
- Rufa ben ik. Rufa, de zoon Yan...

- Genoeg! Ge ziet de pijnbank. We zullm u niet sparen.
Ile Zigeuner klemd'e de lippen op elkander.

- De geseling! beval de magistraat.
Manuel werd sn,el vastgegrepen err, ondanks zijn tegenspartelen,

lag hij in weinige ogenblikken met naakt bovenlijf op een houten,
bank.

- Bind hem vast! hernam de gerechtsoverste. En toen dit ge-
daan was, vervolgde hij:

- Twintig slagen!
Godfried kon deze foltering niet aanzien.

- Eeken uw schuld! riep hij opgewonden.'Zeg waar ge mijn
kind heengevoerd hebt en alles zal u vergeven worden.

Man'uel verbleekte.
Meende hij eerst, dat hij een slachtoffer was ener algemene

vervolging tegen zijn volk, nu hleek het, dat zijn misdaad aanlei-
ding had gegeven tot de geyangenneming en men hem van d'e roof
verdacht.

trIij besloot echter alles te loochenen, wel overtuigd dat in't an-
der geval zijn straf vreselijk zou zijn'.

- Spreek! hernarn de baron.

- Doe wat ge wilt, hetgeen ik niet gedaan heb, beken ik ook
niet.

Van Meerdal aarzelde. Zo Hille zich bedrogen had, mocht hij ilan
die ongelukkige onschuklig doen lijden?

Maar de rechter maakte een einde aan dit toneel door te zeggen:

- Die gasten zij,n verstokûe booswichten. Vooruit, 't gerecht
moet zijn loop hebben. IIij zal wel handelbaarder worden. Tbintig
slagen onmidilellijk!

Een heulskneeht naderde met een gesel van lederen, riemen.
Snel rees en daalde het straftuig en ieder maal liet het een bloedig
spû)r na op het vlees van de Zigeuner. Gillenile smartkreten klonken
tot ver in de gang, waar van Meerdal het ontzettende schouwspel ont-
vlucht was €n van schrik stond te beven.

- Houd op, houd op! kreet rte gepijnigde, wiens gelaat geheel
vertrokken was.

De rechter deed een teken met zijn hand, waarna de beulsknecht
ophielil.

- Zijt gij Manuel? vroeg de magistraat kalnn.

- Ja... ja... ach! straf mij niet langer.

- Ilebt gij gisteren een kind geroofd uit het slot van baron
van Meerdal?

- Ja.

- Waar is het kinil?

- Ik weet het niet.

- Ga voort, beval de overste tot de dienaar.

Abraham Hans
JAN DE LICHTE
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lVeer kwarn een striennende zweepslag de s,-onden naet één ver-
meerderen.

- Ik zal alles bekennen! gilde Manuel.

- [k luister.

- Ik heb het, kind vervoerd naar Brabant.
* l)s juiste plaats?

- Die ken ik niet, want een man wees mij de weg.

- Onthinil hem, gebood de rechter aan de beulsknecht. Zet hem
bij het vuur.

Vlug werd een houtstapel, welke gereed lag, aangestoken. Wel-
dra knetterden in tle wijde haard de vlamrnen, wier hitte de Egyp-
tenaar de verdere bekentenissen zou ontlokken.

Men plaatste de schuldige in een zetel en schoof die bij het vuur,
zodat de voeten nabij de vlammen waren.

- De juiste plaats? hernam de rechter op strenge toon.

- Waarlijk, ik ken die niet.
De vlammen verschroeiden de tenen van de gemartelde.
\Mat leed de Zigeuner! Zijn bovenlijf scheen in brand te staan,

door de snerpende pijnen der talrijke wonden. Nu egon de foltering
ook beneden.

- De juiste plaats? herhaalde de overste ijskouil.

- Bij alles wat mij heilig is, ik ken die niet ! kerrnde Manuel,
in snikken losbarstende. Een rnan vergezælde mij.

- }lie was die man?

- Een dienaar van Jan De Lichte. Maar met schrik bedacht
hij, dat hij door d'eze bekentenis zijn betrekkingen met de bet'uch-
te roverhoofdrnan zou verraden. Daarom antwoordde hij:

- Ik ken zijn naam niet.
Dichter! beval de reehter.

Het vu,ur tastte nu fel de voeten van de schuldige aan en lveer
klonken de snijdend,e smartkreten tot zelfs in de ver verwiiderde
kamer, waar de overige gevangenen van angst rilden.

- Arme Manuel! mompelde Assan.

- Wat doet men met hem? vroeg een vroulv over geheel haar
lichaam bevende.

- Moet ge dat nog yrag€n? Itrij ondergaat de martelingen der
pijnbank.

- Mijn man, hulp, deernis, er,barming, gilde de 'echtgenote van
de kinderrover, aI de mishandelingen vergetende, welke ze tijdens
haar huwelijksleven ondergaan had. De ongelukkige omklernile haar
zoontje en riep wenend:

- Uw vadertje, uw vadertje! Oh, welke wreedaards!
Door zljn onuitstaanbare pijnen gedwongen, vertelde Manuel

eindelijk dat zijm gids een trawant van Jan De Lichte was, die hij
als Brantlijzer had horen toespreken.

Hij verhaalde alles wat hij wist, sprak van de hedberg, van de
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waardin en van de vreemdeling, die het kintl opwachtte.
Men wist dus iets, maar nog niet genoeg.
't Geheim moest nog verder opgeklaard worden.
Voor wie moest de Zigeuner het kind stelen? Voor Jan De Lichte

of voor een derde persoon? Wie was de vreemdeling uit de herberg?
Al deze vragen dienilen opgelost te worden.

- We rijden naar het slot van baron van Meerdal, besloot de
rechter, en dan zult ge ons de weg rvijzen, die ge gevolgd hdbt. Maar
denk eens goed na; herinnert ge u de gemeente niet, waar de herberg
stond?

- Waarlijk niet!

- Welnu, ge zult doen wat ik u bevolen heb. Soldaten, brengt
hem naar de infirmerie en laat hem daar verdbinden. Maar vlug, w,e
mogen geen ogenblik verliezen.

Van Meerdal vernam met diepe ontroering de bekentenissen van
de schelm, welke de rechter hem mededeeld,e, terwijl de krijgslie-
den de gevangene voor zijn reis gereed maakten. De edelman zond
een vurig gebed op, om de zegen des Hemels op de tocht af tc smeken,
zodat men zijn Iieveling opsporen kon.

Na de middag verlieten twee koetsen de stad Aalst.
In de voorste zat Manuel ineengekrompen van de pijn, en wel

bewaakt. In de tweede volgden enige magistraten, benevens God-
fried van Meerdal.

ZES EN VIJFTIGSTE HOOFDSTUK.

DE ZINNELOZE.

Terwijl van Meerdal na 't ontvangen der tijding hem door Wou-
ter overgebracht, naar Aalst gereden was, bevond de wa.arz,egster zich
op reis naar haar dochter.

De namiddag was reeds verre verstreken, toen de koets stil
hield voor een herberg in het dorp St-Martens-Lennik.

- We zullen hier eens yragen, zei Miel de werkman. Met wie
is uw dochter gehuwd?

- Met Fetro, zoals miin schoonzoon zich hier liet noemen.
Ile waard stond in het deurgat.

- Uitspannen? riep hij vriendelijk. Een stal voor twintig paar-
den, wiendschap, €n vfi)r uw bruine is er nog wel een plaatsje.
Hier logeert men te voet en te paard en betere herberg dan de <<Gou-

den Bol> zult ge in de omtrek niet vinden.

- Pas op, spotte een dorpeling, die juist voorbij ging en deze
woorden hoorde, paÉi op, voerman; kastelein Karel heeft een diepe
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welput en 't water loopt nog al eens, natuurlijk bij ongeluk, in de
biervaten en wijnflessen.

- 'k Zal u vinden, leegloper, dagdief, kreet de waard met zijn
vuisten dreigende. Zulk geboefte mocht niet vrij rondlopen. Ga maar
naar ulv kameraad, die andere baanstroper, die ongedoopte heiden.

Miel spitste de oren.

- Houdt gij er hier Egyptenaars op na? vroeg hij schalks.
Ik dacht dat St-Martens-Lennik een christ,elijke gemeente was.

- Gorl zij geloofd, onze kerk is hij ieder,e mis geheel vol. Maar
sedert Jan De Lichte zo yan zich doet spreken, zien we hier allerlei
slechte mens€n. En 't ergFte van al is, dat ze te slim zijn, om zich
te laten vangen. Eerlijk voor ''t oog der rvereld, maar wat ze 's nachts
uitvoeren, dat weten de Heiligen, maar voor een eerlijk merrs, die
dan rustig in zijn bed ligt, biijft het verborgen, behalve dat er 's
morgens de sporen maar al te veel van te zien zijn. Maar zult ge niet
uitspannen?

- Ge hudbt daar van een Zigeuner gesproken. Kent ge zijn naam?

- Wie zou Petro niet kennen, die straatslijper, dat openbaar
schandaal!

- Die Petro rnoet ik eens spreken.

- Gij?
De kastelein trck de ogen wijd open.

- Js, ik. Vindt ge dat zo vreemd?

- Zijt gij misschien een dienaar der politie?
De herbergier blikte nieuwsgierig door het portelvenstertje, in

de hoop er een magistraat te zien. Hij ontdekte er echter de gestalte
van een Egyptische Yrouw.

- Rijd maar voort! riep hij, een kruis slaande. Ik neem geen
heidens onder mijn dak. Ik zou niet gaarne yaren als de logement-
houder van e€n naburige gemeente. Hij verschafte slaping aan zo on

zwarte kerel. Sedert de nacht was zij,n huis lbetoverd. AI zijn konijnen
en kiekens stierven-

- Ach! gij onnozelaar! Dan is mijn koets ook betoverd zeker?

- Voor geen geld zou ik er in willen reizen, neen, voor niets
ter wer,eld! Rijd, als het u belieft, voort!

- AIs ge mij eerst zegt, waar die Petro verblijft.

- Mijn patroon weet het rnisschien, maar ik niet cn geen enkel
sterveling; zelfs niet de boeven, zijn makkers. Vandaag is hii hier,
morgen ginder. Hij vaart wellicht wel op een,bezemsteel door ile lucht.

- Woont hij dan niet in deze parochie?

- IIij heeft er gewoond, maar zijn hut is door de dorpelingen
plat gebrand. En dat is maar goed ook, want de heksen hielden er
hun vergaderingen, welke voorgezeten werden door Lucifer, hun
meester.

- En zijn vrouw? Waa.r is ilie?
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- Die schijnt in de bossen te verblijven. Men vertelt er aller-
lei rare dingen van.

- Wat dan?

- WeI, dat ze haar kind vermoord heeft, en nu veroordeeld
is om eeuwig rond te lopen. Sommigen zeggen, dai ze gestorven is,
maar als een geest in het woud zweeft. Een oinzet parochianen heeft
de witte gedaante gezien. Als een lijk kwam hij thuis. Hij lag wel
twee maanden ziek te bed.

- Die sukkelaar!

- Geloott ge het niet?

- Vroeger geloofde ik dat ook. Maar sedert ik in dienst hen
bij een verstandig edelman, ben ik al die onzin kwijt geraakt.

- Onzin, onzin... als tt u belieft, rnijnheer, rijd ioort.
- Ge denht nnisschien, dat ik ook een hellewicht ,ben, stel u

gerust. Zeg mij nog, waar zijn die trrossen, waar dat spook rond-
dwaalt? En wa{. rap, anders blijf ik de ganse dag hier staan.

- Daarvoor bewaren alle heiligen mij en mijn huis. Volg die
zandweg, in een kwartierke zijf ge in het woud. En wacht daar tot
het donker wordt, ge zult dan het spcok zien. Maar zo ge een chris*
ten zijt, verwek dan uw laatste akten.

- Wel bedankt v'oor uw raad. Ik zal het spook eens, vertellen,
hoe gij er over denkt en het op u afzenden, riep Miel lachend, ter-
wijl hij naast zijn rnaat ging zitten.

De kastelein voelde zich verlucht, toen hij het voertuig zag
wegrijden.

- Spohen komen niet in huizen, rnornpelde hij, maar tevens
narn hij het ernstig voornemen, iedere avond wijwater te sprenkelen.
Men kon nooit weten.

trn het woud wandelde een scho,ne vroulry'. Haar gelaat deed haar
kennen als een Zigeunerin. Met strakke blik d.rong ze door de strui-
ken heen, telkens omziende of niemand haar hespiedde.

Eindelijk rbleef ze staan, bukte zich voorover en groef met de
handen in het zand.

- Ilille, mornpelde ze, Ilille, waarom luistert ge niet naar uw
moeder, waarom zijt ge van mij weggevlucht? Uw vader, die slechte
man, zegt dat ge onder de grond zijt. Maar ik kan u niet vinden.
Hille, Hille, waar zijt ge toch?

WiId wierp de ongelukkige het zand op. Daarma wierp ze zieh
wenend op het mos. Een half uur later stond ze op en dwaalde ver-
der. Op een andere pl,aats handelde ze op 'dezelfde wijze, steeds
klagende:

- Hille, Ilille, waar zijt ge toch! Waarom komt ge niet naar
uw rnoeder? Hille, hoort ge me dan niet? Hillet Hille!

De arme vrouw was krankzinnig.
Ja, Ebe, want ze was de dochter der waarzegster, zocht naar

haar kind.
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Het meisje rras zes jaar geleden geboren en groeide voorspoe-
dig op. Op zekere dag was ze spoorloos verdwenen. Hoe? Waar?

Petro, Ebe's echtgenoot, beweerde dat het verdwaald en van
uitputting gestorven was. Kolenbranders hadden het lijkje gevon-
den en begraven, zei hij.

Het werd na die schrikkelijke dag duister in het brein der wan-
hopige moeder. En op elk uur dwaalde ze door het woud om haar lie-
veling te zoeken. Midden in de nacht stond ze op en in haar wit kleed
doolde ze rond, terwijl Petro in de kroegen dronk of rnet zijn karne-
raden op roof was.

Ja, de Zigeuner toonde zich een doorslechte echtgenoot. We-
gens hooglopende ruzie had hij het oude kamp vam Maria Oudenhove
verlaten en zich gevestigil in het dorpje St-Martens-Lennik. In de
eerste maanden scheen het huwelijk gelukkig, doch weldra hegon de
ellendeling zijn vrouw te mishantlelen.

Nu zag hij weinig naar Ebe om. Een Zigeuner van het oude
kamp hail de ongelukkige moeder ontmoet op het grondgehied van
Sint Martens-Lennik en alles m,edegedeeld aan Hille, die, zoals wii
weten, haar kind bezoeken wilde.

De avond viel.

- 't Lijkt hier waarachtig een betoverd woud ! zei Miel onge-
iluldis. Nu rijilen we al drie uur rond en iedere keer komen wij ;bij
deze verwenste eik terug.

- Ge bedriegt u schromelijk, antwoordde zijm makker. We heb-
ben reeds de grote baan van Ninove op Brussel gekruist en zijn uren
verre van St Martens. Maar wat is dat? Het rechterwiel slingert zo
geweldig, als maar... Hij kon niet uitspreken. Plotseling helde de
koets naar een zijde over en viel op de rechter kant.

Hille slaakte een luiile sil.

- 't Rad is afgelopen, zei Miel. Geen wonder met al dat zwaaien
en daveren over die slechte banen. Holia, moederke, hetbt ge u be-
zeetd?

Hij verloste de waarzegster uit haar ongelukkige toestand.

- Gelukkig heb ik geen letsel, antwoordde de vrouw. Wat een
tegenslag!

- Nu staan we hier! zei de koetsier. Wie weet hoe verre van
huis!

- Oh, de spie is afgebroken, hernam Miel, 't ongeval is nog
7a etg niet. Een beetje geiluld.

Maar de werkman sprak wat al te blijmoetlig. De as scheen ook
beschadigrl en hier had men de hulp van een smirl nodig"

- Ge zult naar het naaste dorp moeten, zei de koetsier.

- Em,'t wordt al donker. lVillen we het paard meenemen, sa-
men gaân en de koets hier achterlaten? Ze kunnen ze moeilijk stc-
Ien. IVie weet, vinden wij nog een smid of wil hij van avond nog wel
meekomen. En ok heb weinig gpesting om onder de bomen te slapen..
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- Z.oals ge wilt.
Het drietal stapte maar ûp goed geluk verder, de zandweg op.
Weldra was het geheel donker. De mannen voelden zich verre

van opgewekt.

- Overal bomen, overal, morde MieI. Nergens een lichtje.

- We moeten maar verder wandelen. Het bos zal toch niet ein-
deloos zijn, meende zijn gezel.

Hille was zeer vermoeid. Ze had 's morgens reeds zoveel van
haar krachten gevergd en, al had ze een stalen wil, zæ was toch een
oude vrouw.

- Laat ons wat rusten, zei ze.

- Rusten? vroeg Miel. We doen heter zo rap mogelijk door
tc stappen.

- Ga dan maar alleen, hernam de waarzegster. Ik zal mijn
weg wel vinden.

Maar de mannen konden het niet over hun hart verkrijgen ile
vrouw achter te laten. Ook znu hun meester hun dat zeer kwalijk
g€nomen hebben.

- Stap tussen ons in, ried Miel, we zullen stillekens onze weg
vervolgen.

Voetje voor voetje ging het nu verder. De r,eizigers vreesden
,de nacht in het bos te moeten doorbrengen.

Een uur verliep, zonder dat men ook maar een hut ontdekte.

- \Mat is dat ginds! riep plotseling de koetsier op verschrikte
toon. Hij greep zijn makker bij de arm en wees Een witte gestalte
aan, welke tussen de bomen zweefde.

Miel verschrok ook hevig.

- Zoa die hedbergier toch gelijk hebben? vroeg hij, snel het
teken des kruises makende.

- Wees zo dwaas niet, zei Hille berispenrl.
I)e waarzegster beefde over geheel haar lichaam, eehter niet

van rrees maar van een geweldige ontroering.
En toegevende aan een onweerstaanbare drang, begon ze luid

te roepen:

-- Ebe, Elbe! Uw moeder is hier!
Ile gedaante bleef stilstaan.

- Ebe, E,be! herhaalde de oude vrouw.

- Om de liefde Gods, zwijg ûoch! riep Miel henauwd uit. Bid
zoals wij.

- Oh, ware ik dertig uren van hier, wenste de koetsier ker-
rnend.

- Ebe! Ebe! kreet Hille, naar de gedaante toestrompelende.

- En waa,rlijk, het vermeende spook vluchtte niet heen, het scheen
,als op een plek gekluisterd.

- Zijt gij Ebe, zijt gij mijn kind? yroeg de waarzegster ge.
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jaagd. Gij zijt het, want mijn voorgevoel, die inwendige stem be-
driegt mij niet.

- Moeder, fluisterde de krankzinnige, want waarlijk 't was
Petro's echtgenote, die hier stond,. zoekende naar haar verdwenen
kind, moeder brengt gij mijn llille mee?

Kermend omhelsde de waarzegster haar ongelukkige dochter.

- Ebe, mijn Ebe, moet ik u zo vinden? Waarom zijt ge van
mij heen gegaan? Ach, wat moet ge geleden hebben!

- Waar is mijn lieveling, mijn llille, moeiler? vroeg de zin-
neloze, terwijl ze met haar handen in de rondte voelde.

- Uw kinil is immers gestorven, Ehe. Kom met mij mede, we
zullen naar mijn hut terugkeren.

- l{ijn kind, mijn kind! kloeg de arme vrouw. Ik ga niet, weg,
voor ik het gevonden heb.

Hoe de waarzegster ook drong en bad of smeekte, Ebe weigerde
haar te vergezellen. Ze begon weer in de grond te graven en riep
maar altijd door om haar Hille.

I)e waarzegster ging wenend op het mos zitten. Haar hart kromp
ineen van wee. WeIk een wederzien van de dochter, die ze zo innig
jbeminde!

Ile beide mannen kwamen aarzelend nader. Hun passagier sprak
met dat spook, dus moest dit wel een gewone sterveling zij'n en geen
geest. Hille toch kon niet van toverij verdacht worden.

- C'€ moet niet schuw zijn, zei llille snikkenù Zo vinil ik mijr
dochter terug. Ze is krankzinnig geworden.

- Hebt gij mijn kind? vroeg de zinneloze aan de mannen.

- Haar meisje is gestorven, vertelde de waarzegster, en 't ver-
driet over dat verlies verduisterde haar verstand. Arme, arme Ebe!

- Neem haar mede naar huis, ried Miel.
De rampzalige scheen iets van die womden te verstaân, \uant

pl,otseling vluchtte ze snel heen.

- Yolgt haar, smeekte llille, volgt haar! Ik ben te oud.
Maar de gedaante was reeds verdwenen.

- Ik zal haar weer zoeken, hesloot de waarzegster opstaande.
Gaat gijlieden naar het dorp; morgen vroeg zal ik hier terug komen.
AIs de koets hersteld is, kunt ge mijn kinil en mij naar huis voeren.

- Ilurft ge alleen in het bos blijven? woeg de koetsier.

- Waarom niet? Vraag liever of ik zo onbarmhartig zou zijç
om in het dorp te gaan sliapen, terwijl mijn ongelukkig kind hier
rondiloolt!

De mannen konden maar moeilijk besluiten hun gezellin achter
te laten, maar Hille wilile niet anders en ten laatste besloten de
werkman en zijn kameraad dan toch maar naar het naastbijgelegen
dorp te gaan en daar te trachten voor geld en goed.e woorden een smid
te bewegen, hen onmiddellijk te volgen, om het voertuig weer in orde
te maken.

4r7



D,e waarzegster doolde de ganse nacht rond. De verheven moe-
derliefile gaf haar nieuwe krachten, om op de been te blijven, hoe
rnoeilijk de tocht ook was.

Ze zocht echter te vergeefs. Van Ehe vond ze geen spoof, en
reeds daagde de nieuwe morgen.

ZE\TEN EN VTJFTIGST'E FIOOFD,STUK.

GEVONDEN !

Eleek en bevend kwarra Lode de herberg binnenstorrnen, tot grcte
ergerxris van Eet{,i, die alleen in het vertrek was.

- lVellce dwaze kuren vertoont ge nu weer? riep het wijf, ga
naar het kind terug en pas er op, zoals ik u geboden heh.

- lVeg... weg... ai mij, arme sukkel... ik zal het, besterven!
kermd,e de man. Wat gaat er nog al gebeuren, sedert gij die slechte
mensen ontvangt!

- Wat is er? kreet de waardin. Spreekt ge haast?

- Ai mii, ongelukkige rnan... 1k zal nooit meer rustig slapen.

- Maar wat is er dan gebeurd! Ileeft het kind weer mama ge-
roepen? Ban rnoest gij het een ranûmeling gegeven hebhen, gelijk
ik u beval. Maar dwazer knul dan gij is'er op de ganse wereld niet.

- Het spook... het spook... starnelde Lode.

- Wat spook, spreek dan toch, uil. Ge staat daar te stotteren
als een kleine knaap.

- Het spook is gekomen en 't heeft 't kind meegepakt !
Betti verbleekte. Met een verwensing'tegen haar man liep ze

driftig naar buiten.
't Gestolen meisje had daar in die zandhoop gespeeld en nu was

het verdwenen.
En ginds rende de witte vrouw!
De herhergierster aarzelde. Het spook achtervolgen? Ze durfde

bijna niet. En toch, dat kind weg, dat kon, dat mocht niet.
Betti snelde de witte gedaante acht'erna. 't lVas een woeste wed-

ren. Nu en dan bleef de vluchtelinge stil staan, zag even om, maar
vlood met een angstkreet verder

Ongelukkig viel ze over €en lange boomwortel.
Betti haalde haar toen in.

- Hier, dat kind ! rtep ze gebiedend. Roofster, ik zal u hij de
politie aanklagen.

- Hille, "t is mijn Hille! kermde de zinneloze Ebe; 't wa.s zij;
ilie haastig opstond en de arm,e Beatrix tcgen haar borst klemde.

fijdens haar onophouilelijk zoeken rras ze voorbij de herberg:
gekomen en zag daar of gestolen meisje in het zand spelen
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Met een wilde juichkreet greep zij het, Lode reeds door haar
verschijning in huis jagende. De hrankzinnige meende haar kind
teruggevonden te hCbben en nu staxrcl. ze daar, vast besloten Pret
meisje ni,et af te staan.

Betti, ziend,e dat het spook een g€wone vrouw was, kende geon
vrees meer en ruw riep ze:

- Hier, mijn kind!
Neen, neen, 't is mijn Hille.

- Ge zijt zot, uw Hille? We zullen zien wie de sterkste is.
En nu ontstond daar een strijd om de beklagenswaardige Beatrix,

wier rnoeder in het slot kermend en klagend op het kranldbed lag'
wier vader met de gerechtsdienaren de ganse nacht in d'e bossen ge-
dwaald had, zonder de herberg te kunnen vinden.

Betti had een tak gegrepen en hief die op, om de zinneloae te
mishandelen.

- Wilt ge mijn ,kind gerust laten? klonk plotseling een schrille
stem. Hille, de waarzegster, stond daar, met ogen flikkerende van
toorn.

- Ellendig wijf, vervolgde ze, insgelijks een tak op,nemendc,
schaarnt ge u niet een zinneloze aan te vallen? Uit de weg, of ge
zult de kracht van mijn arm voelen.

- Eerst mijn kind hier, dat ze g'eroofd heeft.
Hille zag verwonderd naar het meisje, dat Ebe zo vast omklemd

hield.
Beatrix, verschrikt door al dit gerucht, weende luitlkeels.
Met een snelle beweging pakte de waardin het arme wicht u.it

de armen der zinneloze, die nu in hevige woede ontstak.
De waarzegster trachtte haar te bedaren. Ze begreep eensklaps

't gebeurde. Haar rampzalige dochter had dat kind geroofd in de
mening, dat het het hare was. Arme, arme Ehe!

Maar 't volgende ogenblik stond Hille verplet.
Ondanks de hruin,e tint, door het poeder verwekt, wat ze on-

middellijk herkende, zag ze duidelijk rlat het meisje de trekken der
barones bezal.

Zou het waar kunnen zijn? Zou men de geroofde Beatrix hier
gevoerd hebben? Die trekken... neen, ze kon zich niet bedriegen...
dat kind moest Beatrix zijn.

lïIaar Betti snelde reeds heen. Hille volgtle haar en zag de vrouw
in de herberg verdwijnen.

Ile zinneloze, die weer weende en jammerlijk kermde, volgde
gedwee haar moeder. Haar weerstand scheen thans geheel gebroken.

- Ik moet d,e mannen opzoeken en onmiddellijk de'haron waar-
schuwen, rnompelde Hille. Wonderlijke gelijkenis met de barones!
Zou het kunnen... ik duizel, als ik er aan denk, en toch waarom niet?
Is het hier geen eenzame streek en dat wijf heeft waarachtig het
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yoorkomen ener misdadigster. Rap, rap naar de anderen! Kom, Ebe,
moeder zal u beschermen.

I)e waarzegster had bijhet aanbreken van de morgen haar op-
zoekingen niet gestaakt. Geleid door 't geschreeuw der vrouwen,
was ze op het juiste ogenblik tot beschsrming harer dochter aange-
komen.

Een half uur na het beschreven toneel, toen Hille een brede
bosweE bereikt had, zag ze twee rijtuigen, door soldaten omringd.
Aan die gerechtsdienzrren kon ze haar ontdekking m,ededelen.

Maar men scheen over haar te spreken. Ja, duidelijk vernam
ze d,e woorden:

_ - Nog zo'n Egyptische heks met haar dochter, zeker. We zul'
len die twee ook maar inpakken.

Maar schets haar vreugde, toen ze in de man, die het hoofd
door het portelvenster stak, haron Gotlfried van Meerdal herkende.
Bevende van blijdschap snelde ze naat hem toe.

- Kom mee, kom mee! riep ze hevig opgewonden.

- flç'll- haast niet ! sprak een soldaat. Ge moogt ons vergezellenr,
moederke, en uw dochter mag ook m,ee. We zullen u naar een ganse
hoop vrienden en vriendinnen brengen.

Maar de soldaat spotte niet meer, toen de baron vriendelijk zei:

- Hille, gij hier! Weet ge ni'euws?

- Ja... kom rap mee.

- Hebt ge Beatrix gevonden? riep de edelman uit de koets
springende.

- I(alrn, heer, wees bedaard. Ik geloof, dat...

- Spreek sneller, pijnis mij niet langer! smeekte Aleida's echt-
genoot, die zich zelve niet meer melester was.

: Ik heb een kind gezien, dat veel op de balrones gelijkt !

- In de...? vroeg een d,er gerechtsoversten.

- In een herberg hier ilicht bij, maar hoe ze heet, weet ik
niet! onderbrak de vrouw.

Plotseling schrok Hille. Twee ogen gloeiende van wraaklust wa-
ren op haar gericht. Daar zat Manuel!

- Vervloekt zijt ge, ellendige verraadster! Ha, dat ik een ogen-
blik vrij ware om u aan stukken te scheunen, ellendige, laffe heks!

De waarzegster sidderde. De Zigeuner was vreselijk orn aan te
zien, zoals hij daar zal, in machteloze woede.

- Houd uw mond! riep een der gerechtsdienaren. Denk aan'
de pijnbank!

- Laat ons gaan! smeekte Godfried, wie dit toneel veel te lang
duurde.

Hille klom in het rijtuig met Ebe nevens haar. De zinneloze
scheen gans wezenloos.

Weldra stond de koets voor de herberg stil.
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Manuel oP tle Piinbanft'

- Ik hoorde het in de stad' Maar-laten r""e

ons niet te vroec verblijden, mijn vriend' 1an
De Lichte schiint in dele zaak gemoetd te

zijn en hij i" roo sluw, dat hij zijne maatr€ge'
'len wel zal genomen hebben' r r r r-.

- Ik wee-t dat wel, mijnheer de dokter'
rnaar ik h"Ù"À goed voorgevoel' Ik zou daar

etraks wel willen h"bil;;;;tn' Wa-arom ? Ik
weet het niet, doch er is iets in mij' dat zegt"'

J Ko-, jorrs.rr, geen gekke.rnij ! r-
- Miinheer.lk nt "" het' Of meent ct" gut

ik zou siotten, terwijl daar onze 
""9.",1u"-l']g'

mevrouw zoo wreed [ji;ib;; *t"-iL waard

seffens aan den hoogeten toren opgehangen te

worden.

- Ik beweer niet, dat ge spot' Maar zoo'n

"nd" -ui, dir., ""tt verstandig uitziet' mag

niet bijgeloovig zijn.

- Dat ben ik ook niet. Van heL".n, 
"po-ken en al zulke gasten trek i]< mij niets aan,

omdat ze niet bestaan. Vroeger was ik er
schuw van. Maar de baron heeft mij al dien
onzin afgeleerd.

- Kom, haal mij eens een kom frisch wa-
ter. Ik zal de lranke eens verLoelen.

De dienaar repte zich naar de keuLcn.

- Een kom frisch water, Ag.atha,sprak hij.

- Hoe gaat het boven ? vroeg de meid.

- Slecht. De barones is zeer wild. We heb-
ben gedrieën de grootste moeite om ze tegen
te houden.

- Pas maar op, of ze springt in hare koorts
nogdoor het venster. Dat is meer gebeurd. lk
herinner me Mie van den boschwachter, te...

- Rup, rap, ik heb nu geen tijd t Warer
moet ik hebben. Wat talmt ge toch t

N. 17
ÙAN DE LIGHTE
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