
TWII{IITIGSTE HOOFDSTT]IL

DE BAANSTROPERS.

TIzeren Simon lag, naar 't hevel van de kapitein, met zijn man-
nen op de grote baan, die sedert het begin der XVIIIe eeuw Gent
met Brussel verbindt.

Reeds menig reiziger was door de schelmen uitgeplunderd.
Overdag hielden zij zicll. schuil in de hut van kromme Siska,

een oud gebrekkig wijf, heelster van beroep, die o'nder Oordegem
woonde.

Eij het vallen van de avond begaven zæ zich naar de steenweg.
Gcdfried, die een snel paard tot zijn beschikking had, ontsnapte

aan hun bandieterij en bereikte veilig de stad Aalst, waar hij in
een deftig hotel intrek nam.

Tegelijkertijd met hem vertrok een ander reizrger, wiens be-
stemmiirgsplaats ook Jehan de Creil was.

Mijnheer Baru begaf zich naar de oude edelman, om de laatste
schikkingen voor het monsterachtig huwelijk te treffen.

In een oude koets reisde hij over de grote baan naar Aalst.
Even huiten Brussel kreeg men tegenspoed. Er brak een traam

van het voertuig en I't duurde tamelijk lang, eer het ongeval her-
steld was.

Mijnheer Baru speelde geweldig op tegen zijn knecht, alsof deze
er schuld aan had, dat zijn meester de voertuigen niet op tijd en
stond liet nazien.

Maar een goed uur later kon het manneke zijn reis vervolgen.

- 't Is alsof de duivel 'er zich mee moeit, riep de trouwlustige
rijkaard, toen enige mijlen verder een der paarden zijn hoefijzer
verloor. Voortrijden ! ge'bood hij bars.

- Maar heer, waagde de knecht op te merken, Bles zal kreupel
lopen en 't ware...

- Doe wat, ik zeg! Ik moet verder en 'k wil het.
Maar weldra zag hij de dwaasheid van zijn bevel in en hij liet

zijn knecht de hulp gaan inroepen van een hoefsmid.
Iloor al die onheilen viel de avond reeds, toen het rijtuig 't grond-

gebied der gemeente Oordegem ibereikte.
Eensklaps sprongen vier mannen uit de graeht, ibezijilen de

baan; twee hielden de paarden stil, een bedreigde rnet geladen pis,
tool de koetsier, de vierde opende het portel en stak zijn wapen de
ontstelde Baru onder de neus.

- Een kreet en ge zijt er aan! riep de laatste, die niemand
anders was dan XJzeren Simon.

Abraham Hans
i'AN DE LICIITE
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- Ach, dood... mij... niet! stamelde Banu. Wat wilt ge van mij?

- Ge moet zo haastig niet zijn, hernam de rover. We gaan
cens op ons gemak spr,eken. Wees zo goed uit te stappen.

Maar Baru, zich herstellende, haalde een zakpistool te voorschijn,
hopmde dat zijn aanvaller door de duisternis zulks niet zou bemer-
ken.

Maar op hetzelfde ogenblik klonk een schot en Baru viel met
een pijnlijke kr'eet achterover. IJzeren Simon hatl zijn linkerhand
verabrijzeld.

- 'k Heb u gewaarschuwd, zei de schelm kalm. Als ge nu nog
eens moest wagen dat speelding aan te vatten, schoot ik u door de
kop. De mannen van Jan De Lichte laten zich niet voor de zot hou-
den.

Baru kloeg en kermde.
IJzeren Simon floot even en nog enige boeven snelden toe. De

aanleider van dit troepje gaf enige korte bevelen, die snel opgevolgd
werden. Baru werd geblinddoekt evenals zijn koetsier, beide gevan-
genen werden in het bos ge.sleurd, terwijl twee rovers vlug op de'bok
van het rijtuig klommen, de paarden aanzetten en rap wegreden.
Men moet uit alles munt slaan. Deze twee schurhen gingen het voer-
tuig te Gent verkopen.

Weldra bevonden Baru en zijn bediende zich in de hut van
kromme Siska.

- Wat gaat ge met ons doen? vroeg de Brusselaar op wanho-
pige toon. O mijn hand! liet hij er op volgen. Ik zal nog flauw val-
len van pijn.

- Ik zal eens naar de kwetsuur zien, zei Siska. En de hand
hekijkende, vervolgde ze: Gij zijt lelijk geraakt! '

- J7, dat komt er yan, als men ongehoorzaam is, zei Simon ruw.

- Ik zal de pijn wat stillen, hernam het wijf.
Zij nam enige kruiden uit een fles, liet die tr'ekiken in water en

legde ze op de wonde.

- Ilat zal spoedig helpenn troostte ze de lijiler. Waarom waart
gij ook zo ,onvoorzichtig, om tegenweer te willen bieden?

- l\u gaan we eens spreken, zei Simon. lVe hebben u niet hier-
heen gebracht, omdat we zn gesteld zijn op uw gezelschap, dat ver-
staat ge toch wel. Wat we hebben moeten, zijn duiten.

- Och, ik ben maar een arme man...

- Ja, ja, arme duivels rijden tegenwoordig in een koets met
twee paard'en. 't Is immers zulk een goede tijd, nu de Fransen alles
wegnemen en de mislukking van de oogst de ellende nog vermeer-
dert... Ja, ja, ik twijfel of ge zelfs wel een hemd draagt... Maar
we hebben nu geen tijd om fratsen te verkopen. 'Wie zijt gij?

- 
Ra1s, een ned,erig koopman van Brussel.

- Ah, een koopman en nederig, ja dat kan ook nog zijn. Maar
de hijzonderheden van uw karakter laten mij onverschillig, als ge
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maar een goede hoedanigheid bezit: liefde voor waarheid! En daar-
om, antwoord zonder te liegen. Waarheen is uw reis?

; \Ja21 baron de Creil.

- Ah, naar die schelm! Een oude kennis van me, moet ge we-
ten. Maar als ge die kerel gaat bezoeken, behoort ge zeker ook tot
de adelstand. \ryij hebben dus een fijne vogel gevangen. Ledig uw
zakken eens!

Baru gehoorzaamde zonder tegenspreken. Hij haalde zijn porte-
feuille vcor de dag, die de rover snel onderzocht.

- Dat is iets, maar niet veel. H,ebt ge nog geld bij u? zei Si-
mo'n, de tas in zijn zak stekende.

- |rJssn, neen, waarlijk niet! Ik mag doodvallen...

- [!6, ho, ik rnerk al dat ge liegt, anders zoudt ge zoveel ]voor-
den niet gebruiken. A.ntwoord dus rap; waar hebt ge 't overige geld
gestoken?

- Zæk me af en ge zult zien, dat ik de waarheid spreek!

- Ik zal er kort spel rnee rnaken, sprak Simon ongeduldig.
Allo, Brandijzer, steek hem in't achterkot en gij, Spanjol, hrneng de
koetsier naar 't zoldertje. Morgen zullen ze handelbaarder zijn.

Baru stribbelde tegen, rnaar de aanleider van deze roverafdeling
luisterde zelfs niet rneer.

En toen de gevangenen \Meg waren, zei hij:
- We zullen de kapitein in k'ennis hrengen met deze aanhou-

ding. Wie w,eet, kunnen we niet een grote losprijs bekomen. Voor-
uit, Jan d,e Zat, trek gij eens rap naar onze baas.

- Ik ben al weg.

- .Ia maar, wacht ev,en, want anders weet ge nog niet, wat
ge vertellen m8et.

- Bochels zijn nogal begrijpelijk, antwoordde h'et manneke.
Wil ik u de les eens opzeggen? Kapitein, we hebben een Brusselaar
aangehouderi, die in een koets nnet twee paard'en reed en,een koetsier
in dienst had. Aan reisgeld bezat hij een goede som.

Hij noemt zich Baru en was op weg naar baron de Creil. Eiwel,
IJzeren Siruron of onderkapitein, hoe moet ik u noemen, zal ik mijn
boodschap niet goed doen?

- Ja, ja, en vraag hoe ik handelen moet! Trek er nu maar van
door. Maar opgepast voor de politie !

- De hult mag zich overal laten zien. Ik ben een treffelijk mens,
hoor.

I),e schavuit spoedde zich voort.
Hij vond Jan De Lichte in de herberg van Livina, te sarnen

met zijn mannen.

- trIa, daar komt een b,ochel binnen, en waarachtig de Zot zit
er aan vast! riep Joseph, een der schelmen.

- Is er nieuws? vroeg de kapitein.

- Js, we zijn ginds niet lui.
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De hoile vertelde het gebeurde.

- Baru! herhaalde 't bendehoofd- Baru, Baru... jao 'k herin-
ner me die naarn... hij komt dikwijls op het kasteel. Jammer, dat de
knecht van die baron weggelopen is uit de hut van Stan de Egypte-
naar. I)ie zou ons alles kunnen vertellen.

De baas der bandieten dacht enige ogen'blikken na.

- Livina, zei de bult, mijn kas en ik hebben dorst van het lopen.

- Ik tap niet uit liefhebherij, antwoordde de waardin.

- Maar we zijn zulke goede vrienden, ik sta in vuur en vlan
voor u, ik bernin u hartstoehtelijk. Gij rnaakt voor mij toch een
uitzondering?

- Geef hern een kruik lrier, heval De Lichte. En hoor hier, Jan,
zeg tat lJzeren Simon, dat hij die Baru moet vervoeren. We mogen
die Brusselaar niet zo spoedig loslaten.

- En de koetsier?

- Komt me{. zi3n r.'reester mee. Hij kan bode zijn later. En
morgen avond verwacht ilr u allen terug, want overmorgen vieren
wij bruiloft.

- Bruiloft! Sa, 't water lmpt me al in tle mond.

- Bruiloft!
En de Zot ging naar Mie, Iiet zich op de knidën zakken, legde

zijn hand op zijn bochel en sprak plechtig:

- Toekomstige vorstin, cntvang mijn oprechte hulile. Al mijn
verering leg ik aan uly voeten, b,eminnelijke bruid.

- tsravo! riepen de rovers.

- Moeder, laat henn eens op mijn gezondheid drinken, zei de
dochter der herbergierster vrolijk.

- 
gsss, mag ik kromme Siska ook meebrengen? Zij zal mijn

juffer zijn op het feest.

- Js, iecler is welkom. Maar talm nu niet langer. Keer naar
Siska terug.

- Ik vlieg, want d-e afwezigheid van onze scheve vriendin pij-
nigt mijn hart.

De bode v,ertrok weer.
Ja, 't huwelijk tussen de kapitein en Mie was vastgesteld op de

volgende Zondag. Livina zou de verbintenis sluiten en de bendeleden
beschouwden die vereniging als wettig. De avond voor de trouwdag
kwamen alle bendeleden af. [Iet was grote vergadering, want iedere
onderbaas moest verslag doen van 't verrichte roverwerk.

De Poeldenier hracht drie gevulde graanzakken mee.

- Altrerlei kosteli.jke stukken uit het kasteel van Lede, zei hij
fier, als had hij de grootste heldendaad verricht.

- En hoe ging het?

- Opperb'est! De kasteelheer was afwezig. De kneehtm, die
het slot moesten hewaken, hebben wij overvallen en gekneveld. Wii
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hadden dus vrij spel en braken in en zochten waar we kmden. N['
onze buit is goed.

- Er is dus werk voor de verhelers en de opkopers. Livina, leg
alles weg en na de hruiloft zullen we de leurders verwittigen. Dat
goed moet v€rre verkoeht worden, want de kasteelheer zal de politie
waarschuwen. En ilaar hij een groot man is, zal dezn de goudsnre-
den verwittigen van de omliggende steden.

- Onze Zigeuners trekken tot in 't Franse, zei de waardin, zo
verre zal men niet zoeken.

- En gij, Tode? Wat hebt gij uitgestoken?

- Nogal veel, kapitein, maar we hadden meer kunnen doen in
de pastorie van Zandbergen.

- Hoe zo?

- Ach, sommige rnannen zijn nog hijgelovig, en hierbij bezag
hij een zijner laanrllamgers, een jonkman van rond de twintig.

- Ge rnoet me zo dwaas ni,,et bezien, antwcordde deze. 'k Weet
wel, dat ge op mij spreekt. Maar gij, Tode, zijt een Egyptenaar, ge
zijt niet gedoopt, ge hebt geen comrnunie g,edaan, ge gelooft aan
niets van onze kerk, Ik hen een rover, uk weet het, maar ik weiger
vlakaf ding"en yan r{e religie te stelen. Heiligschennis kan ons niets
dan ongeluk brengen.

- Hs, die stoute spreker is Fons, cle hroer van Bert, die mij
om 't leven van die Strijpense boer smeekte, viel Jan De Lichte
scham,per in.

- Mijn broers zaken zijn de mijne niet. Ik herhaal, rlat ik geen
dingen van de kerk steel en er zijn er hier meer, die zo denken als
ik, hernann de jonkman.

- Maar wateis er dan toch eigenlijk gebeurd? vroeg de hoofd-
rnan, \ilrev,elig over ilit laatste antwoord, hetwelk hem herinnerde,
dat hij af te rekenen had rnet de overtuiging of de mening zijner
handlangers.

- Wel, hernam Tode, ik vonil bij de pastoor een zilveren potje
en wilde dit meenernen. Maar Fons, die bijgelovige dwaas daar, be-
weerde dat ik het rnoest gerust laten.

- T,eker, riep de ander, 't was 't, gewijd oliepotje, dat de pries-
ter meeneernt op zijn berechtingen.

. 
- Een gewijd oliepotje! klonk het van verscheidene kanten.
De Egyptenaars schoten in een luide lach.

- Oh, rvelke benauwde kerels zijt gij ! riep Spanjol. Zijt ge nu
bang van een potje?

- Bang, hang! herhaalde de Schipper. Ik geloof, dat w€ meer
durven dan gij. Maar zeg mij eens, wrede Spanjol, waaxom blijft gij
op zekere avcnden thuis? lVaarorn weigert ge dan te werken?

De Bohemer keek verlegen voor zich.* Orndat uw geloof of uw zeden, wij weten niet wat gij belijrlt,
zulks verbietlen, nietwaar? Vfelnu, wij hebben ook een eerbied voor
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ækere voorwerpen en met die eerbied spotten, zulks kan ons geen
eÊluk aanbrengen.

- Wel gesproken! riep Fons.
Jan De Lichte zag boos naar deze laatste.
Dat wordt een gevaaxlijke gast, dacht hij. Fons en Bert moe-

ten er van door.
En luidop zei hij:
- f'6ns, waar is uw broer?

- Dat zolu ik beter aan u vragen, kapitein. Hij was bij uw troep
en niet hij de onze.

- Bert doet maar vreemd, hernam 't opperhoofd.
En nu vertelde hij't gebeurde in de hut van Janneken.

- Wel, sprak Fons onbeschroomd, Bert had selijk. Waarom
moeten wij nodeloos bloed vergieten?

Jan De Lichte sprong verwoed op en greep de jonkrnan bij de
keel.

- Zijf grj baas of ben ik het? hulderde hij, terwijl zijn ogen
fonkelden. Hebt gij mij wetten te stellen of ik u? Ik zal zeker bij u
om raad komen!

- Laat mij los! kermde Fons.

- f)4s1, vlegel! tierde de kapi'[eirt, zijn slachÉoffer in de hoek
smijtende. Yerzet u niet meer! trk sal u nog anders vinden. En uw
verwenste hroer moet weg. Ik vertrouw die kerel niet. 'k Heb hem
geboden, hier te komen en hij heeft zich niet vertoond. IIii is al een
even grote lafaard als die graaf, welhe zich uit de voeten maakte.

Fons stond op. IIij zag doodsbleeh en sidderde over al zijn leden-

- Ha, sij h€eft ! schreeuwde De Lichte.

- Beven! Yoor u! kreet de jcng,eling. De Lichte, ge zijt een
lafaard, ge heht rnijn broer vermoord, omdat hij 't leven Yroeg van
iernand wiens lief gij roofdet, rnaar dat uii uw klauwen ontvluchtte.
Ge trouwt morgen rnet Mie, omdat gri uw rnannen vreest, doch...

De cngelukkige kon ziin zin niet voleindigen.
De kapitein was, hriesend van toorn, op hern toegesprongen en

hacl zijn mes in zijn borst geplant.

- Sterf, ellexrdeling! sprak hij met hese stem.
De ganse herberg stond in rep en roer.

- Een ik kapitein of niet? schreeuwde't bandietenhoofd. Kcm
maar af, die mij wii weerstaan. Gij hebt mij gekozen, ik wil dus
ook gehoorzaamd, worden.

Âllen zwegen plotseling.
De Lichte was wreed om te zien, znals hij daar stond, met zijn

bebloed \Hapen in de hand. De schurk hoezenade ontzag in; ieder
staarde hem hevreesd aan.

Eensklaps wend de deur opengeworpen. De Snelloper stormde
binnen.

- Ylucht, vlucht ! riep hij angstig. De politie is in aantocht-
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Ieder schrok. Zelfs de kapitein verbleekte. Livina en Mie gilden..
Elk wilde naar de deur snellen.

h{aar Jan De Lichte herstelde zich van zijn schrik en stelde
zich voor de doorgang.

- Bsn ogenblik! gebood hij met donderende stem. Waar is de
politie?

- Ze komt van Strijpen. Einnen vijf minuten is ze hier! ant-
woordde de Snelloper.

-- Dan he'bben we tijd gens€g. Ieder neemt zijn buit mee.
Vooruit, naar Janneken's hut ! We zullen daar de bruiloft vieren..

In een oogw,enk was de hedberg ledig.
Maar geen honderd stappen verder riep De Lichte met een vloek:

- We hebben onzen gevangene vergeten.
Inderdaad, Baru was door lJzer,en Simon medegevoerd naar de

kroeg, zoals de kapitein bevolen had.
Hij zat in de kelder.

- Ik ga hem halen, besloot de kapitein. Brandijzer, ga mee
met mij.

Maar zre war'en te laat. Van uit het bos zagen ze, hoe het gerecht
de herberg omsingelde.

- Terug!'beval de schelm. We zijn de Brusselaar kwijt. In alle
geval, we komen er toch goedkoop af.

- Te laat! zo ook riep d,e politieoverste op een toon van teleur-
stelling, toen hij I't roversnest ledig vond.

- Een lijk! kreet hij verschrikt, de gelagkame'r binnentreden-
de. En de ongelukkige kan nog niet lang ilooil zijn.

- Is hij wel dood? zei een zijner gezellen.
De overst0 haalde een spiegeltje voor de dag en hield het Fons.

voor de mond, en het aandachtig b,eziende, riep hij verwonderd uit:

- Hij leeft nog. Laten wij hem onze,beste zorgen toedienen!
Misschien kunnen we hem nog redden.'Zeker een ongelukkige, die
door de schaliuiten hier gevoerd, geplunderd em wre€d vertnoord
werd.

Zo babbelende, onderzocht hij de wonde.

- Er is niets meer aan te doen; hij zal geen kwartier meer
Ieven. En zeggen, dat wij de rovers bijna vast hadden. 't Lampje
brandt nog, z,,e zijn geen vijf rrinuten weg.

Een der politiemannen nam van 't schenkbord een fles bran-
dewijn en wreef met het vocht de slapen van de ongelukkige.

Fons bewoog zich, hij opende zelfs half de ogen.

- Wie heeft u vermoord? vroeg de overste.

- De Lichte... fluisterde Fons.
Maar ilit woord kostte hem zoveel inspanning, dat hij rnet een

zwakke kreet de ogen sloot.

- 't Is gedaan! sprak 't politiehoofd. Maar hij heeft ons toch
de naam van de moordenaar gezegd. De Lichte. De inlichtingen wa-
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ren dus juist. Hier in deze kroeg kwamen de rovers bijeen. En wij,
die onq enige tijd geleden zo lieten verschalken door dat wijf en haar
doehter! Nu zijn alle vogels gevlogen. Raoul, neem het licht, wij gaan
dit nest doorzoeken. Misschien vinden wij nog 't een ôf ander dat een
spoor kan aanduiden. We zullen eerst in de keliler gaan.

Maa( nauwelijks had hij, de val opgelicht ,en stond hij op de eer-
ste trede, of hij sprong verschrikt achteruit, want daar beneden
smeekte iemand wanhopig:

- Ach, dood mij niet!

- Is daar iemand? riep de politieoverste, toen zijn eerste ver-
trazing wat gestild was.

- Ach, goede lieden, doodt mij niet, ik zal u veel geld gevm!

- Daar zit nog een gevangeme, hernam de aanvoerder ver-
he'ugd. Licht bij, Raoul, wellicht kunnen wij een ongelukkige ver-
Iossen.

I)e rnannen daalden de trappen af.
Baru, die op een stroleger zat en gebonden was aan handen en

voeten, kermd'e voor de derde maal:

- Ilood mij niet!

- Wie zijt gij? sprak 't politiehoofd. Wij zijn wienden, vrees
niet. We zoeken de rovers.

- God zij geloofd! riep Baru, die in deze dagen weer eens aan
zijn godsdienst gedacht had, iets wat tot zijn gewoonten niet behoor-
de. Maar nu in de nood was alles, wat hij vroeger geleerd had, hem
weer voor de geest gekomen.

- Gcd zij geloofd! herhaalde hij. Ik hen dus weer wij!
Spoedig was de g,evangene van zijn banden verlost.

- Schrik nieto zei een der gerechtsdienaren, er ligt boven een
rijk.

- Een lijk, hu! kloeg 't ventje. Hebt gij een der schelmen ge-
dood?

- fr[ssn, 't is een slachtoffer der rovers. En toen Baru de ver-
slagene zag liggen, zei hij:

- En dat had ook mijn lot kunnen zijn! Ik ook zou daar kun-
nen liggen, dood, wreed vermoord! Hu! ik huiver nog als ik aan die
schurkenbende denk en ik kan nauwelijks geloven, dat ik vrij bem.
Komt, heren, laat ons rap vertrekkat! Ile rovers moehten eens te-
rugkeren!

- O, we zijn sterk genoeg: hier staan we gevijven en daar'bui-
ten bevinden er zich nog twintig op post. Ik zal hier een v,erslag op-
r"aaken en wil ook uw getuigenis horen. De schavuiten zijn zeker nog
niet lang weg?

- Çosn tien minuten geleden was het hier een leven van alle
duivels. Ik hoorde tieren en vloeken en, naar ik dacht, geraakte men
ook handgemeen.

- En mag ik weten wie eii zijt?
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- Mijnheer Baru van Brussel. Ik was op reis naar baron de
Creil, toen ik op de baan van Brussel naar Aalst overvallen en mede-
gevoerd werd. Wat er met miin koetsier gebeurd is, weet ik niet.
We werden op 't ogenblik der gevangerineming gescheiden. Of de
ongelukkige nog leeft, wie zal het zeggen?

- Jv, ik leef nog! hoorde men eensklaps iemand roepen.

- Dat is Louis! zei'Baru verheugd.

- IIij moet op de zolder zitten, sprak de politieoverste. Gauw,
mannen, gaat zien!

Weldra kwarn de voerman voor de dag. Ziin vreugde was onbe'
schrijflijk. De ongelukkige sprong in de g,elagkamer, weende en juich'
te tegelijk, pakte nu de ene politiedienaar bii de arm, dan een andere
bij de schsuder, ging voor zijn meester staan, kortom hii geleek op'
dît oeen'blik wel een krankzinnige.

- Maar \ryaarom hebt ge niet vlugger geroepen? vroeg Baru.

- Ik vertrouwde mijn' oren niet, heer, ik durfile ze niet ver'
trouwen. lT4aar toen ik zo iluidelijk uw stem hoorde, toen begon ik
alles te hegrijpen. Oh, te denken dat ik vrij ben, dat ik vrouw en
kinderen zal terugzien, dat ik niet langer meer in de klauwen zit
van die... maar wat is ilat? z,ei hij, angstig naar het lijk wiizende,
dat de gerechtsdienaren in de hoek gelegd en met een laken over-
dekt hadden.

- IXef dat kleed rtaar eens op; zei Baru.

- Spot niet! sprak de politieoverste ernstig.
Ja, 't manneke, dat zo pas nog gekernid had: Ach, dood mii

niet ! begon weer dapper te worden, nu hij wist, dat vijf-en-twintig
sterke kerels hem^omringden.

- Dank de fiemel,nervolgde de aanvoerder, dat g:e ontsnapt
zijt. De rampzalige jonkman die daar ligt, is zo gelukkig niet ge-
weest. Hij werd door de rovers verrnoord.

- Ai mij, ik beef ! riep de koetsier verschrikt. Een lijk! Ik hen
bang van doden. Och, laat cns rap van hier vertrekken, goede vrien-
den! De schelmen zouden kunnen tærugkeren en ze zijn talrijk.

- Een heetje geiluld ! zei de overste gestreng. Ik moet u hei'
den eerst ondervragen.

- l[6stsn, moeten..., herhaalde Baru, die zijn oude hoogmoed
terugkreeg. Weet ge wel tegen wie ge spreekt?

- Omtlat ik zulks in alle biizonilerheden weten wil, zeg ik nog-
rnaals, dat ik ,u moet ondervragen. Ja, mijnh'eer, moet, en wel in
naam der wet, antwoordde de overste scherp.

- Ik hen de eerste de beste niet.

- Ilat kan zijn, mijnheer, maar ik vind, dat ge al zeer dap'
per wordt, nu ge u veilig waant. Doch ook ik ben de eerste de beste
niet, en verzoek u beleefd, maar toch zeer dringend, op al mijn vragen
te antwoorden.

- 't fs of ge tegen een boer spreeJrt!
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- En gij denkt een kind vôôr u te hdbben! Maar laten wij de
tijd niet nutteloos verspillen.

Baru werd dus flink op zijn plaats gezet en 't ventje begreep
ten laatste, dat hij niets heters doen kon, dan gehoorzaam te zijn.

Doch't wordt hoog tijd de lezer te vertellen, hoe de politie hier
kwam.

EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

HET BEZOEK BIJ DE BARON.

Evenals wij zeiden, was de graaf, zoals de bandieten hcm noem-
den, Toon, gelijk zijn huisgenoten hem heetten, maar wiens echte
naam, nurar we reeds weten, Godfried van Meerdal luidde, was onze
vriend dus veilig te Aalst aangekomen met het vallen van de avond.

Ofschoon de jongeling het zelf niet vermoedde, mocht hij zich
zeer gelukkig rekenen een vfi)rspoedige reis gehad te hebben.

Zijn Iot toch ware vreselijk geweest, moest hij in handen ge-
vallen zijn der baanstropers. Zijn zogenaamde pleegvader, die met
zijn mannen de Brusselse baan afloerde, zou verplicht geweest zijn
hem over te leveren aan de kapitein, die aan Godfrietl de schande
van de nutteloze aanslag op de pastorie niet kon vergev€n. Jan De
Lichte was te weten gekomen, dat de (graaf> niets van de bende
verklapt had aan de geestelijke en aI had 't bandietenhoofd daar-
om de priester met rust gelaten, de jongeling, die hem eens trot-
seerde, droeg hij echter een diepe haat toe. !

Maar Godfried van Meerdal zat veilig met Dick in een hotel te
Aalst.

Morgen zou hij zijn hezoek afleggen bij Johan de Creil, vastbe-
sloten zijn recht te eisen. of Is waar, hij kende Aleida nog niet, wist
evenmin of zæ hem en hij haar bevallen zou, maar nu Dick over het
monsterachtig huwelijk gesproken had, was Godfried overtuigd, dat
het zijn plicht was de jonkwouw van dat vreselijk lot te redden.

Toen hij zo met zij,n dienaar wat zat te kouten, kwam er een
heer naar hem toe, die, een diepe buiging makende, beleefd vroeg:

- Hdb ik de eer de zoon van baron Xaveer van Meerdal te
zien?

- Inderdaad, ik ben die; doch ik heb de eer niet u te kennen.

- NJssn, en vergeef mij mijn onheleefdheid u zo vrijpostig
aan te spreken. Doch ik brand van nieuwsgierigheid en daar ik een
oud wiend van uw geachte vader ben, hoop ik, dat Sij mijn vrij-
postigheid zult verontschuldigen. Ik ben een Frans ambtmaar, hoofd
der politie alhier.

- Een vriend mijns vaders, antwoordde Godfried opstaande,
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dan hen ik gelukkig kennis met u te maken.

- Ik ontving heden avond de vreerndelingenlijst der gasth+.
ven en vond uw naam. Spoedig kwarn ik herwaarts, gedreven dcor
het gevoel van vriendschap, dat onze familie jegens de uwe koester-
de. Er zijn meer van Me',erdals, doch dadelijk trof mij de gelijkenis
met uw vader. Dus hebben uw o,uders hun kind teruggevonden.

- Goddank, ik herb mijn vader eindelijk leren kennen. Mijn
moeder, helaas, heeft haar schromelijk verdriet niet kunnen over-
leven.

- Is de baromes gestorven? Ge moet \yeten, ik heb uw ouders
te Farijs leren kennen; wij bezochten elkander dikwijls, doch ver-
loren later elkander uit't oog. En hoe gaat het met uw oom Henri,
de broeder uwer moeder?

- Och, over h,em spreek ik liever niet. Iloch ja, ge hebt het
recht alles te weten. Kom, laten wij, onder het genot ener fles wijn,
wat spreken!

- Van harte gaarne, zo ik 'echter niet onbescheiden hen.

- Yerre van d4ar, misschien mag ik nog op uw hulp rekenen.

- Als ik u van dienst kan wezen, zal % mij een lvaar genoegen
zijn, antwoordde de politieoverste buigende.

- Dick, laat ons wat alleen, zei Godfried vriendelijk tot zijn
bediende, die onmiddellijk opstond. IIet tweetal zette zich neer, God-
fried lbestelde een fles wijn, dronk met de arnbtenaar op de kennis-
making en vertelde toen zijn droevige geschied,enis, de ander echter
verzoekende, orrer de rol zijns ooms het stipste stilzwij,gen te bewaren.

De politieoverste luisterde met de grootste aandacht en be-
langstelling.

En toen de çerteller geëindigd had, riep hij uit:

- Waarlijk, dat is een zonderling verhaal! Maar misschien kan
het zeer gewichtige gevolgen hebben. Ge hebt daar gesproken over
Jan De Lichte.

- Ja, de kapitein van een grote roverbende, die nog veel jam-
mer zal verwekken.

- Ik weet, ik weet het, viel de ander in. Ik heb die schurken-
troep reeds achtervolgd, maar mijn pogingen leverden niet de min-
ste uitslag op.

En nu vertelde hij op zijn be,urt zijn bezoek aan de heiberg van
Livina, dat de lezer uit een d,er vorige hoofilstukken reeds kent.

- En toch waart gij in 't roversnest! riep Godfried uit. Die
waardin ontvangt de schelmen, bewaart het gestolen goed; haar
dcchter is de bruid van de kapitein, ofschoon de fielt haar wel nim-
mer zal huwen.

De amhtenaar keek zeer tel,eurgesteld. Ook gevoelde hij zich
wat beschaamd, omdat hij zich door die twee vrouwen had laten
verschalken.

Zijn gezel ried die gedachte en hij haastte zich te zegg€n:
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-- D€ herbergierster en haar dochter zijn de sluwste mensen
welke ik ken.

- Ik zal hun krocht nogmaals binnenvallen en zonder onder'
vrag:en neem ik alle aanwezigen mee.

-- Ge zult wel doen, want ieder bezoeker dier kroeg deugt niet.

- En kunt ge me nog namen van plichtigem opgeven?

- Ik ken al de leden der hende niet, want ik leefde ginds als
een vreemdeling. Men schold mij ook voor drorner, Iafaard, slaap-
muts en wat niet al. 't Was of ik steeds het gevoel had bij hen niet
thuis te horen. Zoals ik u reeds zeide, heette men mij <<graaf>, hoe-
wel bijna niemand mijn ware afkomst kende. Enige namen herinner
ik mij nog.

Godfried gaf ze op, het politiehoofd nam er nota van.
Jannek,en, de Zanger, die zich steeds schuil had gehoudsn, wa's

er niet bij. Dit moet de lezer weten, v(xlr 't goed begrip van'het ver-
volg.

Nu hracht de jongeling het gesprek op de baron.

- Die edelman staat niet gunstig 'bekend, vertelde de politie-
overste.

- Ik hoorde het reeds.

- ïIij heeft een zeer onaang€naam karakter.

- Maar dat vindt voor een groot deel zijn oorzaak in de rhu-
matiek, die hem schrikkelijk plaagt, verontschuldigde Godfried.

- Ik geef dat toe, maar baron de Creil is bovendien zeer ruw
en ook gierig, alhoewel moet worden toegegeven,; dat hij maar arm is.

- Ook mijn vader leed grote verliezen.

- Zoals de meeste edellieden hier te lande. De oorlog heeft
veel schade veroorzaakt.

- Helaas ja, maar als ik de jonkvrouw huwen wil, zoals in 't
verdrag bepaald werd, is het niet terwille van geld, maar, ik hoop
uit genegenheid en dan cok vooral, om haar te bevrijden van die
wellusteling, waaraan haar vader zijn dochter wil overlever,en.

- Zeg rnaar verkopen; zo iets komt overeen met het karakter
van de baron.

- Ile Hemel zal h'et verhoeden!

- Laat ik vrij en onbewimpeld spreken, hernam de ambte-
naar. Ik geloof dat ge grote moeilijkheilen zult tegenkomen.

- Hoe zo?

- De baron is koppig en geld is zijn afgod. Waart gil rijk,
dan...

- Maar ik kan haar onderhouden, volgens haar stand en rang.
Wij zijn gelukkig niet arm, al leed mijn vader grote verliezen.

- Ik lben blij zulks te vernemen, doch, volgens ge zegt, rnoet
die Baru zeer rijk zijn.

- Ik spreek de woorden van mijn kneeht. Voor hem is een
mens spoedig rijk.

156



I{ANS VAN HOORENBEEK

IAhI DE LICI-ITE,
en zl1n zwarte Roverbende

YLAAMSE BOEKHANDEL _ AI\T'TWERPEN



IJEES IN DIT NUMMER HET VERYOLG VAN JÀN DE LICHTE.

N" LB EEIISTE JAARGANG 29 DECEMBER 1948

ffAr& nN $8HAV0T
\ryEKELIJKSE UITGAVE

PRIJS PER NUMMER : 4 F"RANK

Uitgave van
<Dtr VLAAMSE BOEKHANDEL>, Provinciestraat, 42, ANTWERPEN

(Handelsregister van Antwerpen nr 33.29?)



l,l8[TI

HANS VAN HO
.I

Jtil [[
RENBEEK

t[[[ P 01,1,I T
gevolgd

door

ANTTI'ERPENVLAAMSCHE BOEKHANDEL



IIANS VAN HOORENBEEK

ROOVERBENDE

gcuolgil iloor

EN
ABEL POLL,ET
BENDE VAN I-TAZEBROEK

VLAÂMSCHE BOEKHANDEL - ANTWERPEN

JAI{ DE LICHTE
ZIJN ZW ARTE

DE



lllz.

Jan De

Licllc .. ..

Lichte

De bevrjid il, g'

\\'cg rDct der kflPilcill
Het ocrste Irro€ifsluli
f)e srlnùtkoJnst
De hercchLirrl|
Hct tNcerle Prnelstuh
Hct Lczonk bij (lell lî_1"1r .

De l nshg ol.' LIc |astliocl. . .

Hcl ScirrjJl'

Jirr I)c
f)e $,rrrr
Borrr

T iruis
Schrik

l)Lj l,i.hl.

3
6

11

1,1

1U

tÛ
TI
ilt)
il

;'):}

:i,'
(n
6;
i1

î9
l,'t

9:l
'l{)l

l{)?
l

llil
11rl

111)

t3;
Iio
113

1.',.1

t;tr
lf,l
I îlr
1il
1iô

iÊ6
190
1!)3
1$?
P09

:0û
t10
113

:i0
il9I)
!31
23G

?311

245
r59

'l5ii
:61
:63

r\_ie \\'rl planncn
f)e flilnvnL van Jârr

$lt]cr l) ij I"ivinû
ôe bru irl Ïal tlcrl

De vêrloofdc

Arllle Irrîns:
'I cruAgevolltlcrl
De bâânsLr.ropCls
Het hezocli bij Llcn

De LrrlilolL
ne iranslûg bij den mil lrlcr '. . .

I)o trrui.l
rT,,' a^ct, nr'l,r lrtt\ cli ili:rrliul
N icil\ o sLilrtllrrcl i.ir'lr
l)r. ttitvocl ing
IlLll (lÈf Ïtrn l,iL'rrla
\'Ê1ra(icll
Ipn stcrflred
Een ou{l lreliendc
l c Nazorelll
I)a ttoutrelt)ozt' (licÙslknÙtllt .

li(.n lilcin \\orlr(lic ljt'srlritdell is

\ r'rdrit,ll,citl
IllrL l)c Lirlrlc in (l,r

lr i l)cn Ell{rl "

lilr,r ir

nir iLir11sl:lg ol (lc lll'tl)crg
To (ttl,tcnlrcI,lc
Iien lrcls.ll Ilan
llii dc ZiAclrnel-s
'f\vce a rslâgen
'1'\À r'c scllclirren
r')p 't Wolveûlrol
lloozc voot Ér'l oelrrl.
I)c l(iù{lerroof ..

.Aôrr llct ziekbcd
In ù Dc l)uif " ..
Yan llecrdll cD l)ick
'fe nrDss0l .. ..
l)e rris.tâ:rd onllrilsl td
l)c ?iclic
l)e pijnLitnk
lb Zinnel)ozc

OtzocliiDgen

Gilvon(L.nT
Ïr'r(lcl o,rilPl zoL4(

D: kindarberrl
ln (le vltl :Û?

l ),' srarrrliirrti :il
ff. r-'' 7i'r !l'1, I llt -

lir.r i)rirrrrlg|ttirrLrrr lil'?,,r li .- ..
rttti
iîi
Ittll.:i tL L lr.j, l tli

INHOUDSTAFEL

t,]ivl
I,XVI I
l,\v r

LXrX
LXT

LXXr
LXXII

l,xxt I I

Llxt\
LX.XV
I.II\'I

I,XXYI I
J,TXVI II

l,_\ttx
I,X\\

LXXXI I
t-xxxIt I
LXXXT\r
1,IXI\

r,xxxvl
I,XTX\II I

r,-\ \,\ \' t
I,XX\IX

XC
xcl

XCI I
XCI II
xctv
xc\r

xcvt
XCVII

XCVIIl
\ctx

{:
ct

clt
CII t
CIV
cv

(:\rI
CVI I

CVITI
CIX
cx

CXI
cxtttx I
cxlv

CX\iI
cxvlt

CXVIII
CXIX
CXX

CXXI
CXXII

CXXIII

cxxv
cxxvt

CXXVII
ûxxvllr
cxxlx
c\\I

(:,\\Nl
CXrXII

cxx-\ll I

Blz.

?S:llo g{rs{lrrnlil!'
I;an rri.dfl(lis
l)a srl)il)1rr,ruli

cigcll

98ô
Ilr. /r,r'srl rirncr
I li-l l'r\\'i.is vrrr
Ii n ll r rltl slr.r'

rl.ll:r]rlrrli

ltrri,hir ('r r Àllr{'rl
I)ê {rn lrlrr( l rtir r-r
Norr trlrrtlrû rr lltrarl
j\j'j, r' I j,i. lL.
ALtufll s l! .,lr{' ..
I )r' I t)a,r iltrrigirg
l]l|l r rlia lll]f r! r,

llL s{ lrip(iâg
lillJl!'f. ,lilirrJl!'f. ,lo ZIri,.i f
l.:cn liolt gc!rrill
llr llôasrlrilirl rI
1 (i,'-i,',,r,1^ f1-r ..
Ir,, --lriTtrt.,Iti
Zi!li llrrl,,l .n srorJrlhoi,l

:&q

!9ir

3{ll
.1n3

30?

310

i]1?
r18
:]|I

:r2ii

i)39
u4l
344
3,!6
3n8

359

366
3ôS

3?r;
379
383
391

4{tz

413
414
4L7
L24
dæ
.r38

{38

45t)

457

458
fte
1G6

4ô9
411

,liïl

/,'l1l

| )f rloi)rlAL.Ni

l: r, ,r' rr'l.,rlill!r' nrr Irôilin.: ..
liL sfirjlrt(,1'ik \rfrlerzil,l)
lr. " rt,l, llttl r'r.: l

Ill '1. I r,,, É \i,t) sllr,r, ..
I),: \\r'r,i,li !ln ll.)f cfi Jcc,t 0.
l),, \'r'rglricring r^ \\'cndllinp .. .. ..

1)'' 7(,r'sL lrtt
'1 ( iI r {','1r l

l), ! llr)rrrilr;rrs

JrL(,lllr.s' Iisl
\r rr \'lllrrn,l, r,'ir
.\"r Lrr r rlr' lrrt
l: ,. 'lri,'llir
\\_i , r ,,| " Zr,r'X\ ll,,l 

"

Nirirr'f lrrliirudrrin
lr. rlrf{cllrlr IIolla doil
lrr. l, 'r,Ikôn,t .. ..
lrr zî lian
ll. IlD\':rnnD -
C,nln)îsl(or(l
'11. \\l. r).l u ir r
l\1nric Pn l'{,tù.
Vrrci.r jj,I
lcls r)v{,r s roliliclorl
Il,rnd l lllcll

3C4

{o3
a1
tr0L

lorlcr n)r zij|l
llon(l Ii.lik,(,

\vl'ir0ll eÙ !al rocning
Nl;rr rlc l).Dric terllg
ll',n(l lrL ii) za
Irf| l,nIr c

ili l

li'r )

lù " l)irn Iiu lrr il
ln 'i ArÏirng
IJTcr'0n Sirn0ll
( txisnj4 rt
Ii(.n l,{'z\râtrd ge\rc1Èn
Sù)ûrtêl i jli lvedcazicn
l:ch I nrsligc \\'i) rl Is.lr u \\' it I É
N,rj rll.7i{cuncrs
'|, \t, L l" tL,lL

zrrt),l( rliil!
, I j rl, ritrr


