
Vastenavond, goede gebuur
Ik heb nog geen man
Ik heb een klein hoentje
Dat moet er t' avond aan
Als ik mijn hoentje brailen wil
Dan is rnijn panneken vuil;
Als ik mijn pannek,en schuren wil
Dan tintelt mijnen duim
I)an loop ik naar de geburen
En laat mijn panneken schuren,
Ilan loop ik naar de pannen,
En laat mijn panneken dansen.

Op vastenavond werden er zowat, overal koeken gebakhen.
Wij k,unnen zo goed hegrijpen, dat vooral ile buitenb'ewoner,

die zo weinig afwisseling ziet in zijn kalm bestaan, de feestdagen
als Drie Koningen, Yastenavond en andere met genoegen ziet naderen
en de gelegenheid, om met buren en kennissen een aangenam€ avond
door te brengen, niet laat voorbijgaan.

Natuurlijk leent zulk een avond zich ook voor allerlei voorspel-
lingen.

Als op <<vette dinsdag>>, dat is tle dinsdag vôôr de vasten, de zon
schijnt, dan nnag de boer een goede vlas- sn graanoogst verwachten.
Schijnt de zon al vroeg, dan zal het eerste zaad goed gedijen. lVie
op <<vette dinsdag> een glas melk drinkt, moet in de zomer de hittc
niet vrezen. Niet avondmalen op vette dinsdag beschermt tegen de
koorts; maar deze voorwaard'e zal onze voorvaders wel te hard ge-
weest zijn, vooral als de aanlokkelijke koeken op de tafel kwamen.
Ile folkloristen toch vertellen hoe vastenavond met smakelijke maal-
tijdsn gevierd werd.

<Zij heeft het zo rlruk als een pan op vastenavond> zegt een
Vlaams spreekwoord, dat rnen toepast op een vroulv, die, vooral in
d'e keuken, geen ogenblik rust neemt.

Op vele plaatsen at men de <<vastenavond taârt>r, waarin een
hoon gebakken was; die deze vond was koning die avond.

In Gent bakte men wafels en zelfs de begijnen werden door hun
overste rond een dis, van wafels en wijn voorzien, uitgenodigd.

En in menige woning stelde men zich voor d,e strenge vagten
schadeloos door hespen, worsten, varkensribben in grote hoeveelheid
te nuttigen.

Op Vastenavond volgt As-, of Kruiskensdag. Maar de boetedag
ontaardde maar al te dikwijls in een dag van uitspatting. Vele bui-
tenlieden in 't Limburgse trokken uit de kerk naar de herberg om
<<het ltruiske te verdrinken>> ! Waarlijk de lichtzinnigheid drong over-
al door en is lichtzinnigheid, het vermengen van het wereldse met 't

Abraham Hans
JAN DE LICHTE

2r7



godsdienstige, niet een groot gebrek van ons huidig volk? (1)

Mulder Van Lierde, die onder Famnel hij Ninove wûonde, hield er
sterk aan de vaderlijke gewoonten in ere te houden en hij hail zijn
vrouw van de beste trloem gebracht om heerlijke <vastenavond koe-
ken> te hakken. Zell had hij de kraan in 't lekkerste vat bier geslagen.

- Vital, sprak hij tot zijn knecht, d.eze avond zullen we eens
de tong likken, jongen.

- Te beter, te beter, baas!

- Jamm,sx, dat mijn broer niet yan 't gezelschap zal zijn, ge-
lijk verletlen jaar.

- 't Is te wijd orn over te kornen. IIij woont immers ver in
Duitsland, haas?

- Ik weet niet meer hoeveel uren, maar ver!

- En waârom verli,et hij zijn streek?

- Och, waarorn? Als ge 't me vraagt, weet ik het zelf niet.

- Hij had toch een wel beklante molen?

- Een der beste van de streek. Maar er zat altijd, een reis-aard
in die jongen. AIs leergast heeft hij wel twintig molens bezocht. En
nu stak hij zich in 't hoofd, tlat hij in de vreemde nog beter vooruit
kon geraken.

- 't Is een gedactrt. De mulders winnen hier toch ook hun
brood.

- En met goed troter er op. Ja, 't, is zo. Ik kan niet klagen, als
de zaken goed gaan.

- En verstaat uw broeder goed zijn vak, b,aas?

- Zo wel als de beste rnolenaar in ''t ronde.

- Was hij dan ontevreden?

- Dat mag ik ook niet zegg€n. Maar hij geleek wel hwikzilver.
Altijd rusteloos, nooit op zijn gemak. Nu zit hij in Duitsland en God-
dank, hij heeft het goed, zoals hij mij een maand of, zes geleden
melden liet.

- Krijgt ge wel eens nieuws van hem?

- Niet dikwijls, ma,at zo,eens door een koopman. Ik hetb twee-
maal tijding ontvangen, kort na elkander, doch nu al zes maanden
geleden.

- En is hij lang weg?

- Laat zien! Yerleden jaar was hij bij ons. Een week of twee
voor Fasen SinS hij op reis; ilus bijna elf maanden ongeveer.

De,mulder en zijn knecht stonden op de molen
Vital was nog maar drie wek'en bij zijn nieuwe baas in dienst.

(1) Deze bijzonderheden over vastenavond zijn voor het merendeel ont-
leend aan het werk: <<Traditions et légendes de la Belgique>>, par le Baron de
Reinsberg- Dierin gsf eld.
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Meester en gast konden goed overweg en de laatste weerde zich niet
alleen tussen de meelzakhen, doch ook in 't, huishouden. Water ha-
Ien, hout hakken, boodschappen halen, al eens sch'uren en schrobb,en,
deze werkzaamheden gingen de jonkman wel af.

IIij gevoeld,e zieh hier goed op zijn gemak en verklaarde in de
herberg, waar hij 's Zondags zo €ens een glas bier ging drinken, in
mate en in vrede, dat hij nimmer een beter kosthuis gehad had, dan
bij Van Lierde.

IIij was hier aanbevolen door een me'elkoopnnan uit Ninove, hijr
wie hij ook in dienst geweest was, doch welke nu van zijn geld leefde.

Mulder Yan Lierde zat er ryarmr in. Toch kon hij niet, besluiten
zijn beroep vaarwel te zeggen.

- Mijn rnolen verlaten, zei hij, als men dit onderwerp aanroer-
de, stil gaan leven en wacFrten tct trIeintje Feh mij halen kornt, ach
spreek me daar niet van! Ik ben gaarne wit bestoven en 't geknars
der stenen, ut geronk der wiehen, 'k hoor het li'ever dan de muziek
uit de stad. Yan mijn molen heb ik zulk een schoon zicht. Ik bekijk
op mijn gemak de gehele onntr'ek. En als ps zomers de zonne hlinkt,
o dan ben ik nooit moe naar het liefetijk landschap ùe staren. Uit-
scheiden, neen hoor, 'k ben van 't w,erken niet vervaard !

Bert Stock, een gierige boer, en iemand, tlie altijd kwaad dacht
van iedereen, schreef het toe aan gierigheid. Immers, zoals't spreek-
woord zegt: Gelijk de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.

Op een 'Zondag avond had hij eens in die zin gesproken. En
toen was de nnulder, anders de goedheid zelve, oprecht boos geworden.

- Wat! riep Van Lierde, ge denkt, dat ik gierig ben. Neen
vriend, rnijn linkerhand moet niet weten, wat rnijn rechterhand doet.
Ik handel niet zoals Bert Stock, die het luid uitbazuint, als hijr een
oud brood weggeeft aan een arrne duivel of een rverkman, die gans
zijn l,even hem trourv diencle, maar ziek werd, rnet een aalrnoes weg
zendt en dan nog meent, dat hij o zo mild is.

- Gierig, de rnulder gierig, sei nu een afgeleefcle werkman,
daar weet ik anders van te spr,eken.

- St...St..., vermaande Yan Lierde, laten wij er rnaar'over
zwijgen; 'k had ongelijk mij kwaad te maken. Doe wel tn zie niet om,
zei mijn vader altijd, en de brave firan leefde gelukkig.

- $ssp, hernarn cle werkrnan, ik zal niet zwiigen.

- Zeg, Bert Stock, weet ge nog, dat mijn yrouw in het begin
van de winter zo zlek was en dat ik u om wat rnelk vroeg. 't Was
een zware gang voor mij, want als rn,en zijn leven lang naarstig ge-
werkt heeft, hedelt men niet graag in zijn ouderdom. Dcch ik mocht
mijn vrouw niet laten sterven. En wat antwoorddet gij, Bert Stock.
Melk ! zo ri,ept ge spottend, water is wel genoeg vocr zulh volk als
sij!

Bij deze woorden vervulde een cntevreden gernompel de gelag'
kamer.
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- Toen ging ik naar mulder Van, Lierde, vervolgde de werk-
man. lVaarom zijt ge niet eerder gekomen, zei hij berispend..Uw
vrouw laten lijden, als er zoveel overvloed is. Hij liet van alles naar
mijn huis br,engen: mellç boter, eieren, ja, eieren in de winter als ze
zo duur zijn, hesp, spek en nog veel meer. En Bert Stoek, ge durft
de brave man een gierigaard noemen. Ik ben maar een zlv,oeger, een
arme duivel in vergelijking bij de rijke Stock, maar daarom schroom
ik niet, u de waarheid vlak in uw gezicht te zeggen.

- Ge zijt een gemene leugenaar! antwoordde de boer woedend.

- Wie mij niet gelooft, ga maar €ens naar de weduwe Blaes.
Vraag haar €ens, wat Stock de,ed, toen ze in de barre winterkoude om
,een aalmoes smeekte, met vier arme bloedjes van kinderen aan haar
rokken. Yraag aan de werkman Stevens, hoe hij aan de deur gezet
werd, omdat de ongelukkige sukkel, die aan een horstziekte lijdt,
van tijd tot tijd het werk eens staken mo,est, om adem te scheppen.
En waarom is hij ziek geworden? Omdat Stock zijn volk tweemaal
zo hard dset, werken als een ander.

- 't trs nu genoeg, zo kwam de molenaar verzoenend tussen.
Geen ruzie. Laat men mij gierig noemen, voor God ben ik op dat punt
gerust, en dat is 't voornaamste.

had
trek

.Ia, ïrij mocht gerust zijn, want nu hij hier op d,e molen stond,
hij reeds gezorgd, dat ook in menige schamele hut van de om-
de vastenavond vrolijk kon gevierd worden.

- Ile wind steekt op, zei de baas tot de knecht. Ik vrees, dat
lve storm zullen krijgen.

- Te aangenamer zal het deze avond binnen zijn.

- "t Is waar. Maar storm doet nog al schade. Dat is "t ergste.
Ik ga eens naar beneden. Straks brengt ge nog dat meel rond. Zorg
maar, dat om drie uur alles van de kant is. 't Werk is dan afgelopen
voor vandaag.

- Goedo baas.
Ja, de molenaar, gew{rcn met het w€er om te gaan, had goeil

voorspeld. De wind nam in hevigheid toe en, toen de avond viel,
heerste €r €en hevige storm. De woedende reus ging geweldig te
keer, velde hier een trotse eik, ontroofde ginds een armzalige hut het
rieten dak, gierde lanEs de woningen, door de bomen, welke zich eer-
biedig bogen, gans onderworpen aan zijn macht.

Maar in de rne,este woningen hehomn"lerde men zich niet orEa cle
razende wind. I)aar heerste vrolijkheid rond de feestdis, daar at
en dronk men smakelijk of speelde men vrolijk 't een ,of ander ge-
liefd spel!

Zo ook bij rnulder Van Lierde. De koeken op de tafel nodigden
tot toetasten.

fle vrouw, een gezonde, blczende dochter der streek, schonk h,et
schuimend bier op, dat Doka, de frisse, twintigjarige m,eid uit de
kelder gehaald had. Vital, de knecht, zûng een vastenavondlie,ilje,
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naar hetwelk de baas en een drietal geburen en burinnen welgezind
Iuisterden.

Tegen zeyen uur werd op de deilr geklopt.
Een vreemdeling, met lange baard die het water van zijn kle-

ren schudde, bleef in de deuropen,ing staan, tcen de baas open ge-
daan had.

- Kom hinnen, zei de mulder, de wind blaast ons schier om-
ver. Wat een weer!

- Woont hier de molenaar Yan Lierde? vroeg de bezoeker in
't Vlaams, maar met een Duitse tongval.

- Die ben ik. Maar treed in de huiskamer, dat we elkaar kun-
nen zien.

- Ja, hernam de vreenndeling, toen hij in het verlicht vertr,ek
kwam, ik bedrieg rne niet. Hier moet ik zijn, ik zie het aan uw ge-
Iaat. Ik breng u ni,euws van heer Van Lierde uit Duitslanil.

- Van mijn broeder l)oor! riep de mulder verrast en trlij. Ga
zitten, vriend, want iedere kennis van mijn goede broeder is hier
welkom. Ga zitten, maar ontdoe u eerst van utv natte mantel. Kruip
bij het vuur. Toe Yital, gooi er nog eens een ferme blok op!

- Wel, hegon de bezoeker, ik wilde, kost wat kost, u deze avond
nog bezoeken, uit genegenheid voor uw broeder, die mij zulke goede
adressen gaf, dat ik wel hoop voordelige zaken in Vlaanderen te
doen. trk tren een kooprnan in lijnwaad en 'woon niet ver van Berlijnn
in het zelfde dorp als uw broer.

- En hoe gaat het hem? 'k Heb in zo lange tijd niet m'eer van
hem gehoord.

- Hij stelt het e,erste klas. Vrouw en kinderen, ey,enals hij,
blaken van gezondheid: de boeren willen geeh andere molen kennen
dan de zijme, zo, ge hegrijpt, dat hij ze stekt.

En de gast deed een beweging, alsof hij geld telde.

- En verlangt hij niet naar zijn gelboortestreek?

- Hij klapt er altijd van. Zoudt ge geloven dat ik dit gewest
bijna zo goed ken als gij, alle,en door de vertellingen uws broeders?
En hij heeft me een hele zak vragen meegegeven.

- ds! zei Van Lierde ïachend. Hij is ons dus nog niet v,ergeten",

- Yerre van daar! 't Is altijd Pamel, O.L.Y. Humbeek, Ninoven
Okegern, Lenrtik, dat de klck slaat. Ge ibernerkt, ik begin, uw pa-
rochies te kennen. IIij vroeg, in de eerste plaats, hoe het u allen
gaat?

- We mogen niet klagen, zoals Ee ziel. We vieren vastenavond.

- Hâ, daar heeft hij me van gesproken. Mijn lrrouw rnoet ook
koelren bakken, zei }l"ij, juist als te Pamel. En n'e gaan bier drinken
en een vastenavondtaart hakken met een boon, zoals ik bij vroegere
bazen dat leerde.

- Dornoor, om zijn land te verlaten, viel de vrouw in. Het was
toch niet nodig. En waarom ginds zo verre als vreemdeling levenn

,,,



wanneer m'en zo aan de geboortestreek gehecht is.

- Och! hij heeft er zijn brood, antwoordde Stein, zo heette.
de Duitser, en dat is 't voornaamste. Ik woon gaarne in mijn huis,
ginds tussen de heuvels, maar hoeveel maanden zwerf ik in de vreem-
de. Ik trcost me dan maar met de gedachte, dat ''t, mijn vak is.

- 
pss, hij heeft veel werk? hernam Yant Lierde.

- De wieken van zijn molen liggen nooit stil.

- En bezit hij een schone molen?

- Een prachtstuk! En hij onderhoudt hem goed.

- En een schone woning? vro€g de vrcuw.

- Hij kan geen betere wensen: groot en luchtig met een ruime.
hof.

- En heeft hij een schoon sicht van zijn rnolen?

- Deze staat op een heuvel. Uw bro,er ziet wel vier uur in 't
ronde. En de streek is er in de lente en's zomers prachtig.

- Woont hij afgelegen? zo wilde een der geburen weten.

- Een kwartier van het dorp. Dus, dat is niet wijd. En er staan
veel huizen in de omtrek.

- Is't daar veilig wonen? vroeg Vital.

- Oph, we mogen er met op,en deuren slapen! We hdbben er
geen last van slecht volk. Anders zou ik zo lang niet van huis dur-
ven gaan.

- 't Is er dan beter dan hier! viel nu een huurvrouw zuchtend
in. Wij slapen geen enkele nacht gerust.

- Ge doet me schrikken! riep Stein angstig uit.

- 't Is nu wel zo erg niet als Mie daar vertelt, haastte de mole-
naar zich te zeggen, maar toch erg genoeg. Ge moet weten, er huist.
hier een roverbende in de streek.

- 
'!Vat, een roverbende!

- Dieven en rnoordenaars! verzekerde Mie.Ze spotten met een
mensenleven. Gelukkig wonen we hier dicht bii, anders kwam ik niet
's avonds de baan op, yoor geen karrewacht vasûenavondkoeken.
Eergisteren nog heeft men een koopman uitgeplunderd en zijn lijk
in de gracht geworpen.'t W'as een graanhandelaar van Brussel, maar
de arme bloed mocht zijn wouw en kinderen niet meer terugzien.

En dan die wreedheden tc Nederboelare, de aanslag op de nota-
ris, de inbraak hij de hakker. Mitlden in 't dorp drongen ze in een
woning. Een der bandieten riep de hakker op, zeggende dat zijn broer'
een heroerte gekregpn had en om hem gevraagd had. Zo de bakker,
die ilat gelooft, gaat de deur openen, wordt vastgegrepen, gebonden...
kortom hij verloor al zijn geld. Mijn neef, die in de parochie woont,
heeft me deze morgen alles verteld. De bakkerin ligt, dcodzie$i van
de schrik en haar echtgenoot doet niets dan jamrneren, klageri, dat
hij geruineerd is en alles zal rnoeten verk,open.

Dit alles vertelde een der geburen.

- Js, hegon nu Mie weer, en weet ge hoe de rovers alles te.

22s



weten waren gekomen. In de herberg, lyaar de notaris een houtver-
koping hield, kwam een boer, die zich Claes noemde en beweerde
tussen Geeraardsbergen en Nederbrakel te wonen. Hij wist het
meest van al de schelmen te vertellen. Geen wonder, hij was een der
handlangers van Jan De Lichte.

- Maar't is toeh niet waar zeker? riep de molenarin verschrikt
u"it" Zo vrij en vrank in de herbergen durven komen!

- 't Is de zuivere waarh,eid, hernam Mie. Tegen valavond ging
hij weg' hij had alles afgezien en vertelde nu zijn bevindingen aan
de kapitein, die seffens zijn mannen uitzond. Toen of gerecht 's an-
derdaags een cnderzoek instelde en vroeg, welke mannen er in de
herberg geweest rvaren, noemde men Claes ook op. Men nam inlich-
tingen, maar op de ganse lveg van Geeraardsberg€n tot Neder"ibra-
kel toe, woonde er niemand van die naam. Luiken kende hem evenmin.
'Toen bleek, dat die vermeende pachter eigenlijk een bespieder ge-
rveest was.

- 't Is schrikkelijk! kloeg vrouw Van Lierde.

- 't Is't b,est goed gewapend te zijn! meende haar man. Hier
zullen ze niet rap binnen geraken, er ligt een grote hond aan de
deur, die wel vijf schelmen me,ester kan; bij mijn bed staat een twee-
loop, die altijd geladen is. Vele lieden worden een slachtoffer van De
Lichte, omclat z,e te onvoorzichtig zijn en te gemakkelijk zeggen:
Oh, de rovers zullen bij mij niet komen!

- Dat alles is slecht nieuws ! zei Stein ongerust. Had ik het
geweten, 'k zou mijn reis wat uitg,esteld hebhen.

- Och, ge moet maar zorgen imrner voor de avond binnen te
zijn, ried de mulder.

- Maar nu moet ik nog naar Ninove, hernam de Duitser.

- Dat zal waarlijk niet gebeuren! verzekerde de meester des
huiz,es zeer beslist. D'oor al dat weder naar hier komen, om ons goed
nieuws te brengen en dan u door storm en duisternis terug de baan
opzænden, zswaar ik Van Lierde heet, dat nooit! We hebben een goed
bed voor u.

- Maar doe ik u geen overlast aan?

- De gastvrijheid is ons een heilige wet, zei de lbazin. En voor-
al tegenover een vriend van onue broeder!

- I{artelijk dank voor uw aanbod, dat ik met genoegen aan-
vaard, vooral na alles rvat ik van de,booswichten vernomen heb. Denk
eens, hier vermcord worden, mijn dierbare vrouw en kinderen te ver-
geefs mij wachtende.

- Foei, ge moogt zulke bange gedachten niet hebben! onder-
brak de mulder, berispend. En als ge me een genoegen wilt doen,
vertel niets van deze roverbende aan mijn broeder. Hij zou zich
maar nodeloos ongerust maken om onzentwille.

- Wees gerust, ik zal zwijgen als een graf.

- Aan tafel! nodigde de vrouw. Wij willen van al die wrede
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dingen niet meer klappen. \{'e vergeten, dat 't vastenavond is.

- Ge hebt gelijk ! riep de baas vrolijk.
Moeder, geef van 't beste bier,

Ile gast is hier.

- Ik zie, dat uw broeder niet overdreven heeft, zei de Duitser
minzaam.

- Wat zæi hij dan?

- Wel, hij vertelde, dat de vreemdelingen in zijn land als le-
den van't huisgezin behandeld worden en'k ondervind dat het waar
is.

- Natuurlijk!

- Hoe meer zielen, ho€ meer vreugd! merkte de hazin lachend
op. Komt, mensen, laat u geen twee maal nodigen. 'h Hoop dat ile
spijze u smaken zal.

De vrolijkheid steeg met het og,enblik. De Duitser vertelde al-
lerlei grappen uit zijn land. Van Lierde en de geburen haalden de
oude tijd op. Vital zong zijn luimigste liedjes ,en stootte Doka eens
aan, waarme,e het meisje niet ongediend scheen

Ile tijd vloog om. En toen de klok aan de muur elf slagen deed
horen. zei een der genodigden:

- 't Wordt tijd, hoe plezierig het hi'er ook is.

- 
(6p, laten wij de Dinsdag uitvieren, stelde de molenaar voor.

- \Jssn, neen, ik zou liefst voor het aanbreken van de Asilag
thuis zijn. Oude mensen als wij moeten een goed voorbeeld geven.

- Oud! herhaalde de mulder lachend. Ja, een grijs haar ver-
toont zich brutaal tussen de andere...

- Heel uw hoofd is grijs ! gekte zijn vrouw. Zoudt g:e niet zeg-
gen, dat hij wil doorgaan vûor een jonkman van drie maal zeven?

- Ah, kwarn die tijd nog eens terug. Weet ge 't nog, wijf, dat
we vastenavond bij uw ouders vierden? 'Waar blijven de jaren? Zie
me daar nu die blozende Yital en die frisse Doka. 't Zou een schoon
paar zijn.

- Foei! riep zijn echtgenote. Moet ge nu al koppelen ook?

- Och, hij keek er de gehele avond zo verliefd naar. Vital jon-
gen, als ge trouwt, vieren we hier de bruiloft. Ik geef er u mijn
woord op, natuurlijk mits Se 'bij 

mij in dienst blijft.
- In uw dienst blijven, rnet alle genoegen; maar trouwen! Ho,

baas, dat zo spoedig niet. Trouwen is geen kinderspel, zeggen de ge-
huwden en'lre moeten naar goed,e raad luisteren.

Weldra scheidde men.

- Wacht, zei Vital, ik moet nog een goed w,erk doen, als ik
tenminste mag.

- Wat dan? vroeg zijn meesteres.

- Een koek aan de hond geyen. Bello is zo'n goede kameraad
van me, hij moet toch ook weten, dat het vastenavond is.

- Doe maar op, drvaze knul! \Mat geeft Bello om koeken?
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- Och, 't is misschien een raar gedacht, maar ik beweer, dat
hij veel van een mens heeft. Zo 'n goed en trouw dier is een gezel
voor mij.

Vital ging even naar buiten, en, terugk'erende, zei hij vrolijk:

- Of hij koeken rnag! Hij lekte mij de hand van dankbaarheid.

- Hoe staat 't weer?

- ïk zou zeggen, dat de wolken wat doorschieten. De regen
zal ophouden, maar ik denk dat we nog veel wind zullen hebben.

-: Te beter; er is morgen veel t,e mâ.len en zonder de wind kun-
nen we niets doen.

- Mijnheer Stein zal w,el vermoeid zijn, meende de vrouw.

- ia, de slaap zal rne deugd doen.

- Ik heb trvee tbedden: een in de achterkamer en een op zol-
dero waar dat van Vital ook staat. Welk verkiest gij?

- AIs uw knecht er niets op tegen he,eft, slaap ik liever op zol-
der. Ik beken het met schaamte: ik ben van de dappersten niet, voor-
al in een vreernde streek. En gezelschap is wel zo geruststellentl. Gc
vindt het toch goed, jonkman?

- Opperbest! Wil ik u de weg wijzen?
Men wenste elkander een goede nacht. I)e mulder en zijn vrouw

begaven zich naar een zijkamer, de meid sliep cp de voute ,en de
beide andenen trokken naar boven.

NEGtrN EN TWIN?IGSTE HOÛFDSTUK.

VERRAD.EN !

- Stein, jongen, gij kunt voor kooprnan spel,en! Ik moet u ge-
lukwensen, ge zijt een rappe vogel, fluisterde Vital, zndra hij met
de zogenaarnde Duitser op zolder was.

- En gij zijt de beste rnuldersknecht, die ik ooit gezien heb,
antwoordde de ander, met rnoeite zijn lachen hedwingende.

- Doch ik ben blij, dat ih deze v,erwenste rnolen mag verlaten.
Ik ben liev,er ,bij de rnalrkers dan meelzakken te sleuren.

- Ik geloof u beter dan ge 't zegt.

- Maar laûen we eens van onze zaken spreken. Ik ben nu weer
Toon Morns en gij Spanjol. Is de baas in de omtrek?

- Klokslag twaalf staat hij m'et de hende aan de molen.

- Zeer wel. Ik zal de deur open doen en dan is Yan Lierde ge-
kocht ,en geleverd.

- En de hond?

- Ik heb over die vastenavond koek een snelwerkend vergift
gestrooid. De hond grolde even, strekt,e de poten en rvas dood.

226



_ -- Hij zal dus geen vijf rovers staan ! Maar de tweeloop in de
slaapkamer van de baas?

- Die rek,,en ik rninder dan een klakbuis. De oude heeft nog
al bier gedronken en zal slapen als een os, en niet alleen hij, maai
zijn vrouw en de meid ook, want in de glazen, die wij na het vertnek
der gasten ledigden, heb ik wat slaappoeder gestrooid, wel te ver-
staan met uitzondering van t onze. Eovendien, de wind maakt veel
gerucht. We hadden geen beter weer kunnen uitzoeken. Al wat we
nu te doen hebben is wat geduld hebben.
_ :- De kapitein zal een steentje tegen't dakraam gooien, ten te-
ken dat hij daar is.

- Dan zullen we dat sein verbeiden.

- Hs, Van Lierde zei, dat vele mensen slachtoffers wierden
van de rovers, omdat ze te onvoorzichtig war€n. Maar waak nu eens
tegen mannen als wij. Onze baas, hij mag zijn gebreken hebben, is
in alle geval een slirnme vos, die altijd nieuwe plannen heeft.

Met recht mocht dit van de ellendige booswieht gezegd worden.
Ja, de hoofdman der bandieten, was nimmer ten einde raad. Waar
anderen de moed zouden opgeven, daar wist hij de juiste maatre-
gelen te nemen, om zijn schelmstukken te volbrengen. En men hoor-
de dan ook meer dan ooit van brutale aanslagen, van inbraken, dief,-
stallen en zelfs moorden.

De bevolking was angstig, vol vrees. Men ;bad in de kerken, om
van de royers verlost te zijn.

Nu was de aandacht van Jan De Lichte op de mulder Van Lier-
de gevallen, iemand, die als rijk in de streek bekend stond.

Er was daar geld te halen... dus genoeg yoor d,e bandietenover-
ste, om er een bezoek te brengen. Een plan was spoedig gevormd.

Mulder Yan Lierde had vele geburen, dus geweld moest verme-
den worden, want er zou op het eerste hulpgeroep volk toesnellen.
Zo ble'ef er niets anders over dan list.

Een der sluwste bandieten. Toon Moms, zou de voornaamste
rol te vervullen hebben.

Moms was een lid der bende, maar bleef in dienst bij een koop.
man te Ninove. Nu en dan kwam hij 's nachts naar de rovers, om
mede te helpen als er ,een grote slag op handen was. Ov€rigens gaf
hij vele inlichtingen, bespiedde overal, waartoe hij gedurig in de
gelegenh'eid was.

Maar ziel, zijn meester ging uitscheiden en wilde 't overige
van zijn leven rusten. Hij hiekl Moms nog in dienst, als huisknecht.

- Ik hdb een post voor u, zei Jan De Lichte op zekere dag tot
Toon.

- Ge hebt maar te bev'elen, kapitein.

- Wij zouden een bezoek brengen bij Van Lierde. Er is Eeen
betere gelegenheid dan nu. De mulder moet een knecht hebben. Iloor
hemiddeling van uw haas, zoudt gij daar wel kunnen geraken, niet
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waar? Ge zijt gewfi)n met meel om te gaan, dus ge kent iets van de
zaak.

- 't Zal in orde komen, kapitein, wees gerust! Een woordje
met mijn baas en alles is beklonken.

- Ik reken op u.
De meelkoopman, die natuurlijk niet vermoedde welke ellende-

ling hij in dienst had, was aanstonds bereid om naar Van Lierde te
gaan.

- le:ksy, sprak hij, wil ik dat doen. Ge zijt hier niet langer
op urr gemak, dat begrijp ik. Altijd gewoon te werken, de handen
en arm€n te roeren, en nu niets doen dan boodschappen te halen, schu-
ren, dweilen en andere arbeid van een meid te verrichten, ilat gaat
u niet goed af. Ik zal morgen eens naar Pamel rijden.

En zo was Yital, gelijk Toon Moms zich door de houtkoopman
liet noemen, knecht geworden op de welbeklante molen van de brave
Van Lierde, die hij nu zo snood ging verraden.

rf
- Daar zijn ze! riep Toon Moms - want we willen de schurk

bij zijn echte naam noemen - ik hoor het sein.

- Opgepast dus, fluisterde Spanjol. lk zal in de gang blijven.
De maten slopen onhoorbaar naar beneden. 't Geronk van de

mulder drong tot hen door.

- Alles is goed! vezelde Toon. lk zal de grendels wegschuiven.
En, 't is een goed ogenblik, de winil giert juist zo luiil rond het ilak.

Hij schoof snel de ijzers weg. 't Geknars ging verloren door 't
gebulder van de storm.

- Olmste, fluisterde Toon.

- Knul! klonk het hem tegen.

- Alles in orde?

- Js, kapitein.

- Kunnsn we binnen komen?

- Jv, maar stil.
Ile schelmen kwamen na.der.

- Geen hond? vroeg De Lichte.

- Dood. Ge moet geen onraad vrezen.

- Hebt ge de koorden en proppen gereed? r,ei de hoofdman
tot een zijner trawanten.

- Ja, kapitein.

- Vooruit dan! Opgepast!
\Meldra stond de gang vol zwartgemaakte kerels, allen welge-

wapend.
Eensklaps viel de deur met een luid gebons toe.

- Ilomkop! zei de kapitein op gedempte toon. Kom gezwinrl
naar de slaapkamer. Toon, wijs ons de weg!

Door't gerucht was d,e baas wakker geworden.

228



I{ANS VAN HOORENBEEK

IAhI DE LICI-ITE,
en zl1n zwarte Roverbende

YLAAMSE BOEKHANDEL _ AI\T'TWERPEN



LEES IN DIT NUMMER HET VERYOLG VAN JAN DE LICHTE.

N" 19 EERSTE JAARGANG 9 FEBRUARI 1949

&AtG EI{ $THAVOT
WEKELIJKSE UITGAVE

PRIJS PER NU1VIMER : 4 FRANK

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

(ÉIandelsregisùer van Antwerpsr nr 33,297)



l,l8[TI

HANS VAN HO
.I

Jtil [[
RENBEEK

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

door

ANTTI'ERPENVLAAMSCHE BOEKHANDEL



-137 -

De ooerigen maahtcn zich oan den notaris nteester ' (Blz' 124)



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


