
Karel stond vastberaden voor zijn bed. In zijn hand klemde hii
ile stoel.

- Leg uw wapen neer! gehood de kapitein.T,o niet, is uw laatste
uur geslagen.

- Of 't ulve, antwoordde Karel. Ik vrees u niet!
De Lichte aarzelde. Hij zou niet gaarne yaren als hij die daar

neerlag. Schieten durfde hij evenmin. Het geluid van't schot kon
ongewenste gasten doen opdagen.

- ftik en Joseph, komt naar boven! riep hij aan de trap.
Karel verbleekte. Hij sprong naar yoren en gaf Jules een ge-

weldige slag, die de rover bij zijn maat deed rollen.
De Lichte week haastig achteruit. Maar zijn mannen rvaren

daar. Joseph sprong de knecht naar zijn h,enen, trok ze naar voren,
zodat de jongeling achterover rolde.

Nu was 't gedaan met de moedige Karel. Weldra lag hij daar
met een doorkerfil lichaam.

- I.[aar heneden ! beval De Lichte, hoos door die onverwachte
tegenspoed. trs de meid gebonden?

- Neen, we lieten haar eerst toe, dat ze zich kleedde, ant-
woordde Rik.

De slaaphamer Yan Melia was leeg.

- Weg! kreet de kapitein. Stommeriken, ezels, tierde hij. tot
de twee mannen; ge hebt haar laten ontsnappen!

- Ge hebt ons geroepen, antwoordde Joseph op ruwe toon.
We kunnen niet op twee plaatsen tegelijk zijn en hebben waarach-
tig geen scheldnamen verdiend, hoort ge?

De Lichte gevoelde veel lust zijn handlangers naar de keel te
springen, maar 'bedenkende, dat hij een geheel verkeerde weg in-
sloeg, zei hii vriendelijker:

- 't Is wâar. Maar ontvluchten kan ze ni'et, want er zijn wa-
kers aan de deur.

Zelf snelde hij naar voren.

- Is er iemand langs de deur gevlucht? vroeg hij aan Gust
en Bart, die ontkennend antwoordden.

- Dan moet ze in huis zijn! hernam de baas. Vooruit, weer naar
de boer.

Wat de baas en zijn vrouw geleden hailden in die ogenlblikken,
is niet te beschrijven!

- Waar is uw dochter? riep De Lichte.

- In haar kamer zeker, antwoordde Smit. Ach, dood haar niet!

- Ge liegt!

- \Jssn, ne,en... ach, heb deernis!

- Geen gekerm! We gaan korte wetten stellen. Allo, ibrengt de
boer en zijn wijf naar de keuken, beval de schurkenkapitein aan
zijn mannen, die nt gebod onmiddellijk uitvoerden.

- Stookt het vuur op! vervolgde de boosdoener. We gaan doen

Abraham Hans

JAN DE LICHTE
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als de beulen der pijnbank, die hun slachtoffers de b,ekentenissen
wel weten te ontlokken.

De r,overs wierpen rijs in de haard, dat onrniddellijk vlam vatte
en dit vreselijk schouwspel spookachtig verlichtte.

Waarlijk, 't was een wreed toneel in dit vertrek: d,e gebcnden
echtelingen met hun gelaat door angst en schrik yerwrongen, oR-
ringd van de schurkentroep.

- Sleept ze bij de haard! beval de aanvoerder, zijn rampzaligg
slachtoffers aanwijzende.

Smit en zijn echtgenote kermden vervaarlijk.

- Waar is uw dochter? riep De Lichte.

- Ylsurv, zeg niets! Laat u liever doden dan ons kind aan de
schande over te leveren, zei Smit op ,besliste toon.

- Arme Melia! prevelde de boerin.

- Ha! tierde. de schavuit. Ge wilt koppig zijn? Welnu, we zul-
len zien, wie wint. Verbrandt hun de voeten ! gebood hij woest.

De echtelieden hieven een ijselijk gekerm aan.

- Houdt op! klonk eensklaps een stem. Ach! vader, moeder!
O gij booswichten, om mijn ouders zo te mishandelen. Hier ben ik,
maar laat hen vrij !

Jan De Lichte stiet een vreugdekreet uit.

- Jules en Joseph, voert haar weg ! Wacht op ons in 't bos,
zei hij. Wij gaan de geelvinkjes halen.

Met dezelfde wrede middelen slaagde de roverhoofdman er in,
het goud van de boer te ontdekken, waarna hij met zijn handlan-
gers, cok de gekwetsten van de zolder meevoerende, weg trok. Eerst
had hij de echtgenoten op hun bed laten leggen.

VIJFTIENDE HOOFDSîUK.

DE VERLOOFDE.

Frans Verdonck was een ftinke ,boerenzoon en vormde met Me-
lia een schoon paar.

Als de mensen hen 's Zondags zagen wandelen, zeiden ze tnt
elkander:

- Dat zal een ferme boer en een handige boerin worden.
Frans stond op de morgen, volgende op de nacht van de mis-

daad, om vijf uur aan de staldeur. Hij zou naar Aalst rijden en wilde
eerst zijn paard voeder geven.

Eensklaps voelde hij zich vastgrijpen door iemand, die gans
verschrikt zijn naam noemde.

De jonkman ontstelde.

- Wie zijt ge? vro€g hij, zijn lantaarn hoger heffende en de
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p€rsoon herkennende, vervolgde hij nog verwonderd: Neel! Ge doet
me fel verschieten, jongen!

- Er moet iets schrikkelijks geheurd zijn op Smit's hof. De
haag is vertrappeld en de huisdeur staat wagenwijd open.

- Toch geen mooril! riep Frans, van schrik zijn lantaarn op
de Erond latende vallen.

- Ik weet niet anders, dan wat ik u zeg. 'k Ging om te dorsen,
naar gewoontÊ, maar toen ik dat alles bemerkte, durfde ik niet bin-
nen gaan.

Maar reeds was Melia's verloofde weg. Angstig, door boze voor-
gevoelens beklentd, snelde hij naar de hoeve van zijn aanstaande
schoonvader.

Wat zou hij aanschouwen!
Buiten adem kwam hij er aan. Wild sprong hij door de haag

en snelde hij in de woning. Hij hoorde gekerm en ging er op af.

- God, wat is hier gebeurd! kreet hij, de baas en zijn vrouw
horende kreunen.

Haastig wierp hij hout op de gloeiende asse in de haard.
Bij "t schijnsel d'er vlammen, ontrvaarde hij op de voute de

echtelieden in de toestand, waarin de rovers hen achtergelaten had-
den.

- Ach, help ons, srneekte Smit. Wie zijt Se?

- Ik ben het, ik, Frans!

- Rcvers zijn hier geweest... Melia is weg... Ze hebhen haar
meegevoerd!

't Scheen de jonkman toe, alsof alles voor zijn ogen draaide.
Hij slaakte een luide gil en riep wanhopig:

- Melia weg? Ach God, ontferm u onzer!

- Maak ons los, kermde de 'boer.
Frans sneed de banden door en weldra stond de pachter op de

vloer. Zijn vrouw wilde zich ook oprichten, maar ze kon niet. Ze
viel achterover in de kussens. Ze was te afgemat door al het lijilen.

In korte woorden gaf de hoer een versliag van de aanval.
Frans liet zich in de keuken op een stoel vallen, sloeg zijn handen

voor 't gelaat en barstte in tranen los.

- M,elia, arme Melia! kermde hij.

- En Karel, zei Smit, hij zal ook gebonden liggen. Ik ga heen,
om hem te bevrijden.

Maar op de zolder gekomen, gaf hij een luide schreeuw bij 't
zien van 't lijk zijns knechts.

Frans kwarn haastig naar boven gesneld en ook hij ontstekle.

- Karel vermoord! zei de boer wanhopig. En mijn ongelukkige
dochter!

- Ach, Melia! riep de verloofde. Maar ik ga haar terughalen.
Al doden ze me, ik ga haar zoeken. En kan ik haar bereiken, liever

111



fliHT 
we samen sterven' dan haar in de handen dier andieten te

*,lT;î'"Jfr,',i"fffiïlË""Ë.iîË1.îlLiiii..rrerkronkdroevig
en akelig in deze v{oege morgenuren.
,-,__ 9it de schuur _trËrn- à.î.ii.Drnnen, juist tor

aîrff:rtrd-****Ë:i*i*li*,i*i*i}"çïirË;,:,fî
troo"af 
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o"""ffiii Frans zou anàs-lî'rr"il; stelren om zijn beminde te
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Ni-emand antwoordde.
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",l"il"îii:_- Dank u, Vital.

Nu volgden er meer.

- Ik blijf ook niet- ten aehter, sprak een jonge troer, Ruyten.
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- Ik evenmin, zei een werkman, Spene.

- Wij zullen ook helpen, zo lieten Maarten en llolf, twee broe-
ders, zich horen.

Nog anderen traden bij, zodat tien kloeke gasten met de veld-
wachter 't woud zouden intrekken.

De burgemeester verontschuldigde zich met te zeggen, dat hij
t gerecht in de stad moest waarschuwen. Ile burgervader wilde ook
liever de kennismaking m,et Jan De Lichte niet vernieuw€n.

De moedige mânnen haalden hun wapens en trokken dus het
woud in. Nard, de veldwachter, stapte fier aan hun hoofd. Maar
stilaan geraakte hij meer naar achter, tot hij eindelijk midden in
de hoop ging.

Men had de richting van Velzike gekozen. Van deze gemeen-
te toch was Jan De Lichte afkomstig.

't Bos leek eenzaam. De nare stilte, die slechts verhroken werd
door't geruis van de droge bladeren of 't kraken van dorre takjes,
was niet geschikt onn de moed op te beuren. Integendeel, hoe die-
Ber men in 't bos geraakte, hoe beklemder men om 't harte werd.

- We zijn toch maar weinig in getal, zei Ruyten, die 't eerst
het stilzwijgen venbrak.

Inderdaad, men had tot nu toe niet gesproken, want ieder voel-
de eerbied voor de smart van Frans.

- Misschien zullen we de rovers overvallen, sprak de veld-
wachter. Ge weet, een verraste vijand is altijd zwak.

- We hadden meer hulp moeten zoeken, hernam Ruyten. We
hebben te haastig gehandeld. Zouden we niet terugkeren en meer
mannen gaan halen?

- Ach, om de liefde Gods, laat ons voortgaan! smeekte Melia's
verloofde. Onder Yelzike zullen we wel mensen van goede wil vin-
den. We mogen geen tijd verliezen. Ha, alles brandt in mij, als ik aan
mijn beminde denk ! I(omt, laat cns sneller gaan.

- 't Is waar, zei de veldwachter, tijd is veel in dit geval. Frans
heeft gelijk, maar Ruyten's gedacht is ook goed. Ik had de politie
van and,ere dorpen moeten roepen. Tegen een klopjacht zou de ben-
de niet bestand zijn.

- Wij trekken ook niet tegen de gehele bende op, sprak nu Yi-
tal. Ge verstaat toch wel, dat De Lichte mear een klein gedeelte
zijner mannen medegenomen heeft, om deze gruwelijke aanslag te
plegen. Te weinig volk is niet goed, maar te veel evenmin; dan loopt
men elkaar in de weg. Zo zal de schurkenkapitein gedacht hebben.
En als wij met ons tienen hen kunnen verr:rssen, hebb,en wij veel
kans om hen te overwinnen. Neen, we mogen niet terugkeren. Wie
weet hoe ver Franso vriendin reeds is, eer rvij meer hulp gezocht
hebben!

- En we kunnen ons ook niet belachelijk maken, voegde Maar-
ten er bij. Yoortgaan, mannen!

113



-'Zekerl 
zei zijn b'roeder Dolf. ili zal vechten voor drie. Mijn

bloed kookt als ik aan die De Lichte cl":nk. Wat meent die fielt wel!
'k Ken hem genoeC. Hij is een bedelaarskind. En hij zou willen heer
en meester spelen in deze streek, geld roven rvaar hij kan, de doch-
ters roven die hij schoon vindt, spotten rnet, rechtvaardigheid, eer-
lijkheid! Moeten wij dat nog langer verdragen? De heren uit de
stad hehben geen tijd om naar ons te zien. Eeir twintig boeren meer
of minder vermoord, dat komt er vfi)r hen ni,et op aan. Wij zijn maar
goed genoeg om zware belasting te betalen en voed:el voor hun
soldaten en paarden te leveren. Welnu, rvij moeten ons zelve helpen.

- Flink gesproken, riep Vital uit.

- Ach, helpe God ons om de ongelukkige l\{elia tc redden !
prevelde Frans.

- En dan Karel, de knecht van Srnit! vervclgde Dolf. De ar-
me jongen is ook al dood, vermoord als een dolle hond, gelijk Louisr.
die bij boer Volders diende.

- En Yclders zelf wocnt nu in een kleine hut, vertelde Ruy-
ten. Ik heb hem eergisteren nog gezien. I{ij kon zijn pacht niet be-
tal'en en werd huitengezet.

- Woonde hij niet op een hofstede van baron de Creil? yroeg:
Maarten.

- Ja, antrvoordde Nijten. De ibaron is een oude geldvraat.
Waar zijn hart mcest zitten,ligt er b,ij hem een steen. Om iemand,
die buiten zijn schuld geen pacht betalen kan, wiens geld geroofd
werd, zo aan de deur te zetten, moet meil tcch geen greintje gevoel
bezitten.

- Ja, en Volder's vrouw is nog aliijd ziek van de doorgestane
schrik, sprak Vital medelijdend. Eilacie, rnen hoort wrede ding'en
de dag van vandaag!

- Ge moogt dat wel zeggen! riep Dolf uit. De vijand in ''t land,
de Fransman, die rooft en plundert en een bende m,oordenaars, die
ongestraft haar wandaden pleegt ! Maar 't rnoet gedaan zijn.

Ach! de mannen kenden De Lichte nûg zo r,veinig. Ze wisten
wel, dat hij sluw was, maar hun begrip van zijn slurvheid \:{as nûg
verre beneden de waarheid.

Ongeveer een half uur hadden ze yoortgestapt door het dichte
woud, toen eensklaps een hels gerucht hun oor trof: gesis, geroep,
gefluit, pistoolgeknal, rnessengekletter. En eer ze wisten, wat er
eigenlijk gebeurde, rvaren ze door wel dertig zwartgemaakte man'
nen arnringd, mannen rnet hlanke wap€ns en dreigende pistolen, Cie
ze op de boeren richtten.

- De eerste, die zijn mes trekt of een pistool omhoog heft,
is er aan ! klonk het luid.

De Strijpenaars sidderden. Waren dat mensen of hellervichieil?
Niemand waagde het zijn wapen te richten; allen bleven roerloos.
staan, als verstijfd van angst en schrik.
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- fis, hernam dezelfde spreker, ge komt in mijn gebied, ge
waâgt het mij op te zoeken! Hier ben ik meester, ik, Jan De Lichte.

- lV'aar is Melia, de reine maagd, die gij geroofd hebt, schelm?
tierde Frans, naar de hoofdman springende.

Deze week een stap achteruit, richtte zijn pistool op de borst
van de wanhopige jongeling en zei op spottende toon:

- Kalm, vriendje. Raak mij niet aan, want ik zou u een blauw
bocntje doen slikken, \ilaarvan ge veel last zoudt hebben! Gij zijt
Frans Verdonck, de verloofde van de schone Melia. Al zijt ge een
lompe vlegel, toch moet ik hekennen, dat ge een goede keus gedaan
heht, tc,en ge een lief zocht. 't Is jarnrner, dat ik ook op de bekoor-
iijke juffer verliefd w,erd.

- Ue zuli ze teruggeven! riep Frans. 't Gerecht zal u vinden
en z\ilaar.,.

- Tut, tut, manneke, hcud u wat koest, als een tbraaf ventje.
Ge zijt rne teg'emo,et gekomen. Dat is wel van u. Zo bespaart ge mij
de moeite u te komen halen, wat ik voornemens was te doen. Want,
ziet ge, 't was de duurste wens mijns harten, u als getuige te heb-
ben bij mijn huwelijk met de lieve Melia.

- Sncodaard! kreet de jongeling. Melia zal zich liever...

- Er is geen <diever>> bij mij. Wat ik wil, gebeurt, hoort ge
dat? We gaan nu geen tijd meer verliezen. Ik heb deze nacht hard
gewerkt en verlang naar rust. Gij gaat dus mee met mij, dat is af-
gesproken.

De roverkapitein d'eed een teken. Drie mannen grepen de ramp-
zalige jongeling vast, rukten hem omver... en 't duurde maar enige
ogenlrlikken of de verloofde van Melia lag stevig gehond'en te mid*
den der bandieten.

- En nu een woordje tot u, vervolgde Ile Lichte tot de anderen.
Yriendschap is een schone deugd en ik mag't u niet kwalijk nemen'
dat ge uw kameraad wildet bijstaan. Maar ge ziet, dat ge tegen mij
niets moet ondernemen. Ha, daar is de veldwachter ook. Oh, cham-
petter, ge moet u zo niet wegduiken achter de brede rug van die
lompe r,ekel daar. Ik zie u toch. Wees niet benauwd echter- Wij
gaan onze handen niet vuil maken aan u. Ik zie, dat de burgemees-
ter zo verstandig is geweest thuis te blijven. Die heer weet wel, dat
hij niet levend meer uit 't bos zou geraakt ziin. Gij moogt weer
naar huis keren. Vertelt aan de mensen, dat ze geen moeite moeten
doen, om mij te vangen, want de eerste Striipenaar, welke ik in itit
bos vind, ziet zijn parochie nooit meer t,erug. Ik ben hier baas,
hoort ge. En nu, goede reis! Ziet nog eens goed naar uw vriend, of is.
voor de laatste keer. Hij hlijft voortaan bij ons, rvant zijn hart trekt
te veel naar Melia. Zegt ook tegen boer Smit, dat hij zijn dochter
niet mag heklagen, want ze wordt koningin van mijn b,ende. Dat, is
beter dan achter'de koeien te lopen. Wacht, de veldwachter moet een
herinnering meedragen; anders mocht de lust, om op ons jacht te
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maken, hem nog eens bekruipen m dat ware spijtig voor zijn wijf
en kinderen, die dan hun kostwinner zouden kwijt zijn.

Ile aartsschelm greep de sidderende Nard vast en sn'eed de
blinkende knopen van zijn bræk.

- Vooruit nu! hernam toen de roverhoofdman, ik geef u een
half uur om het woud te verlaten.

De rampzalige Ftrans meevoerende, trokken de bandieten verder
het bos in.

Vital, Nuyten en nog enige anderen hadden gepleit voor de
verlossing van hun gezel, maar De Lichte had ruw geantwoord:

- Als ge nog een ogenblik hier blijft, neem ik u allen mee!
Haastig stapten de mannen terug, rnet de dood in "t hart.

- Arme Frans! kermde Vital. We zien hem nooit terug.

- Ze zullen hem verrnoorden! zei Maarten in tranen uitbar-
stende. Ach God, waar moet het naartoe?

- En ik durf niet meer onder de mensen komen, kloeg de veld-
wachter, zijn broek met heide handen ophoudende.

- Denkt g€ aan u zelve, nu Frans en Melia hun schrikkelijk
lot verbeiden bij die wrede roverbende, snauwde Dolf hem toe. Neen,
wij vermochten niets tegen die overmacht. Maar komt, snellen we
naar't dorp en luiden we de noodklok! Als alle boeren en werklieden
uit 't omliggende samen doen, zouden we dan die fieltentroep niet
kunnen verdelgen?

Zo klagende, kermende, lvenond zelfs, geraakten de gezellen
in hun gemeente, waar de dorpelingen met ontzetting hun verhaal
aanhoorden.

De droefheid der echtelingen Smit en Verdonck was onbe-
schrijflijk.

IMel trachtte DoIf een bende te vormen, om de bandieten te gaan
hestrijden, maar zijn pogingen stuitten af op de angst en de schrik
der dorpelingen, die voor Jan De Lichte en zijn mannen een bijge-
lovigp vrees koesterden.

ZESTIEITIDE HOOFDSTUK.

WEER BIJ LIVINA.

- 't lVas een verwenst bezoek, dat der politie uit de stad,
grornde de waardin Livina, op zekere morgen. Ik hdb die gasten wel
voor de aap gehouden, maar't is of d,e mannen sedert die nacht mijn
herberg schuwen.

- En Jan zelf is nog maar eenmaal hier geweesf zei Mie zueh-
tend. 'k Geloof, dat hij mij niet meer gaarne net.

- Is't weeral die zelfde achterdocht! Ge zult Jan neg zo erg
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grieven met die twijfel, dat hij u beu wordt en 't zal uw eigen schuld
zijn.

- Maar moeder, hij is altijd zo haastig, als hij dan nog eens
tot hier komt.Immer zegt hij: 'k heb zo weinig tijd, en op mijn vraag,
wanneer we gaan trouwen, antwoordt hij onvertiddelijk of zelfde:
later. Maar waarom stelt hij uit?

- Juist alsof een bende inrichten een klein werk ware. 't Is
<<kapitein hier, kapitein daar!> Een mens heeft dan wel wat anders
te doen dan op trouwen te denken. Do€h, wacht eens tct de bende
goed op haar poten staat, en ge zult zien hoe rap hij om u komt.

- De bende is ingericht en steelt en rooft volop en ik weet
waarachtig niet waarom we nog langer moeten uitstellen. Als er
maar niets anders tussen zit!

Op dit ogenblik werd de deur geopend en trad er een rnan rbinnen.
Mie had vlug opgezien, maar met teleurstelling zag ze, dat de

bezoeker haar vriend niet was.
Doch haar spijt verkeerde in schrik en to*rn, toen ze de kerel her-

kende, die om zijn lastertaal door de kapitein eerst afgeklopt en dan
verbannen was geworden.

- François ! riepen moeder en dochter tegelijk.

- Gij hier! kreet de eerste.

- IIoe durft ge! voegde de laatste cr hij. Moest De Lichte u
zien !

- Hij heeft tegenwcordig wel wat anders te doen, dan hier
te komen, zei de man verachtelilk.

- Wat weet gij daarvan? viel Livina op rurv€ toon uit. Of
komt ge weer kwaad spreken? Vertrek maar rap, ik geef u geen
drank.

- Orndat ge denkt, dat ik die bewusde avond loog? hernam de
bezoeker. IVeet ge rvaar uw brave Jan nu is?

Waar? vroeg Mie met een stem, die van afgunst g'etuigde.

- Ik zal maar zwijgen, want ik spreek toch weer kwaad.

- Zeg het! kreet de deerne, zich voor hem plaatsende en haar
vuisten ballende" Zeg het!

- 
'lVelnu, als ge 't weten wilt, uw verloofde is in Gent om er

schone bruidsklederen te kopen.

- lls, ziet ge wel? zei Livina zegevierend tot Mie, dat de goede
jongen aan de bruiloft denkt? Hij zal u verrassen.

- Ja, hij zal u zeker yenassen, vervolgde François schamper.
Waarlijk, ge zult aardig staan zien, als hij afkomt met zijn wijf, een
schoon meisje, dat ge misschien wel kent.

- Leugenaar, kwâtong, mijn her{berg uii! schreeuwde de her-
bergierster rood van woede.

- Zeg, dat ge liegt! tierde haar dochter, die op deze stond wel
een furie geleek.

Maa,r de man tegenover haar ging bedaard voort, langzaam
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sprekende, opdat zijn woorden zouden verstaan rvorden.

- Ga eens naar Strijpen en vraag er gelijk aan wie, wat Jan
De Lichte er gisteren uitgestoken heeft. Ik zal hier blijven en ge
moogt me doden, als ge daar niet zult horen vertellen, dat uw hrave
vriend de dochter van een boer ontvoerde.

- Ge liegt, ge liegt! kreet Mie, met haar voeten stampende.

- Ik heb nog niet alles gezegd. Ga dan ook eens naar Stan, de
Egyptenaar, ge kent hem wel, niet waar? En vraag hem, wat urv
trouwe, toekomstige man aan zijn dochter Fira beloofde. Sla mij
dood, als het meisje niet droomt, koningin van de bende te worden.

- Wraak, wraak! gilde Mie. Moeder, ziet ge wel, dat ik bcdro-
gen word!

- Maar Fira zal de kapitein niet huwen, evenmin als sij. Het
boerenmeisje van Strijpen moet tegen wil en dank de vrouw wor-
den van de eerzuchtige en valse huichelaar. En 't zal niet lang meer
duren, want hij is op reis naar Gent om kleren te kopen. Ge hegrijpt
dat de grote mijnheer De Lichte een schone bruiloft verkiest. En
hij denkt rnet kostbare gewaden de maagd, die van hem natuurlijk
niet wil weten, te verlokken.

- Ilat is te erg ! kermde Mie.
Livina zag bleek. Ze verwijderde zich een ogenhlik, kwam dan

voor de rnan staan en zei vriendelijk:

- François, spreekt ge de zuivere waarheid?

- Ik durf er een eed op doen.

- Daar dan! Ge zijt in staat de ganse bende te verraden. Ze
stak een vliimende dolk dwars door 't hart van de niets vermoe-
dende bezoeker, die met een luide schreeuw achterover viel en 't
volgende ogenblik de geest gaf.

- Moeder, wat hebt ge gedaan! riep Mie.

- Hem uit de weg geruimd.

- Maar hij heeft de waarheid gezegd. Ha! Jan De Lichtê, ge
hebt me wreed en laf bedrogen!

- Dat zullen we onderzoeken. Maar deze schelm zou ons allen
aan't gerecht overgeleverd heb'ben, zo hij u niet tot vrouw gekre-
gen had, en ook nog uit haat tegen De Lichte. We zullen spoetlig
weten wat er van de zaak is. En heeft Jan ons bedrogen, welnu, ge
ziet, ik kan mijn \ilapen goed gebruiken.

- Ha, Jan, Jan, 't is slecht van u, kermde het meisje.
De laaggezonken deerne beminde oprecht de jonge roverhoofd-

man, en nu de eerste vlaag van jaloezie, door d,e mededelingen van
François verwekt, wat gestild was, brak ze in tranen los.

- Help mij, om dat lijk weg te doen, hernam de waardin. flan
gaan we naar Strijpen en zullen we verder handelen.

De vrouwen sloten de deur, sleepten het lichaam van de ver-
moorde naar de kelder, verborgen het in een zijhol, reinigden dan de
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herbergnllaa{.s en rnaakten zich daarna gereed voor hun reis naar
Strijpen.

hl de namitldag kwanien moeder en dochter bij Stan, de Egyp-
tenaar, toe.

Ze werden door wraakzucht bezield, want in Strijpen hadden
ze vernomen, dat François' lvoorden geen leugens waren geweest.

Vrij en vrank trokken ze nu de armzalige hut binnen.
Fira was alleen thuis.

- Dag, meisk'e, zei Livina schijnbaar vriendelijk.
Mie gevoelde lust naar de Zigeunerdochter toe te springen, haar

bij de keel te grijpen, haar toe te schreeuwen:

- Ellendige, ge wildet mij Jan ontstelen !

Mazr ze volgde de raad harer moeder, en hiekl zich haim"

- Wie zijt ge? vroeg Fira, verwonderd opziende naar de vreexm-
de bezoeksters.

- $1'2yg rtlensen, die het wel met u rnenen, ani,woortld,e de
waardin. Ora iicrt te gaan, ge zijt de verloofde van Jan De Lichte,
nietwaar?

IIet meisje kleurde tot achter de oren.

- Oh, vervolgde "t wijf, ge moet niet ontstellen. Dat is menne-
Iijk. Jong volk zoekt elkander. Maar er zijn schelrneno die de rneis-
jes bcdricgen met schone wcord'en en voor diegene moet ge u rqiach-
ten.

- lllaar u'at bedoelt ge toch ! riep Fira, zich al meer en rneer
verwonderende.

- lVe zullen eens kalm en zonder omwegen spreken, vervolgde
Livina. Zeg mij, heeft De Lichte u niet beloofd u korringin zijn'er
bende te maken?

- Waar bemceit ge u mee? r'roeg de Bohemerdochter, zich
geheel en al herstellende. Komt ge mij uithoren? Ga heen, ik kan
zwijgen als een graf.

- Ih zal langs een andere lrant beginn"en ! sprak Livina onge-
duldig. Zie, hier is mijn dochter. lk zal haar wat vragen. Mie, ver-
tel ons, wat .Ian De Lichte u lbeloofde !

- Dat ik koningin der,bende zou warden, antwoordde de deerne.

- Ge liegt, kreet Fira.

- !14, ik zie, dat hij het ook aan u'beloofde, zei de herbergier-
ster. Ge verraadt u zelve. Welnu gij, evenmin als mijn dochter, zult
zijn vrouw worden. D,e schelm betlriegt u beiden. Hij heeft een meis-
je geroofd van €€!l hoeve te Strijpen en wil haar huwen.

Fira verbleekte. Ze r'noest zich laten neervallen op een bank.

- Ach, kan 't waar zijn! mompelde ze. Zo laag... zo huichel-
achtig...

- Als ge ons niet gelooft, ga dan naar Strijpen, ging de waardin
voort. lVij ook twijfelden, wij ook riepen tot de man, die 't ons ver-
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telde: ge liegt! Maar we gingen naar Strijpen, we kwamen tot hier
en nu weten we zeker, dat Jan De Lichte een bedrieger is.

- Ik zal mij wreken! riep Fira, woedend opspringende. Ik zat
hem overleveren aan't gerecht!

- En uw vader, uw moeder, u zelve ook... ons allen... de on-
schuldigen met hem!... zei Livina. Ne€n, meisje, ge moet u anders
wreken. Ge moet hem alleen treffen!

- Maar hoe?

- lVitt ge ons helpen?

- J4, ik ben tot alles bereid.
De jaloezie verdween hij Mie; haar liefde, z.owel als die van het

Zigeunerrneisje was in haat verkeerd, en het drietal sloot een ver-
bond, om zieh. te wreken op de jongeling, die hen zo misleiil had.

- We gaan dat meisje uit zijn klauwen halen, zei Livina. Dat
is de beste wraak.

- Itraar doden, riep Mie.

- J3, weg rnet haar! voegde Fira er bij.

- En \yaârom rnoet ze sterven? hernam de waardin. De boe-
rendoehter is daar tegen wil en dank. Zij heeft geen schuld aan cle
smaad, ons toegebracht. Zij haat De .Lichte nog sterker dan wii.
Neen, Iaten we haar bevrijden en terugbrengen naar haar huis, op-
dal ze kan huwen met haar verloofde. Dan treffen wij de schelm in
zijn liefde.

- Maar weet ge haar gevangenis? vroeg Fira.

- Neen, doch ik zal die wel ontdekken. Jan is naar Gent om
bruiloftskleren. We hebben dus tijil orn te handelen, want voor mor-
gen is hij hi,er niet terug. IJij zal aardig staan zien met zijn huwe-
lijksgewaden, als zijn hruirl verdwenen is. Vertrouw op mij. oh Heb
van mijn leven moeilijker stukken verricht dan dit. Kunt ge ons
sef,fens volgen?

- Ja, rnijn ouders zijn op ronde en blijven wel een dag of drie
rveg. We hadden hier nog een soort knecht, een weggelopen dienaar
uit het kasteel van Creil, maar hij is ook heen gevlogen. Ik hen dus
alleen thuis en kan doen wat ik verkies. Ik zal me kleden en trek rnee.

Enige tijd later verliet het drietal tle hut en begaf zich op rveg,
orn de rampzalige Melia te zoeken.

Kort na de gevangenneming van Frans Verdonck, was de kapi-
tein der bende naar Gent gereisd. Ja, hij wiltle de onbeschaamdheid
zo verr€ drijven, deze reine maagd tot zijn vrouw te maken, al was
het dan ook door een ongeldig huwelijk. I)aar hij zeer eerzuchtig en
hoogmoedig was, moest zijn bruiloft schitterenil zijn. Een Zigeuner-
dochter, of Mie uit de kroeg, zulke deernen waren hem te min.'Neen,
hij wilde zijn rnannen tonen, dat hij alles durfile,ren spotte met r,echt-
vaardigheid, met goddelijke of menselijke wetten. In Gent zou hi!
zich voorzien van kostbare klederen.
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