
- Petrus! riep de maagd op blijde toon. Ha, dat is aâng:enaam,
want ik ben reeds laat en zo tegen de avond alleen langs de weg is
toch maar gevaarlijk.

- Te lang gebabbeld, zeker! gekte de jongeling.

- Ik heh mijn grootmoeder bezocht te Deinze. Nicht Estella
had mij zoveel t'e vertellen, dat ik mijn tijd vergat en moest groot-
moeder Anna mij niet de deur uitgejaagd hebben,'k zou er nog zitten.

- Zie, Rika, ge zoudt moeten een schildwacht hebben, iemand
die u altijil vergezelt.

- Zoals de dames van 't kasteel, zekerl Een stijve knecht die
veel gelijkt op een houten pop, welke alleen mag spreken als 't hem
geboden wordt en dan nog maar een of twee woorden.

- Rika, ge lacht er mee.

- [f4, ja, ge doet me lachen. Ik zie me daar al lopen met een
deftig gelaat en dan zo"n praalhans achter mij.

- Rika, ge weet, dat ik het anders meen. Er zijn jong:ens tot
wie ge maar te zeggen hebt: Deze noen moet ik naar Deinze of naar
Gent, of 't is gelijk naar waar, al was het naar Brussel. Ik keer zo
laat of zolaat terug. En dan zijl ge zeker een gezel te vinden, om u
huiswaarts te geleiden, niet een praalhans, maar een eerlijke boe-
renztlon, die gaarne met u klapt en lacht.

- 
ps{vrrs, ge kunt schoon ppreken, 't is gelijk pater Ambrosius

die bezig is.

- Rika, ge denkt dat ik te Deinze moest zijn?

- Ge gingt er toch niet heen om de stenen op de markt te tel-
len of te zien hoe laat het was, hoop ik. Anders zou ik beginnen te
denken, dat ge wat te dicht bij maalder Joos' molen geweest aijt
en elen slag van de wieken gekregen hebt.

- Rika, ge wilt me niet verstaan, kloeg de jongeling.

- Waarom gingt ge dan naar Deinze als ge er niet zijn moest?

- Omdat gij er waart.

- En hoe wist ge dat?

- Ik bespiedde u toen ik op onze akker werkte. Ha, dacht ik,
Rika gaat naar Deinze. Wat later verzon ik een boodschap om ook
naar de stad te gaan en zo ben ik nu bij u. 't Is toch te onveilig
vû)r een meisje alleen.

Ile maagd was getroffen.

- Dat is braaf yan u, sprak ze, z*nder spot in haar stem.

- Ik wandel zo gaarne nevens u, Rika, ik moet u eens wat
vrag€n.

Het meisj,e kleurde.

- Mag ik? hernam Petrus.

- Nu doet ge weer wat onnozel. Zijn dat nu boeremanieren om
te vragen: <<mag ik> als ge iets te zeggen hebt? Soms denk ik dat
ge nog op het kasteel gewoond of ten minste de manieren van de
heer afgekeken hebt.

Abraham Hans

JAN DE LICIITE
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- lVel, Rika, ik zal mij uitspreken. Ilebt ge nooit, hernerkt, dat
ik tijdens de Hoogmis altijd naar u zie?

- Ja, en dat verveeld'e rnij. De rnens€n spreken erover.

- Ik kon er niets aan doen. Mijn ogen trokken van zelf naar
uw'kant. En als ik de kerk uitging, had ik t,ussen al de meisjes maar
zicht op u. Ilebt ge nooit bemerkt, dat ik zo dikwijls u\il weg kruiste?
En weet ge waarom ik het bier uit <<De Engel> zo smakelijk vind?

- Wel, of is 't beste bier uit de streek.

- In <<I)e Zon>> tappen ze 't zelfde bier, maar ik vind het niet
half zo goed. Daar wordt 't glas besteld door de grove handen van
d'e waardin, maar in <<De Engel> door de poezelige fluwelen...

- Tut, tut, viel het meisje in, ik versta al die schone woorden
niet.

Maar innerlijk was ze zeet gevleid. *Al deze complimenten \iler-
den haar gemaakt door een struise jonkrnan, de rbeste werker hun-
ner streek, Petrus van de Boskant, die de kleine hoeve van zijn va-
der dreef, maar eenmaal het goedje erven zou. En 't was of de kloeke
zoon er dubbele winst kon uithalen.

Was het wonder dat Rika niet ongevoelig was voor zijn vleierij,
vooral nu ze wist dat deze voortkwam uit liefde?

- Ik zal het dan maar in een keer zeggen, Rika. [k zie u zo
gaarne.

- Ma41, Petrus!

- Ja,, Rika, en ik was vast besloten het vandaag te zeggen. Wilt
gij met mij een eerlijke verkering aangaa,n en dan mijn vrouw wor-
den? 'Ioe, zeg 1a, stern toe, we zullen zo gelukkig zijn.

IIet meisje zrileeg.

- Waarom spreekt ge niet, Rika? Ben ik u dan onverschillig?
-- Maar Petrus, ge overstelpt mij, laat rne de tijd om na te

den,ken.

- Helbt gij er dan nooit over nagedacht? Ge zaagt toch, hoe ik
u als een hondje achternaliep.

- Welnu, Petrus, ik gevoel veel voor u, maar een meisje wil
toch nog eens denken alvorens z'e deze belangrijke stap doet.

- Maar ge zult mij niet lang laten wachten?

- Zondag geef ik u mijn antwoord. Zondag noen heb ik mijn
uitgang, in de Kasteeldreef moogt gij mij verwachten.

- En zal het antwoord mij gelukkig rnaken?

- Ik denk het wel.

- O, Rika, ik za"l zo'n goede man zijn.

- Maar uw vad,er, zal hij het goedvinden dat ge mij tot vrouw
neemt?

'k Heb er hem reeds over gesproken. En hij antwoordde:
Petrus, als ge Rika tot vrouw krijgt, leg ik gerust mijn hoofd neer.
Ze zal u ter zijile staan, zoals uw zalige moeder mij in alles trouw
en behulpzaam was.
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- Welnu, Petrus, Zondag noen zal ik u zien en dan,kunt gij met
mijn ouders spreken.

- 
pss, ge stemt toe! juichte de jong'eling.

- Heb ik dat gezegd?

- Jv, ja, ik hoor het al! Oh, Rika, ge maakt me gelukkig,
overgelukkig. Ik zou wel kunnen dansen van blijdschap, ik zou het
aan de homen vertellen!

- AlIo, gekke jongen, stol u niet zo aan! Laten we nu rap door-
stappen, want 't zal rap duister zijn.

Vrolijk koutend vervolgde het paar d'e weg.
Op hetzelfde uur wandelden drie mannen op de baan aan de an-

dere kant van Astene. Zij kwam'en van Gent. 't Waren Reeprnaker,
IJzeren Simon en Schaepdrijver.

- De paardenkooprnan, sprak de eerste, keek wel wat ong'elo-
vig, maar was toch blij het paard te krijgen.

- En wij hehben een aardig sommetje verdiend, antwoordde
de tweede. Och, er kornen tegenwoordig z,oveel gestolen paarden op
de markt, dat onze handel van heden niet gevaarlijk was. \[ilde rnen
alle paardendieven straffen, rvaar zou rnen beginnen!

- Maar nu over 't zaakje van deze nacht, hernam Reepmaker.
Ge stelt u die dwaze liefde toch uit het hoofd zeker?

- Waarachtig niet!

- En wat wilt ge dan?

- Die meid schaken, haar naar 't bos voeren en iaten kiezen
tussen mijn vrouw worden of de dood.. 7'e zal wel verstandig zijn.
Bovendien, ik geloof niet, dat ze zo vies is en mij zal verstoten
terwille van mijn stiel.'k Ben toch nog al een hrupse jonkman.

- Maar als uw vrouw onwillig is en weer weg loopt?

- Met doodsbedreigingen z,al ik ze wel in bedwang houden.

- Simon, Simon! zei Reepmaker, het hoofd schuddend.

- Gij zijt van de bende weggelopen uit haat tegen de kapi-
tein; ik ter wille van de dochter uit <<De Engel>. lVe rnoeten elkan-
der goed verstaan. Ik help u, maar verwacht 't zelïde. 't Is mis-
schien een z,ot gedacht, maar 't zit vast als een muur. En ik wil mijn
kop uitwerken!

- 
t't Is wel, we zullen een handje toesteken, nietwaar, Schaep-

drijver?

- flsftsv, zeket, waarom niet?

- En is er daar nog al geld? vroeg Reepmaker.

- Meer dan menigeen denkt, antwoordde de verliefde royer.

- Hoe weet ge dat?

- Wel, de herberg is goed behlant, de baas is nog een halve
boer 'en doet ook wat handel.

- illasv is 't geld in huis?

- Toch altijd wel een goede som. Bovendien, de vrûuw en de
dochter dragen's Zondags veel goud.
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- Er is niet veel volk?

- De haas, zijn wij'f en dan mijn bekoorlijke, toekomstige
echtgenote.

- Ge spreekt nog al stout ! zei Schaeipdrijver.

- Onze handgift was goed, dat doet't beste hopen.

- 
Itrat geian we nu eerst doen? vroeg Reepmaker.

- Als eerlijke kooplieden in de herberg een kan bier drinken.

- En wat eten! voegde Schaepdrijver er bij. Mijn beer grolt.

- Dan loeren we alles eens af, ging lJzeren Simon voort, vêr-
laten rond acht of negen uur de herberg en heren te middernacht
terug. We:brengen de dochtær in het bos, in 't hwartier waar we deze
nacht sliepen en gij, B'eepmaker, trouwt ons.

- Ik? spotte de rover.

- Yolgens de. reglementen moet, Livina dat doen, zei Schaep-
drijver lachend.

- Wij rnaken zelf ons regiennent nu, hernam Sirnon. lYij vormen
de nieuwe bende en waarlijk, wij hehben sedert gisteren meer ver-
diend dan ond,er Jan De Lichte in een half jaar.

- We moeten de oude baas in 't oog houden, waarschuwde
Reepmaker. Of om beter tæ spreken, laten we voortdurend op onze
hoeile zijn. Hij zal rnet wraakplannen in zijn kop lopen.

- Natuurlijk, beaamde Simon, maar vooreerst rnoeten we hem
niet vrezen. Ge weet, dat hij naar Oudenaarde ging voor die zaak
van de Erusselaar en dat zal nog w,el wat duren.

- E{adden we hem rnaar onschadetijk gemaakt! sprak Schaep-
drijver. 't Ware 't zekere voor 't onzekere geweest. We hailden de
beste gelegenheid.

- Och, de baas zal ons zo spoedig niet vinden, m'eende Simon.
lV'e kunnen ook naar een andere s'treek trekken.

Zo sprekende bereikten de schelmen <<De Engel>. Onbeschroomd
tiaden ze in de het erg, waar tamelijk veel volk vergaderd was.

Goed'e avond! zei Reepmaker. Baas, kunnen wo, hier een ste-
vig maal krijgen?

- fluassl, dat ge rnet uw drieën het in geen jaar kunt veror-
beren, hoewel g,e me er drie felle eters uitziet, antwoordde de blozen-
de waard.

Simon zag snel rond, maar tot zijn teleurstelling bernerkte hij
de dochter niet.

- Wat wilt ge? Yroeg de herbergier.

- Wat hebt ge zoal?

- Brood, hesp, spek, vlees, eieren, kaas.

- Ah, Elj ziit goed voorzien, zei Simon.

- Ik heb u hier nog gezien, hernam de rvaard, trJzeren Simon
van de kop tot de tenen beschouwende.

- JsL, ja, <De Engel> is zo'n goede herberg, dat men er niet
voorbij kan zonder er wat te plakken, sprak de rover.
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- Nietwaar?

- Wel, hernarn Reepmak'er, praatjes vullen de ;buik niet. Breng
mij hrood met hesp en dan een glas smakelijk bier.

- Voor mij ook, zei Schaepdrijver.

- Ik doe als mijn gezellen, voegde de derde schelm er ,bij.

- Komt ge van Gent? vroeg een der boeren.

- Ha; spotte Simon, daar zijn de nieuwsgierige buitenlieden
we'er.

Van waar komt ge? Waarheen gaat ge? Wie zijt ge? Wat doet
ge? Hoeveel wint ge? FIoe oud zijt ge? Hebt ge yrouw en,kinderen?
Ge zoudt ze alles aan hun neus moeten hangen !

- '1 Zijn toch geen geheimen zeker! riep de hoer nors.

- Die kooplieden denken, dat ze vaornamer zijn dan wij, zei
een andere herbergklant.

-'t Zijn heren! spotte een derde.

- Welnu, sprak Reepmaker, als ge 't dan weten wilt...

- Iloud 't maar voor u! viel nu de eerste boer in.

- Ook al wel, zei de rover lachend. Ha, daar is de baas. Dat is he-
ter dan babbelenn wat hij ons ibrengt.

- Zie, zei een lboer, zulke gasten eten brood met hesp en drinken
van het beste bier, terwijl wij zwarte korsten mogen knabbelen.
Maar zij, hebben van de Fransen geen last, ze kruipen tussen de net-
ten door, wij echter worden geyangen en kunnen opdokken!

- Jv,'t is een slechte tijd, mompelde Reepmaker, met de mond
vol, zodat hij moeite had om te spreken.

- Men zou hei aan u niet zeggen.

- Gij weet er niet van mee te spreken.

- IIij pegt het, om ons te treiteren.

- Ik vind, dat ge hier zo twistziek zijt, sprak Simon. Verdui-
veld, we miszeggen u tach niets zeker!

- 'k Heb vandaag weer twee zakken graan naar de plaats mo-
gen brengen voor die vervloekte Fransen, vertelde een boer.

- Wel, I)ries, riep Toon, een ander [oer, uit, ge hebt mogen
doen zoals ik en een ander:.

- De Fransen verstaan,de kunst van rolren nog beter dan Jan
Ile Lichte! zei een derde, die met de naarn van Luppen aangeduid
werd. De laatste komt het halen, maar de eersten doen het zich
'brengen!

- En mijn dochter, die nog niet thuis is! mompelde de waard
,ongerust. Die meisjes weten nooit van lijd. Ze babbelen en babbe-
len en komen dan half dood van angst langs de eenzame banen naar
huis.

- Ze zal wel een gezel hobben! gekte Dries.

- Als men van de duivel spreekt, ziet men zijn staart, riep
Toon lachend, toen de deur open ging en fl,ika met Petrus in de her-
.berg trad.

293



- Ziet ge wel! zei Dries lachend, dat uw dochter niet alleen
naar huis komt.

IJzeren Simon zag verstoord naar Petrus. Reepmaker trok een
mgje naar zijn makker.

- Is dat lang wegblijven! knorde de waard. En met al dat slecht
volk op de baan. Ga maar rap uw moeder helpen.

Petrus bestelde een glas bier en zette zich tussen de boeren,,
die hem wat plaagden.

Maar de verstandige jonkman lachte m€e en spoedig liet men
hem dan ook gerust.

- Geen nieuws? vroeg Luppen.

- Ik weet van niets, antwoordde Petrus.

- De rovers schijnen weer verhuisd te zijn, merkte Toon op.

- Te beter, we hebben g€noeg last van die gasten gehad. En gij"
kooplieden, hebt ge nooit Jan De Lichte ontmoet?

- Meer dan ons lief was, antwoordde Reepmaker.
Ieders aandacht was gespannen.
En nu vortelden de rovers enige leugens om de boer'en bezig

te houden.

- Hij blijft lang lopen, sprak Luppen met een zucht.

- Zolang hij de Egyptenaars bij zijn leden heeft, vangt men
hem niet, verklaarde Simon.

Ze zijn slimmer dan de duivel en even machtig, want ze
verstaan de toverkunst. Ik he'b enige Egyptenaars van nabij ge-
kend, want ik dreef handel met hen. Sluwer vogels zijn er niet. Ge
hebt een paard, een schoon, zoals ge meent,. Ze bezien het een ogen-
blik en in een twee, drie, lezen ze u tien, twintig gebreken op. Ze
verkopen u een paard; ge bemerkt er niets aan, ge denkt een goede
slag te slaan en pas zijt ge thuis of ge ontdekt tot uw schrik, dat
men u een oude knol in de hand gestopt heeft.

- 't Is toch niet waar zeker! riep Dries verwonderd uit.
Nog iets anders! vervolgde Simon. Neem te Gent een Egyp-

tenaar, blinddoek hem en voer hern mee naar hier. Ge moogt een om-
weg doen al was het over Brugge of over Brussol, 't komt er niet op
aan. Neem ile blinddoek af cn zeg: keer terug naar Gent. Hij zal
langs de kortste weg de stad bereiken.

- 't Is ongelooflijk! riepen enige drinkers.

- Ik vertel geen leugens, verzekerde Simon, en ware 't niet, dat
ge deze nacht van vrees geen oog 'zoudt sluiten, ik kon u nog andere
dingen vertellen van de Egyptenaars.

- Waarom jagen ze die gasten ons land ni'et uit? vroeg Luppen.

- lVaarom? herhaalde Toon. Waarom laat men Jan De Lichte
vrij spel? Waarom moeten wij betalen, dat we zweten? Omdat de
Fransen meester zijn en z,e zich om ons niet 'bekommeren. Daat'om,
vriend !

Rika kwam weldra in de gelagkamer terug en, Simon, die geen
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blik van haar afsloeg, bemerkte dat er iets was tuesen haar en die
boerenzoon, welke men Petrus noemde.

- Wacht rnaar, kinkel, dacht hij. Morgen zult ge een ander;
snuit trekken. 'k Beloof het u.

Men sprak nog een wij,le samen en dan trokken de boeren een
voor een weg.

Ook de drie vermeende kooplieden verlieten <<De Engel> zeggen-
de, dat ze in Deinze wilden vernachten.

Petrus ging het laadst weg.
FIij nam de kartste weg, dwars door een klein l:,osje.
Eensklaps bleef hij verschrikt staan. [Iij hoorde stemmen. Zich

achter een boom verschuilende, bemerkte hij drie mannen.
Ëij 't schijnsel der maan herkende hij de kooplieden.

- Dat is vreemd! dacht hij. En ze moesten naar l)einze! Toch
Iiggen ze daar onder een boom. Ja, 'k herinner me, dat die eerl Rika
zo onbeschaamd aanlblikte en de anderen ook loerden. Grote God!
Zo het eens bandieten waren. Maar mag ik hen verilenken? Mis-
schien hebben ze zich bedacht en willen ze daar rusten. Wie weet
hebben zij wel geld om een logement te betalen? De tijd is zo slecht"
In alle geval, 'k zal een oog in 't zeil houd'en.

De jongeling zetle zich tegen een boom. Maar hij was zo afge-
mat, hij had van 's morgens vroeg hard gewerkt en dan die tocht
naar Deinze. Hij worstelde tegen de slaap, maar eindelijk sluimerde
hij in.

Hij bemerkte dus niet, dat de bandieten opstonden en zich naar'
<De Engel> begaven.

Met schrik werd Petrus eindelijk wakker.

- Ezel, die ik ben, ok heb geslapen! gromde hij tot zich zelv,e.
En ze zijn verdwenen. Ach, 'k hdb een slecht voorgevoel. Rap, rap'
misschien is het nog niet te laat.

Hj wa^s opgtesprongen en snelde naar de herberg, waar zijn ge-
liefde woonde en, wie weet, misschien in de hoogste nocd verkeerde.

NEGEN EN DERTIGSTE HOOF"DSTUK.

DE AANSLAG OP DE HERBERG.

In <I)e Engel> was ieder naar bed. Rond en in de herberg seheen
alles in de diepste rust te verkeren.

Een echter kon zo rap de slaap niet vatten. Rika lag rnet open
ogen, de handen gevouwen onder het hcofd. Slapen? Slapen na daû
ernstig gesprek met Petrus?

Ze beminde de jongeling en 't was de innigste wens van haar
hart met hem 't leven door te gaan, te werken en te zwoegen als 't

295



mo€st, lief en leed te delen, hem gelukkig te maken.
Trouwen! Ja, de oude Doka op het dorp, waar ze's'Zondags na

de vespers een potje koffie ging drinken, klappeide wel over de man-
"nen, sehold ze uit voor luiaards, drinkers, zwetsers, bedriegers, die
m€er orn een schone koe gaven dan om hun vrouw. En dan haalde
zij tot staving van haar gezegden, 't geval van Rikske aan, een boer-
.ke achter de bossen, dat jammerde en weeklaagde toen zijn Blare zich
te dik gegeten had op de klavers en barstte, maar die bij de dood
zijner echtgenote zeer berustend sprak: er zijn zoveel vrouwen,in de
wereld, ze kosten geen geld, ja, een nieuwe brengt nog een spaar-
rluitje mee.

Zo haù Rikske gerammeld in de herberg, toen zijn arme vrouw
nog maar vijf dagen onder de aarde lag.

- l![441, antwoordde llika dan, als de oude Doka zo doorsloeg,
IÈikske is nu ook 't meest eg:oistische en T gierigsi,e ventje dat er op de
wereld loopt. ''t Was hem nog te veel zijn vrouw treffelijk te doen
begraven. Er zijn ook andere mannen. Denk eens aan baas Verlijt,
.die bij de docd zijraer e,chtgenote krankzinnig werd van droefheid"

Maar zie, op zulke voorbeelden wilde Doka niet letten en ze be-
sloot haar gejarnrner onveranderlijk met de woorden: spreek me
niet, van de mannen.

Een and,ere gezellin, Treeske met haar wit mutske, waaronder
twee kleine oogskens gluurden, schudde dan ook hoog ernstig haar
kopke.

Doka en Treeske waren mannenhaters.

- 'k Geloof het wel, spraken de maagden op 't dorp, ze hebben
nooit de keure gehad van te trouwen. trn hun tijd waren ze juist als
nu: aartslelijk. En daarom lieten de mannen hen staan. Zo werden
ze oude-jonge dochters, die nu bij ieder huwelijk geen kwaad ge-
noeg kunnen vertellen zowel van de bruid als van de hruidegonr.
Petrus, een bedrieger, een luiaard? Rika geloofde er niets van. Neen.
.daarvoor kende ze hem te goed.

Geen vlijtiger kerel \ilas er in de ganse streek te vinden; iemand
die op zijn werk lette, die van niets vervaard was, voor dag en dauw
,opstond en zelfs wel eens bij de maneschijn durfde te arbeiden, dat
was Fetrus!

En een dronkaard? Ja, hij kwam nog al eens in <<De Engel>,
maar niet om te drinken, want hij vergat dikwijls zijn glas te ledigen.

Rika wist maar al te goed waarom hij zo'n trouwe klant was.
Maar'noch Doka, noch haar wit gemutste vriendin, Tîeeske met
haar kleine ûogskens, kon zeggen dat ze Petrus ooit dronken gezien
hadden!

Z,eket, er rilaren op het dcrp wel slechte mannen, treeglopers en
drinkers, die leefden van het zweet hunner vrouw en kinderen en
:als dank die ong,elukkige wezens nog sloegen.

Maar slechte vrouwen leefden er ook, die hun man treiterden,
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misbruik maakten van zijn werk, 't geld de deur uitsmeten, juist alsof
er overvloed was in deze heroerde tijd.

Doch Petrus en zij zouden in vrede en liefde omgaan, elkander
steunen en helpen.

Wat zou vader zeggen?
Hij scheen Fetrus nogal gaarne te zien, maar vader hon soms

rare nukken hebben. En als hij iets in zijn kop gestoken had, dan
zat het er vast in en kostte 't grote moeite het er uit te krijgen. En
als hij nu eens voor zieh zelve overtuigd was, dat hij ziin dochter in
d'e herb,erg niet missen kon !

Maar, geen rnuizenissen; waarom zou vader dat denken? 7'ou
hij niet gaarne zijn kind gelukkig zien?

7,o lag de maagd te peinzen en al die overwegingen beletten haar
te slapen.

Eensklaps werd ze in die mijrneringen gestoord door een gerucht.
Men klopte.

Nu nog volk? Zo laat?
Vader sliep voort, hij hcorde niets.

- Vader, er is iemand aan de voordeur! riep het meisje.
De haas schoot wakker.

- Ik doe niet open! gromde hij, boos omdat hij in zijn rust ge-
stoord werd.

't Geklop hield aan.

- Vader, vader! riep Rika weer.

- 'ft f{6s1 u wel! antwoordde de herbergier. Laat ze maar
kloppen! Wat ilenkt dat volk wel? We zouden zeker onze slaap ook
niet mogen nemen! We moeten toch al voor dag en dauw op zijn.

't Waren koppige kerels daar buiten, want ze gingen vooÉ met
lustig op de d,eur te trommelen.

Nu begonnen ze ook te roepen.

- 
Raas, baas! Doe toch open!

De waard kon het eind,elijk niet meer in bed uithouden.
Met een verwensing aan 't adres der <<nachtlopers), sprûng hij

uit zijn bed, stootte zich ferm de voet aan een tafel, wat zijn stem-
ming niet verbeterde, zodat hij, in de gelagkamer gekomen, op kwa-
de toon tierde:

- Trekt maatr voort! We doen 's nachts niet open.

- Om de liefde Gods, antwoordde men van buiten, kom toch,
er is een ongeluk gebeurd.

De herrfbergier ontstelde en zonder verder na te denken, ont-
slcot hij de deur.

Maar drie kerels sprongen snel binnen en, terwijl een de deur
weer grend'elde, wierpen de anderen zich op de verraste baas. en ne-
pen hem zo fel de keel toe, dat de ongelukkige geen kreet Éon sla-
ken. In een, tlv,ee, drie was hij aan handen en voeten gebonden en
had hij een stevige prop in de mond.
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- Ilier geen licht ontsteken! beval IJzeren Simon.
Onze lezers hebben reeds begrepen, dat de gedeserlecrde ben-

deleden van Jan De Lichte hier binnengedrongen waren.

- We zullen hem naar cle keuken slepen, vervolgde Sirnon.
Weldra lag de rampzalige in het aangeduide vertrek. Schaep-

drijver ontstak licht.
De baas was weer hijgelicmcn; zijn gelaat tekende duidelijk de

angst die zijn gemoed folterd,e. Spreken kon hij echter niet, maar
door gebaren scheen hij om medelijden te smeken. Ondertussen had
Reepmaker de bazin in doling geslagen en z€ op haar bed gekneveld.

In gespannen aandacht had Rika geluisterd wie er toch zo laat
in de herberg mocht komen. Ze had lrel horen spreken, maar wist
niet recht wat er gebeurde.

Gedreven door nieurvsgierigheid stond ze op en kleedde zich
wat, om te gaan zien of haar diensten ook nodig \varen.

Plotseling werd de deur harer kamer geopend en het rneisje
slaakte een luide gil, want gene gestalte, al kon ze tlie niet goed
onderscheid€n, was toch haar vader niet.

- Vader, moeder ! riep ze in hevige angst.

- Vader en moeder liggen stevig gebonden, zei de vreemdeling.
Aangevuurd dcor schaamte, getrrwetste eerbaarheid en tx)k door

zucht naar zelfverdediging, greep de maagd snel een stoel en gaf
daarmee de indringer een hevige slag, die de schelm niet kon ont-
wijken, zodat hij over de grond tuimelde.

- Weg, weg! tierde Rika. Schandelijk om hier te komen. lVat
meent ge wel?

Maar de bandiet was woedend opgesprongen en met c,pen mes
trad hij op haar toe.

- Kalm! siste hij, of ik dood u!

- Ik vrees u niet, antwoordde de maagd. Kom maar af.
Vastlberaden klemde ze de stoel tussen haar handen.
Maar de andere schelmen, al ilit gerucht vernomen hebbende,

snelden toe om hun gezel bij te staan.
Wat vermocht het moedige rneisje tegen de drie rovers?
Spoedig lag ze, ondanks haar spartelen en worstelen, gebonden

op haar leger.

- Laat ons rap vertrekken! drong IJzeren Simon aan.

- Vertrekken zonder geld? vroeg Reepmaker. Daarvoor heb ik
mijn vel niet gewaagd.

- Geld moeten we hebben ! verklaarde Schaepdrijver.

- Vlug dan, hernam Simon, opdat we niet verrast worden !

Het drietal keerde naar de keuken terug.

- Hoor eens, kameraad, sprak lJzeren Simon tot de herbergier,
we gaan geen praatjes mahen, verstaan? We willen geld. Gij moogt
kiezen tussen uw geld en uw leven. Geen gekerm, geen geklaag van
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<ik heh niets>>, we lachen er niet m,ee! trk zal nu de prop uit uw mond
nemen, maar één kreet en...

De schurk liet een dolk blinken. De herlbergier sidderde bij der
aan'hlik. llij werd dus van de prop bevrijd.

- lVaar ligt trw geld? vroeg lJzeren Simon.

-'Zalt 
ge mij niet doden?

- Gij kent onze voorwaarden.

- En mijn vrouw en dochter? Ach, om de liefde Gods, heb deer-
nis rnet ons ! kermde d'e gevangene.

- fia, ge begint met uw litanie! Nutteloos, nutteloos! Geef
ons u\r'geld en we doen u dan niets. Maar anders...

De rover speelde met zijn vreselijk wapen.

- Welnu, ontbind rnij, ik zal het u tonen, zei de rryaard, begrij-
pende dat dit toch maar de wijste partij was.

- fl2, ge wordt verstandig, viel Reepmaker in. Och, ge he-
driegt uw klanten maar wai meer en haalt alzo de schade weer slNre-
dig in.

De herbergier werd van zijn banden lbevrijd.

- Naar de kelder, sprak hij met droevige stem.
't Was hard, het geld dat hij stukje voor stukje door hard,e ar-

beid en zuinig Ieven gespaard had zo te verliezen.
Simon nam het licht en het viertal daalde de stenen trappen af.

- 
'lVacht, zei Simon, een rnoet er boven blijven om de wacht

te houden. Er moest eens iemand kom,en orn ons te verrassen.

- Wel, sprak Reepmaker, ga giJ dan maar, ge schijnt er 't
grootste b,elang bij te hebben.

- Goed, antwoordde de ibandiet, en maak wat haast.
IIij keerde op zijn stappen terug.
De herbergier had zich van zijn schrik hersteld. Zijn handen

\raren nog gebonden. In de kelder gekomen, zei hij schijnbaar op
vreesachtige toon:

- Ontbind mijn handen, want het deksel van de kuil waar mijn
goud Iigt is een geheim, dat ik all,een maan openen kan.

- Oh, als 't dat maar is, sprak Reepmaker. Ge weet nu toch,
dat rveerstand u niet meer baten han.

- Weerstand? vroeg de waard onnozel. Wat wilt

- Niets, niets, doe maar voort.
De noan boog zich, wroette wat onder een biervat,

weg te schuiven, dat over d,e grond knarste en sp,rak:

- Daar ligt mijn geld. Als ik "t ilan toch moet verliezen neem
het rap en laat me gerust en alleen in mijn schromelijk ongeluk.

Reepmaker en Schaepdrijver, beiden even begerig naar het goud,
bukten zich snel, om de schat te grijpen.

De waard richtte zich rap op, greep een schraag, waar gewtxln-
lijk een ton op lag, maar die nu ledig stond, hief ze in de hoogte, en,
eer de royers zijn hedoeling konden raden, gaf hil ze beiden zo'n ge-

ge zeggen?

scheen iets
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voelige slag, dat ze roerloos op de grond vielen.

- $a41, vervloekte schelrnen ! mompelde de herbergier.
Met zijn zonderling wapen sloopt hij stil, maar vlug, de trappen

wser op, opende de deur en schoof er de grendel voor.
Hij bemerkte de derde bandiet niet. Behoedzaam ging hij naar

de gelagkamer.'t Was er iluister. Hij kon daar evenrnin de gestalte
van de rover ontdekken. Hij deed de vocrdeur open en rmaakte
daardoor een gerucht, dat Simon, die in de keuken was, naaf de her-
berg lokte.

- Zbl ge al gereed? fluisterde de schelm, menende dat het een
zijner kameraden was. Ha, ge vergeet de dochter.

- Ik vergeet niets ! donderde de waard, met zijn schraag zwaai-
ende.

Simon ontweek de slag, en ni,et wetende, wie hij voor zich had
en de uitgang versperd ziende, vluchtte hij naar achter.

- Ilulp, hulp, rovers! schreeuwde de meester des huizes buiten.

- Hier ben ik al! riep iemand. Ik kom, Goddank, nog niet te
laat !

ot, Was Petrus die, zoals de lezers weten, zich uit 't bosje, waar
hij in slaap gevallen en eerst na het vertrek der schurken ontwaakt
was, snel naar de herherg gespoed had.

- I{a, Petrus, rap, help mij, er is slecht volk in huis! sprak
de baas, de jongeling aan zijn stem herkennende. TVee dieven zit-
ten aI gevangen in de kelder, d,e derde moet nog hier zijn.

IJzeren. Simon, hemerkende dat er hulp was voor de herlbergier
en ni'et weteirde waar zijn gezellen zich bevonden, wierp snel de ach-
terdeur open en, alles in de steek latende, liep hij, ,zo vlug hij trenen
had, in de richting van het bos.

Ile vrouw en dochter werden van haar ibanden bevrijd.

- Die twee in de kelder kunnen niet ontsnappen, sprak Rika's
vader. We zullen 't gerecht verwittigen. God zij geloofd, dat wij 't
z,o goed ontkomen zijn. Wacht, ik zal mijn geweer afschieten, dan
komen er nog w,el buren.

't Schot verbrak de nachtelijke stilte, een tweede, een derde en
een vierde volgden.

IJzeren Simon rende noE meer.

- 
r'1, ls verloren ginder! mompelde hij. Ats Reepmaker en

Schaepdrijver maar weg kunnen! Bah, ieder is zich zelve't naast"
De rovers, welke door de baas zo toegetakeld werden, bekwamen

wat van hun doling, ofschoon ze elk een schrikkelijke hoofdwonde
hadden.

't Licht stond daar nog, door de herhergier in zijn haast ach-
tergelaten.

Bij 't schij'nsel ontdekte Reepmaker de kelderval, die door een
ijzeren 'balk wel verzekerd was.
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