op de een-
voudige landlieden een diepe indruk moest maken.

- Sterven zonder godsdienst, dat moet vreselijk zijn, zei d,e

boerin.

- J2, maar 't schijnt dat de pastoor ze berecht heeft, hernam
Karel de knecht. Doch de familie heeft zich verzet tegen de begrafe-
nis in de gewijde aarde. /

- Ja, die Egyptenaars heb,ben allerlei vreemde gewoonten. Ons
geloof is 't hunne niet en dus is 't gernakkelijk te verstaan, dat ze
ook andere gebruiken bezitten, sprali de'baas.

- Ik zie die kerels en hun wijven liever gaan dan komen. 'k
Ben er schuw van, zo liet de vrouw zich weer horen.

- En hoe komen die gasten hier? vroeg Melia, de rlochter.

- O, zij zijn niet all'een h!er, maar overal, vertelde Smit. Ik heb
horen vertellen, dat hun eigen land zo arrll. is en dat volk daarom
liever in de vreemde verlblijft. Er zijn ook wel brave mensen onder,
die eerlijk aan de kost willen geraken en treffelijk leven.

- Maar nog meer dieven tcch ! verzekerde Bella, zijn echtge-
note. lVeet ge "t nog, deze zomer, dat er twee kwamen bedelen in de
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noen. En 's avonds vermisten we vijf kiekens en een jonge haan.

- Er zijn zelfs tovenaars onder, zei Karel. Mijn moeder heeft
me verteld, dat zulk een Egyptenaar, die haar parochie hewoonde,
het vee kon genezen door een vrreemde spreuk.

- Maar dat kan de oude Siska ook, riep Melia uit.

- Ja, maar, Siska beleest de dieren, dat is een verschil, merkte
haar moeder op. Siska is zeer godvruchtig.

, 
- Behalve dat Siska ook dikwijls vele koeien beleest, die toch

sterven, zei de boer lachend. En dan verontschuldigt ze zich door
te prevelen: 't Was Gods wille, dat het beest stierf en wij kunnen
daaraan niets veranderen. Yoor mij bestaat er geen onderscheid
tussen Siska en een Egyptisch tovenaar. tBeiden r{errichten hun
kunst om geld te winnen!

- Hoe durft ge dat zeggen! zo berispte de vrouw haar man.
Siska gelijk stellen met een Egyptische, die niets kent van God noch
Zijn gprbod! Siska ilie de getreden voor de stervenden opzegt, als de
pastoor te lang weg is. Siska die rapper bitlilen kan dan de heste
priester. Siska, die altijd leest..

- Ja, zo erg, dat haar lippen gedurig trillen, voorzeker ook
nog als ze slaapt, viel de baas lachend in.

- 1V1a41, Yictor!

- 14, ja, vervolgde de pachter, Siska kan twee dingen hijzonder
goed: Xezen en kwaadspreken, als ze of een niet doet, verricht ze

't ander. Let er maar op!

- Ge hebt een pik op haar.

- Rechtuit gesproken, ik kan ilat wijf niet goed verdragen,
ze heeft een ûe lange tong. Van ieder weet ze wat te zeggen, alleen
zij zelve is deugdzaam en braaf. De pastoor moet err ook niet veel
van hebben en de brave man heeft wel gelijk!

Op dit ogenblik werd er aan de deur getikt.

- Doe eens open, zei de boerin tot Karel.

- Nog bezoek, zo laatl sprak de haas verwonderd. Vraag eerst
wie er is.

Een ogenblik later trad Janneken, de liedjeszanger, binnen.

- Goede avond, sprak hij flennend. Is't nog niet te laat, om een
ogenblikje in de kamer te hlijven, baas en bazin Smit?

- Wel neen, zei de laatste vriendelijk, wees welkom, pak een
stoel en zit neer. En zing straks een liedje, want de avonden duren
al lang.

- Ik denk er ook zo over, hernarn de hezoeker. De kermissen
zijn gedaan en ik mcet toch leven. 't Is nu 't seizoen, om zo eens op
de hoeven de ronde te do€n. De boeren horen gewoonlijk gaarne
een stukje.

- En de bserinnen niet nainder, zei Bella iachend. Laat ons
maar niet te lang waehten. Doch hebt ge al gegeten?

- f{ssn, hazin.
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Allo, scherp dan eerst uw maag, anders lukt de zang niet.
Melia, zet eens wat pap en aardappelen op tafel.

Het meisje gehoorzaamde onmiddellijk,

- Ge zijt wel goed, vrouw, sprak Janneken met een wiende-
lijk lachje. 't Is tegenwoordig maar een slechte tijd voor zulke arme
duivels als ik.

- Och, ge wordt nogal gaarne gezien en ge moogt een beetje
overal komen, merkte Smit op.

- Ik mag, God dank, niet klagen.

- I(6p, tast toe, nodigde Bella, doe maar, alsof ge thuis waart!
T[ij, boeren, gebruiken geen complimenten en de liedjeszangers ze-
ker ook niet.

- Dat kunt ge denken! Complimenten aouden ons in ,t geheel
niet pasrsen, wij, die al blijde zijn, als we iedere dag de buik mogen
vullen.

- I(sp, Karel, sprak de baas, wij gaan eens in de stal zien,
of aXles in orde is. En daarna zijn wij gereed om te luisteren.

- Ik zal trachten u te voldoen, zei het manneke bescheiden.

- Ge kunt deze nacht wel in de schuur slapen, hernam Smit;
ik zal een hoop h.coi gereed ieggen en enige warme paardedekens,
zodat ge geen koude zult lijden.

- Duizendmaal bedankt voor uw grote vriendelijkheid, baas.
Een kwartier lat,er zaten allen op hun gemak om naar de zanger

te luisteren.
Deze nam zijn viool en zei:

- tk zal mijn nieurvste lied zingen. Hij begon, begeleidend
op zijn speeltuig:

fn onze streek is iets geschied
Da'k u vertel nu in mijn lied
Och mensen hoort en peinst toch wel
Dat moordenaars varen naar de hel.

Op ene avond, 't was nog vroeg,
Zat op een hof, nalbij genoeg
Om te gaan zien da'k waarheid spreek,
Een boer zeer wel bekend in deze streek.

Zijn vrouw en knecht ook waren daar,
Zo zaten ze in vrêe t'e gaar,
Toen rnet zijn vriend een man daar kwam,
En vroeg om ene boterham.

lfaar eenmaal binnen, o wat schrik!
Greep d'een de knecht al bij zijn rik.
En d'ander sloeg de boer ten grond
Besprong hem als een dolle hond.
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Reeds lag de knecht daar dood ter neer
Zijn moordenaar ging dan fel te keer.
Om d'arme vrouwe stil te houden,
Zodat ze niet meer schreeur,ven zoude.

De pachter nu moet m€ie nnar boven,
De schelm gaat al zijn kronen rcven
Terwijl zijn makker wreed en stout,
Beneden blijft en wachte houdt.

De boer verloor thans al zijn geld.
De schurken liepen met geweld
De deur uit en ver in 't woud,
Waar zij verdeelden al het goud.

Ja, mensen lief, 't is wreed nietwaar?
Men steelt en rooft en moordt zo maar.
De schelmen dringen met gedruis
In hof en stal, kasteel en huis.

Maar eenmaal vrienden, is 't gedaan,
Met al de'schurken die dan gaan
Naar't kot en rechtbank en de strop,
Il{en hangt ræ al te sam'en op.

Dan is of weer vrêe in of vaderland,
Dan dansen wij weer hand aan hand.
En zijn verheugd en fier en b,lïj,
Omdat wij weder leven vrij.

Janneken hield op; zijn liedje was uit. De hoorders hadden aan-
dachtig geluisterd en het blijkbaar zeer schoon gevonden.

- Bat is over de aanslag ibij Volders, niet waar? vroeg Smit.

- Jâ, ze hebben daar een lelijke tnek gespeeld, hernam de
zanger. Louis, God hebhe zijn ziel, is niet meer in ons midden. Zo
jong nog en dan reeds dood!

- En zo sterven ! zei Melia met schrik.

- Ja, meiske, denk eens dat het uw Frans ware! sprak Jan-
neken.

- Ach, zwijg toch! riep de maagd haastig. Ik zou zo'n schrik-.
kelijk ongeluk niet overleven.

Frans was de verloofde van de dcehter des huizes.

- 't Was zeker ook een daad van Jan De Lichte? vroeg de bazin.

- Natuurlijh! We zullen veel horen van die schelm. En ik
vr,eies, dat het nog al een tijdje zal duren, voor 't gerecht hem in
handen heeft.
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- En waarom?

- Wel, hij werkt niet alleen.

- Ge wilt zeggen, ilat hij sterk is door zijn hende?

- Ja, dat ook, mâar nog anders, hernam de zanger geheimzin-
nig.

- [{aa1, spreek vrij uit, h,ernam de pachter ongeiluldig.

- Wel, om te zeggen wat ik denk, die Jan I),e Lichte werkt
met toverij.

- Met toverij? klonk het verrast.

- Js, hij schijnt zljn ziel aan de duivel verkocht te hebben.
En dus heeft hij veel macht, tot zijn jaren voorbij zijn en Lucifer
hem halen komt. Daarom vrees ik, dat rvij nogal lang last zullen
hebben vau hern.

- Maar zxlrr er daar niets aan te doen zijn? vroeg Bella. Zo
de geestelijken samen deden en rn,et de godsdienst die hoze macht
vernietigden!

- Och, bazinne, sprak de zanger, ontwijkend, wij horen schrik-
kelijke dingen. Jan De Lichte werd geboren te Boechout, niet waar?
Zijn ouders woonden in een pachthoeqe, waar d,e schimm,en van
twee Franse officieren, die daar vermoord waren, kwamen spoken.
En toch is die familie De Lichte daar altijd hlijven \ilonen, zonder
last der geesten te hebben. Hoe is dat mogelijk? Die gasten deden
mee met de spoken, ze waren hun vrienden. Is dat door goede of
boze macht?

Ile familie zweeg.

- Yerleden week, vervolgde de zanger, wandelde ik een eindje
mee met een oude yrouw, die vroeg,er vriendin \Mas van moeder' za-
liger. trk ontmoette haar nu op de baan en ze herkende m€.

- fls, Jan, zei ze, ge zijt nog niet benauwd onn de streek af tc
reizen, zoals ik zie.

- Wel ne€n, antwoordde ik, 't is mijn ambacht.

- Och, hernarn ze, de rovers zullen u ook niet aanranden. Maar
men kan tegenwoordig aardig gezelschap tegenkomen, zoals mijn
gebuur Joos de mandenmaker.

- Wat lYas dat dan? vmeg ik.

- Wel, Joos liep tegen valavond op de baan van Zottegem. Hij
had al zijn waar verkocht en trok welgemoed huiswaarts. Op eens
hoort hij een stem: <Goede avond!> Hij ziet verwonderd. achter
zich, maar niemand volgt hem. Nergens kon hij een levend wezen
hespeuren en toch klinkt het voor de tweede rnaal: <<Goede avond!>>
Joos werd bang en zette't op ,een lopen. <<Ge moet r'o rapt niet gaan,
hoorde hij nu, want ik ben vlugger dan gij. Waarorn geet't, ge me
geen wedergroet?>

<<Maar ik zie niemand>, kreet Joos in doodsangst.
<Toch ben ik bij u>, antwoordde de ander. <Ik ga naar mijn
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goed€ vriend Jan en heb gaarne gezelschap, dat verkort de wegr,
hernam de onzichtbare.

Joos dacht, tlat hij sterven zou van schrik.
Ten einde raad maakte hij wel vijf keren het teken des kruises,

riep zijn patroon en vele heiligen ter hulp. De geheimzinnige spr,eker
slaakte een woeste gil. Joos y,ernam een vreselijk lawijt en rook een
zwavellucht, maar zag niets: zijn vreemde gezel was echter ver-
dwenen.

Zie, ging Janneken voort, dat vertelde mij de wouw. En wat
denkt ge daarvan? Die onzichtbare gast moet Satan geweest zijn,
want waarom ging hij op de vlucht voor het kruis en de namen der
heiligen? Hij wilde zijn vriend Jan bezoeken. Zou die karneraad niet
Jan I)e Lichte geweest zijn? Wat denkt ge?

De zanger zag zijn hoorders aan.

- 't Is wreed, zei Melia.

- Schrikkelijk! riep Bella uit.
De boer scheen echter wat ongelovig.
Janneken bemerkte het wel en hernam:

- 14, baas, men vertelt vele van die rare histories. Hebt ge
't gebeurde vernomen in 't kasteel van baron tle Creil?

- Js, sprak Smit, maar zou die sluwe rover zich niet als een
spook gekleed hebhen?

- En cver de gracht zweven, langs de muur klimmen, zonder
dat de waker er iets van ziet, antwoordde de liedjeszanger. Zie baas,
ik reis veel langs de baan en spr,eek met iedereen, maar elk ge-
looft, dat de roverkapitein met de duivel €en verbond heeft gesloten.
Men ziet hem ook veel bij llille, de toverheks. Hij en dat wijf die-
nen dezelfde meester, de hellevorst, waarvoor God ons b,eware!

Allen kruisten zich.

- En yoor zo een is 't moeilijk te waken, sprak Karel.

- Ik zal iedere al',ond rvijwater sprenkelen in ons huis, verze-
kertle de boerin. Godsdienstige middelen helpen 't lbest tegen toverij.

- Men zou waarlijk bang rvorden geld in huis te houden, zei de
pachter.

- Ge moet het naar de notaris brengen, ried Janneken. ln de
stad wagen de schelmen zich niet.

- Ik ben wel niet rijk, maar wat ik hdb, breng ik naar Aalst,
veruekerde de boer. Maar kom, laten wij ons niet door allerlei tries-
tige vertellingen verontrusten. Kom, vriendschap, zing enige wo-
lijke liedjes.

- Yan Pierlala?

- la, riepen allen. Zing 't lied van Fierlala. We doen mee.
Pierlala werd nog door and,ere stukjes gevolgd.

- Ik heb nog een schoon wijsje afgeluisterrl in de ttad,, zei
de zanger. Hoor maar! 't Is van Tjanne.

En weer zette hij in:
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Ach Tjanne, zeide hij, Tjanne,
IVaarom en zingde gij niet?

- En wat zouder ik gaan zingen
Binst drij dagen bender ik niet.

Tjanne was schaars in de aarde
Jan trouwde met een ander lief
En zij gaf de kinderen slagen,
&n zij zeid': Waarom zoekt Sij niet.

- Ge moet weten, onderbrak Janneken, dat Tjanne drie kinderen
had, drie arme schapen, welke nu overgeleverd waren aan de boze
stiefmoeder.

It{a deze korte uitl'egging vervolgde hij:

's Morgens ten negen uren,
Zag men de drij kindjes gaaxr
Naar het graf van hulder rnoeder,
En zij bleven daar stilïe staan.

Zijlazen en zij baden
Zij vielen op hulder knieën.
Op 't gdbed dat zij daar lasen
FIet graf sprong open in dri*ôn.

Zij nam het middelste zoont;lc
En zij lei "t op hare schoot.
En zij nam het jongste zoontje
En zij lei 't aan haar borst bloot.

En ze gaf 't nog eerst te zuigen,
Gelijk al de moeders kuis,

- Ach, kinders, zeide zij, kinders,
Wat doet uwe vader al t'huis.

- Ach, noeder, zeiden zij, moeder
Mijn honger is wel te groot
Staat op en gaat, gij mede,
Wij zullen t' saarn yragen om ibrood.

- Âch, kinders, zeide zij, kinders,
'k En kan voorwaar niet opstaan,
En rnijn lichaarn ligt onder d'aarde
En de geest doet mij hier staan.

- Wel, hoe vindt ge dat? woeg: de zanger zegevierend rond-
ziende.
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- Schoon! klonk het in koor.

- Ja, zo gaat het, als een stiefmoeder de plaats van de ware
moeder inneemt, zei de boerin. Ach, zulke kinderkens zijn wel zæer
te beklagen. Ik heb de tranen in de ogen, zuiver va-n aandoening.
Janneken, de mensen zullen dat lied gaarne horen.

- NietwaarT Ja, ik weet altijd goetl te kiezen.

- En nu tot slot nog een vrolijk deuntje, viel de baas in, an-
ders valt rnijn vrouw wenend in slaap.

- Ehwel, de twaalf glazen!

'k Neem uit het glazeken een,
Een is geen,
Laat me drinken uit
Mijn gtrazeken alleen.

'k Neem uit het glazeken twee,
Twee om een,
Een is geen.

En zo ging het voort tot twaalf en daarna:

'k Neem uit het glazeken twelf,
Twelf, ik rnoet het zw,elgen.
Elf, 'k drink het zelf.
Tien, of is om te zien.

Negen doet me beven,
Apht geeft me macht,
Zeven is mijn leven,
Zes 'k doen mijn best.

Vijf doet rne blijven,
Yier is mijn mani,er,
Drie om twee,
T\ree om een,

Een is geen.
Laat me drinken uit
Mijn glazeken alleen.

De huisgenoten zongen dit liedje mee.
Zo verliep de tijd.

- We gaan slapen, zei Smit eindelijk. 't Is laat geworden. Ge
rnoet nog dikwijls kornen deze winter; de avonden zijn 's winters zo
Iang.

- Ge zijt wel goed, baas.
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- We zull,en ons avondgelied lezen, sprak de boerin.
Allen, cok de zanger, knielden op hun stoel, nadat Bella een kaars

ontstok,en had voor het heiligenbeeld op de kast.
Melia las voor, de anderen spraken haar na.
Tcen 't gelbed geëindigd was, z'ei Smit tot Janneken:

- Ge zalt't, wel vinden in de schuur, nietwaar?

- Ja, baas. Van harte bedankt. Slaapt allen wel.
Spoedig scheen alles in rust op de hoeve.

u;;,

't Werd middernacht.
Enige mannen sl,open rond het hof.

- Ieder kent zijn werk, fluisterde Jan De Lichte, want de be-
ruchte roverh,oofdman was hier met zijn afdeling, om de aanslag,
waarvan hij gesproken had.

- Floren, vezelde hij voort, ga nuÉr de schuur.
De aangewezen bandiet sloop, heen. Bij de schuur gekomen, klop-

te hij stil op de deur, die seffens geopend werd.

- Ziji ge daar? fluisterde Janneken d,e Zanger.

- Ja; de kapitein wacht u. Kom mee!
Beiden keerden naar de haag terug.

- Alles in orde? Yroeg De Lichte.

- Ja. Hij heeft zijn geld nog in huis. Er is geen vreemd volk,
niernand dan de baas, de bazin, de dochûer en de knecht zijn op't hof.

- Te heter; we gaan beginnen. Mon en Miel houden de waeht.
Vooruit, mannen! Hoe is de d'eur gesloten, Jannekern?

- Met tw,ee grendels. Ik zal u wijzen op welke hoogte ze.zitten.
tr)e troep stapte snel maar stil naar de deur. De maan was nog

qiet op, zodat de duisternirs de schelmen dienst bewees.

- Op deze hoogte zijn de grendels, hernam de zanger, de plaat-
sen aanduidende.

- Goed. De boor! beval de kapitein.
Een der hende trad met het beiloelde werktuig naar vor€n.

- Rap! gebood De Lichte. En stil! Gust, Jack en Bart, Iuistert
aan de vensters!

De minuten duurden d,e schurken lang.
Eindelijk waren de gaten groot genoeg, om er een hand door te

stekerr.
De kapitein schoof zelf de grendels weg. 't lJzer piepte.

- We zullen wat wachten, fluisterde de baas. Geef mij de strooi-
en man.

Men reikte hem een stropotrl over.
Na enige ogenblikken getoefd te hebben, opende hij stillekens

de deur en duwde de strooien vent naar hinnen.
I)e sluwe rover had dit middel uitgedacht, om te weten of er

hinnen iemand op wacht stond. Dan zou de pop onthaald worden op
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slagen, duwen of op pistoolschoten. Onderwijl konden de dieven weg-
vluchten.

Nu bleef de stropop onaangeroerd. Er was dus geen onraad.

- Naar binnen! gebood De Lichte; Gust en Bart blijven aan
de deur. Janneken, waar slaapt de knecht?

- Op zolder.

- Frans en Jules nemen de knecht voor rekening; Rik en Jo-
seph leverr,en mij het meisje; ik en Lode zullen de hoer en zijn wijf
onder handen nemen. Alles wel verstaan? En ieder opgepast!

Op hun tenen slopen de bandieten nular binnen.

- De lantaarns aansteken! beval De Lichte.
Een uit de hoop rakelde of vuur in de haard op en ontstak licht.
De boer en zijn vrouw sliepen vast, toen De Lichûe en Lode voor

hun bed stond,en.

- Ik zal hem wakker mak€n, fluisterde de eerste.
Hij trok zijn mes en legde't koude lemmer op het voorhoofd van

de pachter.
Deze schrok uit de slaap en hij het zien van de twee gestalten"

slaakte hij een luide gil, die gevolgd werd door 't geschreeuw d'er
boerin, die ook ontwaakt was.

- Kalm, zei de kapitein. Ge moet braaf zijn, of 't is gedaan
met u!

- Deernis, deernis ! kermde de bazin.

- Zwijg rap! gebood de hoofdman, met zijn mes ilreigenil.

- Om de liefde Gods, dood ons niet!

- Spaar ons!
Zo kreet het tweetal.

- Iloudt op met uw litanie ! riep De Lichte. Allo, dat duurt veel
te lang, vervolgde hij ongeduldig.

Hij schudde de pachter woest door elkaar, gaf hem enige ferme
slagen op zijn hoofil en sprak met een vloek:

- Daar! En als ge nu niet zwijgt, snij ik de tong uit uw mond"
Steek uw handen uit, dat ik ze kan binilen.

De boer deed alles, wat de schurk yroeg. Weldra lag hij, evenals
zijn echtgenote, weerloos te bed.

- Houd de wacht! zei de aanvoerder tot Lode, ik zal naar de
anderen gaan.

Op zolder hoorde rnen een geweldige worstnling. t Moest zijn,
dat de knecht zieh dapper verdedigde. De hoofdman snelde naar bo-
ven. Karel zwaaide met een stoel om zich heen. Frans lag reeds met
gapende wonde op de vloer. De andere rover stond besluiteloos.

- Nader mij niet ! riep de knecht.
De Lichte verscheen en vloekend kreet hij:
- Wat, is hij nog niet gebonden? Met twee tegen een!
Hij zag zijn man hebloed ten gronde liggen. Bij dit zieht geraakte

hij in dolle woede.
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