
- Maar 't is zo ver, zei Thiele.

- Laat dan water halen uit de fontein, dat is even goed.

- Wel, ja, ik zal er eens naar toegaan, beloofde Brozeno die
de tegenspraak van straks wilde goed maken.

- Gijf hernam d,e vrouw schamper. Ge zoudt nooit met het wa-
ter hier geraken. De fles lag al lang in gruizelemmten.

- 't Yerhaal van die klok herinnert me een andere gebeurte-
nis, hernam de buurman, die deze avond de rol van bliksemafleider
scheen te vervullen. Te Eeke hing in de toren een klok, welke men
vergeten had te wijden. Toen men ze wilde luiden, vloog ze uit de
toren, recht in de bodemloze put der Oude Schelde" waar ze nu nog
iedere kerstdag haar gebom horen laat. Te Deurle oofir viel een on-
gewijde klok uit de toren.

- ls, er gebetrren rare dingen, en men vertelt zelfs, dat het
met die Jan De Lichte ook niet zuiver is onder oogpunt van toverij,
zei Brozen.

- Zeker is het, dat hij vele Egyptenaars in zijn dienst heeft
en die gasten weten van de zwarte kunst alle geheimèn.

- Slecht volk! verzekerde Thiele. Deze dag kwam ,er een zo'n
zwarte kerel in de winkel om een halstloek. Ik was er wat schuw
van, maar hij betaalde eerlijk en gedroeg zich beleefd.

- Was het een Egyptenaar? waagde Lindekens te vragen.

- Ja, hoor eens,'t stond niet op zijn; voorhoofil te lszen en aan
zijn neus kon ik het niet zien. Gij zult daar natuurlijk wel rapper
in zijn.

- ''t Wordt mijn tijd, zei de klant opstaand,e. Ik ben hier ge-
komen, om over een frak te spreken en we hebben over gans andere
zaken geklapt.

- Wel, kom eens bij klare dag terug, ge kunt de stof dan beter
onderzoeken, meende de vrouw.

Als ik u een raad mag geven, hernam de buurrnan, zou ik
zo gauw het donker wordt mijn deur vast doen. De kopers rnoet,en
dan maar rammelen. Er is veel slecht volk in de omtrek.

- 'k Heb het Brozen al tien keren gezegd, rnaar dat is al aan
dovemansoren geklopt. Eerst moet de winkel eens leeggestolen wor-
den.

- Behalve, dat gij altijd roept: we hdbben hier in het dorp
niets te vrezen.

- Betrouw daar niet te veel op. Te Nokere heeft men een bru-
tale diefstal bij de notaris gepleegd. L*g* het dakraam drong men
binnen. Men dwong de notaris zijn geld aan te wijzen. Maar ik ver-
tel iets, dat ge zo goed weet als ik.

- Janneken, de zanger, ge weet wel, dat manneke, dat nog aJ
eens door ons dorp trekt, heeft er een lied op gemaakt, vertelde Bro-
zen. Ik hoorde het hem vandaag zingen.

Abraham Hans
JAN DE LICIIÎE

289



: Ha,'t is zo, dat ge uw tijd doorrbrengt! Dat is verkopenn niet-
waar?

De buurman, die zelf wat wrevelig werd, wenste vlug goede
avond en trok weg, mompelend:

- Met zo'n wijf is men niet zonder! Brozen, Brozen, tvaanom
zaagt ge niet beter uit uw ogen?

Ge hadt nog al veel praats, zei Thi,ele na het vertrek van de
buurman.

- Ge maakt mij belachelijk.

- Och, jongen, als er volk is, houd dan uw wafel toe! Ge maakt
yt zel! belachelijk. Kom, vertel maar gauw, wat ge vandaag uitgesto-
ken hebt.

Brozen haalde een boekje voor de dag en begon het een ,en an-
der af te lezen.

- Is dat alles?

- 't Gaat nogal... 't is een slechte tijd en bovendien geen gun-
stig seizoen.

-'k Zou mij schamen, moest ilk daarmee thuis komen. En
dan ziet ge zwart, als ik u verwijt in de herbergen t,e zitten. Waar
zoudt ge anders die liedjeszanger ontmoet hebben?

- Hij stond te Zevergem op de plaats.

- Als 't zo gaat, zullen we ook spoedig liedjeszanger worden.'Brozen 
sprak niet me,er tegen;'t was ioch boter aan de galg

gekletst. In stilte b,erekende hij, dat hij vandaag toch een aaidig
winstje verdiend had en er nog geen het minste gevaar b,estond, om
liedjeszanger te worden.

Zo verliep enige tijd.

- l{6p1, we gaan naar b,ed, zei de vrouw eindelijk, ge zit toch
al te slapen.

Spoedig lag het echtpaar in de rust.

- 't Zal gemakkelijk gaan, sprak Jan De Lichte, die met enige
mannen achter de tkerkhofmuur gedoken zai.

- Het wijf ziet er me een gendarm uit, zei Stijn. Deze middag,
toen ik die halsdoek ging halen, bemerkte ik, dat ze ogen heeft alq
vuur'lballen en handen als smidshamers.

- IMe zullen ze wel klein krijgen. 't Is nu tijd, om te beginnen,
fluisterde de kapitein.

fle rovers hadden warme kled,eren nodig tegen de felle winter-
koude. 't Eenvoudigste middel was ze in de e'en of andere ellegoed-
winkel te stelen en de aandacht was gevallen op de voorraad van
Brozen Lindekens.

- Jantje, hier! gebood Ile Lichte.
Een klein knaapje kwam naast de hoofdman staan.

- Ge weet wat ge doen moet, nietwaar?
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- Js, kapitein.

- Door de schoorsteen zal Stijn u in de keuken laten. Ge opent
de achterdeur. Er is maar een grendel, beneden; de bovenste is ge-
hroken.

Dit wist de kapitein van Breteur, die 's morgens als konijnen.
koopman op de achterplaats geweest was, en voor twee vette beest-
jes een goede prijs betaald had. Thiele, di,e het niet noodig oordeelde,
dit aan haar echtgenoot te vertellen, had over dit bezoek niet gespro-
ken.

- Alles wel verstaan, Jantje?

- Ja,, kapitein.

- Dan krijgt ge morgen letrikere koeken.
Arm schaap, dat reeds zo vroeg in de boosheid opgeleid werd! O.

wat kan de mens een monster worden!

- l{6p, we gaan, vezelde De Lichte.
Stil trok de trende de straat over.
Nazareth lag in de di'epste rust, onhewust welk gevaar enige

mededorpelingen dreigde. De rovers klommen over de muur van
een hof en stonden weldra op de achterplaats der woning, in dewelke
ze wilden dringen.

Uit een schuurtje, 't konijnenkot, dat Breteur immers kende,
haalde deze schelm ,een ladder. De deur van 't klein gebouwtje zon-
der veel gerucht open te hreken'kostte weinig moeite.

- Voor deze bok vroeg 't wijf te veel! mompelde Breteur. Hij
greep een vet konijn, gaf't dier een forse slag op de nek en legde
het toen op de grond, zeggende:

- Een lekker hapje voor morgen.
Ile ladder werd tegen het huis geplaatst en spoedig zaten Stijn

en Jantje op het dak.

- Verduiveld! zei de eerste verrast, er is hier een dakvenster,
dat wist ik ni,et. En zie, 't is niet gesloten. Wie weet, kunnen we niet
gemakkelijker langs hier.

De inbreker opende het raampje, haalde de ladder naa1r hoven,
staik ze naar beneden ,en daalde af. Bij het schijnsel ener kleine lan-
taarn onderzocht hij het kleine zoldertje waar hij nu stond. Hij voel-
de aan een deur. Ze was gesloten.

- En stevig gesloten ! zei Stijn bij zich zelve. Neen, langs hier
kan het niet gaan. We zouden'te veel gerucht maken en, zo we dg
familie niet in de slaap verrassen, schreeuwt ze ''t ganse dorp bij-
een. I)e kapitein heeft selijk. IVe moeten trachten onze gading te
vinden, zonder dat men hier ontwaakt. Dus, dan maar langs de schoor-
steen.

I)e rover keerde op't dak terug.

- Allo, Jantje, opgepast ! Naast de schouw is de keukendeur.
Schuif zaehtkens de grendel weg.
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Hij'bond de kleine een rkoord onder de armen en liet hem in de
schoorsteen zakken.

't I)uurt lang! prevelde Ile Lichte ongeduldig. Hij wist niet,
dat Breteur eerst het zoldertje onderzocht had.

Dindelijk hoorde hij een licht gerucht. Het volgende ogenblik
was de deur open.

- Stil! fluisterde de aanvoerder.
î'wee rovers gingen met de hoofdman mede. Zonder leven te

maken, slopen ze in de winkel.
Weldra kwamen ze terug met een ganse stapel kleergoed, en

gaven alles over aan hen, die huiten gebleven waren.
Ile rovers keerden vier maal terug.

- 't Is gedaan! sprak De Lichte blijde. Laat de deur maar open
en vooruit, we zijn weg!

Spoedig hadden de schelmen Nazareth verlaten.

- Nu moeten we geen koude meer lijden. Ik heb zelfs genoeg,
om nog voor een aardig sommetje te verkopen, sprak de kapitein
op tevreden toon.'t Ia een goede avond.

- Ile gendarm zal aardig staan zien, als ze haar konijn mist,
spotte Breteur. Een goed heetje morgen.

i
- $1s2sn, slaapkop, 't is tijd om op te staan! riep Thiele, haar

man enige Inrren in zijn zijde gevende. 't Is geen Zondag, hoor!
Weldra stond de man op de vloer.
Thiele had er yerstand van, voordeel uit haar meesterschap te

trekken.
Brozen ging naar de keuken om de stoof aan te steken. Verplet

bleef hij staan.
. - De deur open! riep hij. Hoe is dat mogelijk'! %ou ik verge-

ten hebben, ze goed te sluiren en is ze misschien opengewaaid?
IIij stapte tot op de achterplaats.

I)e schuur open ! kreet hij, al meer €n meer angstig. Aan-
gÊgrepen door vreselijke schritrr, ontsl,ak hij licht en snelde naar de
winkel.

I)e arme man brak in tranen uit.

- Bestolen, bestolen! schreeuwde hij. l'hiele, Thiele, kom hier!
In een fi)gwenk was de vrouw bij h,enr.
Ze grng nog h,eviger te werk, dan haar echtgencot. Men riep de

ganse straat bijeen en Nazareth kwam in rep €n roer.
Het onderzoek bewees, dat de bandieten langs de achterdeur

moesten binnen gekom,en zijn. Doch er was geen spoûr van intl,raak
te bespeuren.

- Ge hebt zeker weer vergeten de grendel op de deur te schui-
ven! sprak Thiele verwijtend tot haar man.

- En gij doei hei altijd, antwoorrlde hij, tenminste ge gaat
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zien of alles in orde is.

- t Is waar! bekende de rnouw tot de omstanders.
Nergens €€n spoor van braak, toch was er veel kleergoed vcrr-

'dwenen!
- Breek uw hoofd er niet mee, ried een oude yrouw de burge'

meester aan. Er schuilt toverij onder.
En vele dorpelingen zeiden hetzelfde. De vrees voor de sehrik-

Iielijke bende steeg met de dag. Wat was er nu tegen toverij te doen?

- Laat ze ons maar voor tovenaars uitmaken! sprak De Lichte
'Iachend, toen hij dit nieuws vernam yan een spicn. Des te minder
weerstand zullen ze ons bieden!

Nu maar goed nieuws uit Gent verwacht. Simon en Brandijzer
zeggen, dat onze zaak er goed staat. Te beter! We moeten ons haas'
ten, want eer de Fransen hier komen, is het nodig een aardig somme-
tje bijeen te hebben.

Wat die Gentse zaak inhield zullen we in het volgende hoofd-
sttrk vernemen.

DRIE EN DERTIGSTE HOOFDSTUK.

DE TROUW F]LOZF' DIENSTKNECHT.

Mevrouw Lef,evre bewconde in de Yeldstraat te Gent een schoon
huis. Behalve een gezelschapsdarc,c en een dienstmaagd vertrleef er
ook een knecht in het tamelijk groot gebouw.

Die man was een neef van IJzeren Simon en De Lichte besloot
te trachten van deze omstandigheid gebruik te maken, om de geld-
kas der rijke dame te lichten.

- Kozijn Michiel, had Simon gezegd, schijnt nu e{en zeer braaf
manneke te zijn, maar in zijn eerste jongelingsjaren heeft hij nog al
veel verricht, dat de gerechtsdienaren beter niet zouden weten. T'us-
sen Mater en Maria-Hoorebeke ligt een man hegrayen, naar wie vele
opzoekingen gedaan werden, tien jaar geleden. Kozijn Michi,el en ik
weten er meetr van. Op een regenachtige herfstavond kwamen we
van Oudenaarde. Op de grote baan ontmoetten we een rijke brouwer
van Oudenaarde.

Wij naderden hem en vroeg€n, hoe ver wè ons nog van Setroorisse
bevonden. T'erwijl hij het vertelde, grep€n we hem vast en sloegen
hem bewusteloos neer. Eensklaps hoorden we geklap. Er naderde volk.
Onze prooi loslaten wilden w,e niet, dus sleepten we de man dcor de
gracht en oyer het land. tot we geelr gevaar m€er dmchten moesten.
De brouwer was dood. Nadat we hem alles ontstolen hadden, he-roe-
ven we het lijk in een basje. We moesten zeer voorzichtig zijn: in
de loop van de dag hadden we veel gebedeld. Moest rnen dus de er-
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moorde hrouwer vinden, 't vermoeden ware rap op ons gevallen.
Nu zou men allerlei inlichtingen nernen, veronderstellen, dat de man
hier of daar verbleef en in die tussentijd konden we ver genoeg lo-
pen, Daarom waren we zelfs zo stout, yan een nabijgelegen hoefje
een spade te halen, 't graf te delven en ze daarna terug te b,rengen.

Kozijn Michiel moge nu een eerlijke huisknecht geworden
zijn, vergeten heeft hij dat zaakje nog niet, vervolgde Simon. En
wellicht kunt ge er uw voordeel uit slaan, kapitein.

Dezelfde dag nog trok de hoofdman naar Gent en vrij en vrarak
belde hij aan de woning van mevrouw Lefevne.

De huisknecht opende de deur.
De Lichte had zich als een edelman gekleed. Michiel voelde

daarom eerbied voor hem en't viel dus de listige bandiet niet rnoei-
lijk in d,e ganE te geraken.

- Wie mag ik bij mevrouw aandien,en? vroeg de eerste.

- U moet ik spreken!

- Mij? hernam de ander verwonderd.

- J4, u, kozijn Michiel.
De knecht spalkte de ogen wijd open.

- Ja, ja, vervolgde De Lichte, kozijn Michiel, die zijt gij toch"
of hebt ge't geheim, dat 't bosje tussen Mater en Hoordbeke bevat,
reeds zo spoedig vergeten?

De ander verbleekte.

- Ha, neen, ge herinnert u de brouwer van Oudenaarde, ik be-
merk het al.

Michiels tand,en klapperden.

- Genade! kermde hij, menende een van't hoog gerecht voor
zich te zien.

- Ik kan u aan de beul, overleveren, hernam de aanvoerder
der schelmen op kalme toon, maa 't is in mijn macht u te spar€n
ook Doch't is hier een ongeschikte plaats om die zaak te bespreken.
I)eze noen verwacht ik u in de herberg <Het Schaak>. Zult ge er om
vier uur zijn?

- Ja... maar...

- Wees gerust. Komt ge, ik zal u uit alle moeilijkheden helpenn
komt ge niet, om half vijf zijt ge g€vangen.

- Ik zal er zijn.

- En tracht niet te vluchten. E'er ge honderd stappen ver waart,
werdt ge al aangehouden. Ik doe dit huis bewaken langs alle kan-
ten. Ik heb uw diensten nodig; op de aangeduide plaats zult ge horen
waarom. Ziit se rbereid mij te helpen, uit danktraarheid behoudt ge
de vrijheid. Maar weigert ge, let op!

Ik beloof u stellig te komen... maar...

- Onnodig verder te zagen. Alles hangt van u af. Tot deze na-
middag.

AIs was hij de eerlijkste bezoerker, zo gerust verliet De Lichte.
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de rijke woning. Yolkomen op zijn gemak doorwandelde hij de stail.
Niemand zou dan ook in de welgeklede heer de hoofdman der gp-
duchte roverbende herkend hebben.

Tegen vier uur trad de bandiet de herberg <Het Schaak> bin-
nen en bestelde er een fles wijn. Hij moest hier een welkome gast
zijn, want de waard bediende hem op zijn wenken.

Weinige tijd later kwam een man in de gelagkarner. Hij zag er
schuw uit.

- Ha! riep De Lichte op hoge toon. Vlegel, ge laat me lang
wachten, om de tijding uw€r meesteres over te hrengen.

De rovenkapitein wilde de schijn aannemen, alsof de huisknetht
van mevrouw Lefevre hem zeer ondergeschikt was.

Michiel beefde over al zijn leden.

- Ga zitten! beval de hoofdman, een stoel in een verwijderde
hoek aanwijzende. Spreek zacht, fluisterde hij.

De ander scheen niet in staat een woord te kunnen uiten. Hij
beefde over al zijn leden.

- Ge zijt de kozijn van Simon, niet waar? hegon De Lichte.

- Simon! stamelde zijn gezel.

- Jn, Simon... hoe zijn familienaam is weet ik waarachtig niet,
IJzeren Simon noemen wij hem. Hij is in mijn dienst.

Deze medetleling moest de ontsteltenis van de hnrisknecht nog
doen stijgen, want hij geloofde nog altijd een voornaam heer voor
zich te zien.

- Ik ben Jan De Lichte, vezelde de schelm.
Michiel verbleekte.

- Stel tr gerust, hernam de rover, ge ziei, we hebben elkander
niets te verwijten. Ik reken op uw hulp.

- Op mij... mij... wat... kan? stotterde de ander.
Doch de ka'pitein onderbrak hem, zeggende:

- Luister, ge zult spoedig wet€n, waarvoor. Gij dient bij me-
vrouw Lefewe, nietwaar?

- Ja.

- En uw meesteres is zeer rijk?

- T,oals ge zægt.

- Dus een vet potje is daar voor ons.

- Ge wilt haar toch niet vermoorden?

- Spreek zachter! Vennodrden? Âls nt niet nodig is, vergiet
ik geen hloed. Maar haar geld moet ik hebben, wilt ge me helpen,
dan zal de dame ongedeerd blijven.

- Ik, stelen!

- Zou men niet denken een pater te horen? Neen, ge durft
niet.Zeg, waar is die brouwer uit Oudenaarde gebleven?

- Zwiig, zwijg!

- En wie heeft zijn geld geroofd? Wie heeft de vermoorde
begraven?
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- Houd op, verraad mij niet!

- Ge ziet, ik ken uw geheimen en kan u aan het gerecht over-
leveren, ja, ik hn slim genoeg om zulks te doen, zonder zelf gevaar
,te lapen.

Michiel staarde voor zich.

- Welmr? vroeg De Lichte 4a een pfi)s.

- Wat verlangt ge van mij?

- Dat ge 's nachts twee of drie mannen binnenlaat, ons yer-
'telt waar we geld kunnen vinden. Meer niet! Doet ge dat, Se blijft
wij en ontvangt zelfs een goede beloning.

- En als alles uitkomt?

-'7,o 
ge oppast, is er geen gevaar voor. lVij beschouwen dat

.als een kleinigheid.

- Maar mevrouw houdt haar geld niet in huis.

- Dat begrijp ik! Maar toch wel wat en hovendien bezit ze
juwelen, tafelzilver, goudw,erk en meer van die dingskens, welke wij
zo goed gebruiken kunnen.

Michiel dacht na.

- 
''k Zal het doen, zei hij eindelijk.

- Goed! Maar een kleine verwittiging. Ik weet alles, bespied
alles en moest ik bemerken, dat ge ons verraadt, wee u!

- Ik heb er belang bij u te helpen.

- lls, ik zie, dat ge verstandig zijt. Ja, jongen, als men een-
maal iets op zijn kerfstok heeft, worden we daar dikwijls aan herin-
nerd. Ziehier, wat ge doen moet:

Morgen avond komen er twee mannen, zogenaamd om te bede-
len. Ge jaagt ze met ruwe woorden weg, maar zegt meteen zacht, of
alles in orde is: bijvoorbeeld of er geen gasten zijn of andere omstan-
digheden, welke moeilijkheden kunnen verwelcken. Te middernacht
opent ge 't achterpoortje, dat op het water uitgeeft. Een schuitje
zal tegen de muur wachten. Mijn mannen komen hinnen, ge wijst
hen de \treg: en alles zal rap gedaan zijn. Als ge wilt, moogt ge terug-
keren met hen en lid mijner bende worden.

- Ik zal er eens oYer denken.

- Zoals ge verkiest. Dus, ge hebt me goed verstaan?

- Ja, nu ik mijn woord gegeven heb, zal ik het ook houden.

- Of ge selijk hebt! IJw vel is er mee gemoeid. Ge moogt nu
vertr'ekken. Maak een diepe buiging voor mij, om geen vermoeden
te wekken. Ànders zou men wellicht kunnen raden, dat we twee spits-
boeven zijn.

Michiel verwijderde zich.
De Lichte bestelde een fles wijn, ledigde ze op zijn gemak, be-

taalde zijn gelag en verliet, uitgeleid door de waard, de herberg.

rf
Brandijzer en Simon waren de twee vermeende bedelaars ge-
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we€st. We zagen hen terugkeren yan Gent, toen ze Baru ontmoet-
ten en we hoorden, dat de kapitein later Brandijzer verzocht hem
nieuws uit Gent tæ vertellen. Alles ging naar wens van de aartsschelm.

De avond, toen de rovers te Naaareth de kleergoedwinkel flun-
derden, zwierven De Moor, de Schipper en Tode in de huurt der Veld-
straat.

Ze hadden de ganse dag doorgebracht in de kroeg van Livina,
die nnet Mie in een ellendig huisje ener achterbuurt verhleef. Zo
wilde de kapitein het, onder ycorlvendrs,el, dat aldtrs de gestolen goe-
deren beter van de hand konden gedaan worden. Irnmers, allerlei
slecht volk bezocht (D€ Grote Kan>>, zoals er op of uithangbord, al
was het dan ook met wat goede wil, te lezen stond.

Moctrt deze reden wel wat schijn van gegrondheid hebben, de
waarheid was, dat De Lichte genoeg had, én van zijn vroulv, én van
de heerszuchtige Livina. Zijn invloed op zijn mannen was groter ge-
worden, die van Livina minder. De rovers hechtten zich meer en
meer uuùn de man, wiens bescherming zij verhoopten in een onb€-
stemd gevaar, dat hun scheen te omringen.

- I)aar ligt het hootje nog, dat we deze morgen in 't oog kre-
gen, mompelde de Schipper. De ketting zal rap doorgevijld zijn.
't Schuitje is uitnemend geschikt. 't Ligt niet te zwaar en zal stille-
kens vooruitschieten.

- Als we maar niet ontdekt worden door een nachtwaker, sprak
Tode. Waarachtig, daar nadert er al een! Wat nu gedaan?

- Laat die aan mij over, mompelde De Moor. IIij zal ons plan
niet doen mislukken.

De schelm sloop langs het hekwerk der kaai, viel de niets ver-
rnoedende gerechtsdienaar van achteren aan, en 'eer de ongelukkige
een kreet slaken kon, lag hij verwurgd op de straat.

- Hij is dood ! fluisterde de Moor. Nu stillekens zijn lijk in 't
water gegleden.

De kalme vliet rimpelde zich ev€n, maar sloot zich weer effen
en vlak over het slachtoffer der schurken.

- 't Is tijd, zei Tode. Ik zal de keten d,oorvijlen.
Weldra was dit gedaan en stil staken d,e bandieten van kant.
Van een naburige toren klontken twaalf zware slagen.
't Schuitje lag aan ut achterdeurtje der woning van mevrouw'

Lefevre, dat onmiddellijk geopend werd.

- Alles in orde, fluisterde Michiel, de trouweloze dienstknecht,
die om een yroegere rnisdaad te verbergen, zijn hulp leende voor een
tweede. Geen mcord! voegde hij er sidderend bij.

Ile drie mannen slopen door het lage deurtje en kwamen in de
hof.

- Wijs ons maar de weg! fluisterde de Schipper. ITIoord doen
lye rnaar in het noodzakelijkste geval. Slapen ze daar binnen?
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- J3, doch houd u stil, want meyroulr schiet bij 't minste ge-
rucht wakker.

- Dan raad ik haar aan deze kuren van nacht maar na t,e la-
ten, want tegenstand dulden we niet, zei de Moor op doffe toon. De
nachl,waker, die daar {,en prooi voor de viçsen in het water ligtn zou
er van kunnen getuigen, zo hij nog spretken kon.

- Ilebt ge hem dan vermoord? vroeg de dienstknecht.

- Natuurlijk: ûf denkt ge, dat we ons door zulk een bagatel
laten weerhouden?

- 't Js nu geen tijd voor bahbelen! vermaande de Schipper.
Vooruit, we moeten handelen eer het te laat is.

- Ik zal voorgaan, hernam Michiel, maar ik smeek u, geen
bloed !

- ï'ut, tut, met al die praatjes ! sprak Tode ruw. We zullen zien.
Iloor de hof begaf het viertal zich naar de woning.
De knecht wankelde op zijn voetenl zijn lichaam sidderde. Oh,

hoe gaarne had hij zich nog teruggetrokken op dit laatste ogenblik,
alarm g:erroepen... maar hij durfde niet.

Hij wees de schelmen de weg dcor de lange gang naar de brede
trap.

- Ik zal eerst gaan zien, mompelde hij.
Alleen slocp hij naar boven. Hij schrok; in het boudoir der oude

dame brandde licht.
Wat betekende dit! Was de meesteres misschien plotseling ont-

sùeld geworden?
Hij schoaf 't gordijn wat op zij en hlikte in het vertrek.
Ilaar stond de nicht voor de spiegel, zich tooiende met de julve-

len der meesteres.
Ah, Michiel herinnerde zich, dat het meisje zeer trots was, al-

tijd sprak van schone gewaden, van juwelen en kleinodiën. Dus
stond ze dikwijls in de nacht op, om zich te sieren met de kostbaar-
heden van mevrouw, die enige kamers verder sliep en dit niet horen
kon, als het meisje tenrninste weinig gerucht maakt,e.

- Wat nu te doen? dacht de knecht. Hij ging snel naar beneden
en vertelde zijn ondervinding aan de anderen.

- 't Kan niet beter passen! fluisterde De Moor. We hebben
de juwelen maâr v(x)r 't grijpen. Wijs mij de weg, 'k zal daar kort
spel .mee maken.

- Geen moord! smeekte Michiel angstig.

- Rap! drong de ander aan, of ik ga alleen.
Het viertal trok naar boven. Behoedzaam stapten zij op de kant

om "t gekraak van 't hout te vermijden.

- Daari vezelde Michiel, over aI zijn leden bevende.
De Moor hield een koord en een doeik gereed.
Hij loerde in het boudoir, deed plotseling een grote sprong naar

de toilettafel, gr'eep het meisje bij de keel en wond'ervlug, zonde':
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dat de doodverschrikte nicht der meesteres een.kheet kon slaken,
lag ze gebonden en met de doek in de mond op de vloer. De Schipper
had hem hieribij geholpen.

Intussen roofde Tode zo snel hij kon alle juwelen en wierp zæ

in een lijnwaden beurs. Hij trok zelfs de ringen zo ruw uit de oren
van het slachtoffer, dat dezæ gekwetst werden.

- Itrier is alles gedaan! fluisterde De Moor, en zich tot Michiel
richtende, vervolgde hii:

- Waarheen nu?
De verrader geleidde de rovers naar een benedenvertrek, waar

een kast stond, vol rnet kostbaar tafelzilver.
Als waanzinnig van hehzucht wierpen de banilieten zich op deze

buit; het glas werd verbrijzeld en al het zilver ingepakt.
Eensklaps hoorde rnen boven alarmgeroep.
Ile Moor vloekte van spijt.

- Dat is zeker 't oude wijf ! riep hij. Wacht, ik zal haar voor
eeuwig de bek snoeren.

- We moeten vluchten! zei Tode haastig. Vergeet niet, dat we
midden in Gent zijn!

Hij IieB weg en de Schipper volgde hem.
De Moor aarzelde nog, maar begrijpende, dat er ook voor hem

geen tijd te verliez'en was, volgde hij zijn gezellen.

- Ik ga ook mee! riep Michiel.
Spoedig war€n ze in hun schuitie en terwijl reeds mensex! voor

de woning stonden in de Veldstraat, vloden de rovers langs de an-
dere zijde weg. Haastig begaven ze zieh naar de woning van Livina,
waar de buit veilig geborgen werd.

En toen de rnorgen lichtte, bevonden de schelmen zich reeds
verre van Gent.'lVat was er in de woning gebeurd?

Mevrouw Lefevre, we hoorden het al, sliep onvast. Reeds bii de
plundering van het boudoir was ze ontwaakt. Maar niets vernemen'
de, meende ze dal ze zich bedrogen had en legde ze zich weer te sla-
pen.

Maar 't geluid van de verbrijzeling der kastdeur beneden, joeg
haar weer op. Zij verliet het bed, riep haar nicht, maar geen ant-
woord hgliomende, verliet ze haar slaapvertrek. Ze bemerkte het licht
in haar boudoir.

Angstig ging ze er heen. En toen... moest ze zieh vasthouden
aan de deurpost. Daar lag haar nicht gehonden... bewusteloos.

Zich wat herstellende yan haar schrik, snelde de dame naar het
venster, opende het en riep om hulp.

't Duurde niet lang, of enige wakers stonden voor de deur. De
meid ook kwam van de zolder geholil en beneden niets meer horen-
de, waagde de moedige dienares zich in de gang, om de voordeur te
open€n.
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