
De krijgslieden omringden de woning. Godfried snelde naar bin-
nen.

Een ruw wijf was bezig een meisje te slaan.

- Als ge nog mama roept, dood ik u, klein murmel, verstaat
ge dat? lk zal u branden met een gloeiend ijzer...

Betti werd tegen de muur geslingerd... kroop angstig in een
hoek en Godfried omklemde wenend zij,n lieveling.

- Ach God, ik dank u, ik ilank u... Beatrix, mijn arm, arm
kind!...

't Was alles wat de diep geschokte vader in de eerste ogen-
blikken kon uitbrengen.

En menige ruwe soldaat veegde een traan weg.
Betti en haar man werden ondervraagd terwijl de overste om

de burgerneester van het naaste dorp zond.

- Hoe komt dat kind hier? woeg de onderzoeksrecht'er aan
Lode.

- Ik weet. er niets van, vraag het aan mijn vrouw, zij weet
er alles van.

- Zijt ge niet heschaarnd? kreet zijn wederhelft. Ge durft uw
eigen wijf helasteren. Mijnheer, luister toch niet naar hem, hij is
schier onnozel.

- Hoe komt dat kind hier? hernam de magistraat, ditmaal
tot de waardin.

- IVXen heeft het hier gebracht.

- Wie?

- Die Zigeuner daar met een zekere Brandijzer.

- Brandijzer, Brandijzer, herhaalde een der gerechtsambtena-
ren. Ileer rechter, die naam werd rnij deze morgen door de politie
uit Brussel vermeld.

- Brandijzer?

- Js, in een schrijven van gister avond. Brandijzer is een ge-
vangen rover, een med,eplichtige van Jan De Lichte. Wegens uw af-
wezigheid kon ik u de ingekomen stukken niet aanbieden.

- Ha, dan rnoeten wij een bode naar de hoofdstad zenden. De
afstand is zo ver niet. Roep soldaat Bouwen.

De bedoelde krijgsman trad in de herberg.

- Onmiddellijk naar Brussel en rijd snel. Ik zal 'een brief me-
degeven. Mijnheer Louis, gij hebt schrijfgere,edschap, nietwaar?

- J4, heer rechter.

- Vraag aan de politieoverste, of hij onder sterk geleide Brand-
ijzer herwaarts zenden wil vcor een gewichtige confrontatie. I{er-
berg tussen Beckerzele en Bygaerden.

- Tot uw order.
TVeldra was de brief gereed en vertrok Bouwen in volle galop.

- Moest gij dat kind bewar'en? vroeg de rechter aan tsetti.

- Enige dagen.
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- Voor wie?

- Voor een Brusseliaar.

- Zijn naam?

- Ik ken hem niet.

- Liegt ge?

- Bij mijn ziel, ik ken hem niet. Hij komt hier soms, maar heeft
nog nooit zijn naam gezegd. Hij is echùer zeer rijk. Hiji vertelde, dat
dit kind van zijn familie was en de boslucht moest inademen. Helaas!
hij hedroog mij schrikkelijk. Hadde ik kunnen weten, dat het meisje
gestolen was, ik zou mij gehaast hebben alles aan de burgemeester
te vertellen. Arm schaap... ik hdb er nu medelijden mee.

- Men zou niet zeggen, dat ge zo gevoelig waart. Toen wij
binnen kwamen, dreigdet ge het te branden en zelfs te doden.

- Och, mijnheer de rechter, een mens negt al eens meer, dan
hij meent. Ik heb veel werk, 'k ben arrn en ik sta voor alles alleen,
want mij,n man, och arme, hij is zelf een kind, en als zo'n kleine dan
lastig is, geraakt men...

- Tut, tut, ik ken die praatjes.

- Mijnheer de overste, ik zou geen dierke kwaad doen. Ik hoor
daar vertellen dat die Brandijzer een rover is. Ik verschrik er van"
De kerel liep mijn deur wel niet plat, maar dronk hier toch van tijil
tot tijd...

-- Zwijg maar met al die histories, waarin ik qp 't ogenblik
weinig l:,elang stel. Zeg eens, wantneer heeft men dat hind hier ge;
bracht?

- Eergist,eren avond. De Egyptenaar, tsrandijzer en een
vrouw...

- Een vrouw? herhaalde de rechter.

- Ja, ook een Egyptische.
Wie was die vrouw dan? vroeg de magistraat aan Manuel.

- Mijn wijf.
- !la, zo! Is ze gevangen?

- Ja, ze zit hij de anderen te Aalst met ons kinil.

- Ge hadt ons dat wel eer kunnen vertellen. Ik geloof, vriendje,
dat ge-meer weet, dan ge los laat. Hadden we de pijnbank hier maar.

De Zigeuner beefde reeds bij de gedachte aan de martelingen
van gisteren, waaraan hij nog leed.

- Herbergier, antwoord gij mij eens, zei de magistraat tot Lode.

- Al wat ge wilt, rijke heer.

- O, hij is zot, hij weet niet wat hij zegt, viel Betti in.

- Zwijgen!

- Maar mijnheer, luister toch niet...

- Breng haar buiten, beval de overste.
Zijn gebod werd onmiddellijk uitgevoerd.

- Zijt gij haar man? begon de rechter tot de waard.
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- Js, wij zijn gêtrouwd in het jaar...

- Dat kan me niet schelen! IVat doet ge voor uw kost?

- Zo wat van alles.

- 't Slechtste eerst, zeker.

- Toch niet, mijnheertje. Er is op mij niets te zeggen. 'k Ga
elke Zondag naar de hoogmis en iedere maand te biecht, doe al mijn
plichten en leef geheel anders dan Betti, mijn wijf.

-'fs, hoe Ieeft die dan?

- Buiten God en Zijn gebod. 'k Heb het altijd gezegd, ilat het
eens zou mislopen.

- Wat zou mislopen?

- Met al die bezoekers os nachts.

- Wie kwamen er dan?

- 'k lVe,et het niet, want ze stak me altijd in bed. Maar man-
nen, die luid spraken en afgrijselijk vloekten, dikwijls ruzie maak-
ten. Oh, 't was hier sorns een lawijt van alle duivels. En ieder keer
ontving Betti goud.'t Ligt al in een lijnwailen beurs in haar strozak.

- Roep de vrouw eens binnen, beval de magistraat tot een
soldaat.

De waardin verscheen weer.

- Waar slaapt gij? vroeg de rechter.

- Op de voute.

- Toon uw bed.
Ongerust ging de herbergierster voor.

- Haal uw geldbeurs voor de dag.

- Mijn geldbeurs? stameld,e ze. Maar, mijnheer, wat denkt ge
toch, dat een arme vrouw als ik...

- Tut, tut, wat rap!

- Mij'nheer, geloof mij...

- lUsn, zeg grj, waar het geltl is.

- In die strozak

- Oh, gij ezel, \ilaarom zijt ge toch op de wereld? riep Betti
uit, haar gramschap niet kunnenile hedwingen. Ge verraadt uw eigen
vrouw. En zulke geleerde heren luisteren naar een zot!

- Snijd de strozak open, gebood de magistraat.

- Mijn bed bederven zonder reden! Mijn man droomt altijd
van geld.

- Doe wat ik zeg! riep de overste ongeduldig.

- Ik durf niet. Als ge weg zijt, zou Betti mij afranselen, ant-
woordde de sukkclaar.

Een scldaat sneed nu de naad door, woelde tussen het stro en
bracht een grote beurs goud te voorschijn.

- Mijn spaarpenningen! kermde de waardin. Mijn zuur ver-
diend geld en h'et erfdeel mijner moeder! Genade, genade, deernis!
Ach, maak mij niet ongelukkig! Wat heb ik dan toch misdaan?

- Hoe komt ge aan dat goud?
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- Geërfd van moeder en de rest met zryoegen verdiend, ant-
woordde ze klagend.

- Was uw sehoonmoeder rijk? vroeg de rechter aan Lode.

- Mij,n schoonmoeder is in 't gevang van Brussel gestorven.
7* had gestolen...

- Genoeg. Vrouw, ge liegt, ge zijt onze grevangene. We zullen
dat alles nauwkeurig onderzoeken.

Ondertussen had Godfried zijn kind gewassen.
I)e vreugde d,er kleine was onbeschrijfelijk. Yast en innig om-

klemde ze haat vader, als vreesde ze nogmaals van de geliefde man
gescheiden te worden.

- Gaan wie nu naar mama, papaatje?

- J4, lieveke! Oh, hoe blij ben ik, dat ik mijn schatje terug
heib. Wat rnoet gij geleden hebben? Maar nu is alles voorbij,

Van Meerdal wilde onmiddellijk vertrekken. Hij dacht aan de
ongelukkige moeder, die thuis lag te kerrnen om haar Beatrix.

- Rijd maar voort in een der koetsen, zæ7 de overste. Ik zal
vier soldaten meezenden. Wij krijgen toch versterking uit Brussel.

Hille dacht aan Miel en de koetsier, die wellicht op hai{r zaten
te wachten.

- Ge gaat mee met mij, zei de baron. We zullen een boodschap-
per zenden naar de mannen.

Van Meerdal narn snel de nodig:e maatregelen, om Miel en zijn
makker te verwittigen, dat ze mochten terug keren naar huis en
reed dan snel heen, m,,et een verlicht hart. Hij twijfelde er niet aan,
of Beatrix zoru zijn gade weer geheel beter maken.

ACHT EN VIJFTIGSTE HOOF'DSTUK.

VERDER ONDERZOEK.

De burgerneester r.an het naaste dorp kwarn haastig af. De
arnbtenaar, een brave dikke troer, rvas zijn waardigheid volkomen
bewust.

- Mijn roem is gevestigd! sprak hij tot zijn vrouw, toen hij
de tijding v,ernarn, dat de rnagistraten der stad hem deden ontbie-
den. Zonder mijn hulp kunnen ze niets doen. Ze mûgen ook niet.
Ja, Bartel Maas moet er hij zijn.

- Ga maar spoedig of ...

- Of... of wat? Ik ben hier de baas en op mijn grondgebied
beveel ik.

En nu kwam hij daar aan, hijgende en blazende, de dikke Bar-
tel Maas.

Hij maakte een linkse buiging, die de magistraten met een
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stijve hoofdknik beantwoordden.

- Ha, heren,'begon hij, hoe staan de zaken hier? Ge ondervindt
zeker vele moeilijkheden? Ja, men moet dat volkje kennen.

- Ge schijnt het al zeer slecht te kennen, antwoordde de rechter
honend.

- Mijnheer!

- Kalm, vriendj,e, zeer kalm; dat is het beste. Ik herhaal dat
ge dit volkje zeer slecht kent.

- Ben ik hier ibaas of zijt gij het?

- Wilt ge wel eens zwijgen. Ik ben gerechtigd 't opzicht uit
te oefenen op alle plaatsen en de nalatigen aan te klagen.

- Wie zou mij van nalatigheid durven belasteren? vroeg Bartel
Maas hevig verontwaardigd.

- Ik!

- En waarom?

- Sedert lang schijnen de rovers hi,er saam te komen en gij
weet er niets van.

- Dat is geen geheim. Betti staat in gemeenschap met Jan
De Lichte en zijn lbende.

- En gij liet dat toe!

- Die schelmen zijn zo sluw, dat wij geen minste bewijs te-
gen hen kunnen vinden. Bovendien, de beruchte bandieten-kapitein
is mij komen waarschuwen, dat ik hem geen stro in de weg mag
leggen.

- Hij zelf?
-_ Jan I}e Lichte in eigen persoon. Ah, ik vergeet die nacht

nooit. 't lVas in 't hartje van de zomer tijdens een verschrikkelijk
onweer. Rond twaalf uur klopt er iemand op mijn deur. Laat mij
binnen ! roept hij. Ih ben een arme pelgrim. De regen zal mij ziek
maken. Nu, heren,'ben ik een medelijdend mens en ik kon het niet
over mijn geweten verkrijgen de sukkelaar huiten te laten. I)e ver-
meende pelgrim treedt in mijn kamer en zet zich in de beste leun-
stoel. Ga hier zitten! gebood hij. Ik rvord al wat kwaad door die vle-
gelachtige vrijpostigheid en wil tegen de man opspelen.

Ileze haalt een pistool en twee dolken van onder zijn mantcl en
legt die vervaarlijke wapens op de tafel. Ge kunt denken hoe ik ver-
schoot. Bartel Maas, sprak hij, ik iben Jan De Lichte. Ik meende neer
te vallen van verschot. Ge moet niet bang zijn, vervolgde hij. Ik kom
niet om te roven, maar als vriend. Ge verstaat wel, dat ik op die vriend-
schap niet bijster gesteld was.

Als vriend, hernam de schelm, waarschuw ik u, dat ge tegen
mij, noch tegen mijn mannen, iets rnoogt ondernemen. AIs er ge-
stolen, gebrand, zelfs gernoord is, hcud u dan ko,est. Ge kunt eens
naar de plaats gaan, een onderzoek instellen, rnaar wacht u wel, de
,soldaten of de boeren ons aehterna te zenden. Want dan hang ik u
bij de bcnen in ulv deurgat. Denk aan mijn woortlen !
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Toen verdween hij weer. 7n, heren, ge begrijpt, dat ik voor-
zichtig was. En gij, in de stad, scheent er ook zo over te denken.

De magistraten hadden aandachtig geluisterd, want Bartel Maas
vertelde dit zeer levendig en m'et de nodige gebaren.

- Ge hebt schromeliik uw plicht verwaarloosd, zei de overste,
streng.

- Ik heb het voorbeeld gevolgd d,er stadspolitie, antwoordde,
de burgemeester op kalme toon.

- Ge durft uw oversten betichten?

- Heeft men ooit de daders gevat van al die moorden en dief-
stallen te Brussel, Mecheleno Gent, Aalst? vroeg Bartel glimlachend.
Hoort eens, her,en, wij zijn onder ons. Tegen het volk zetten wij eery
hoge borst, maar nu moet,en we €r geen doekjes om winden, nietwaar?

- Onbeschaamde vlegel!

- Dezelfde wedergroet zij u yan harte gegund.

- Hij staat misschien met De Lichte in betrekking, zei een
der gerechtsambtenaren verachtelijk.

Nu werd Bartcl Maas kwaad.

- En gij, armzalige pennelikker! barstte hij los. Ge stelt ur

aan alsof ge de opperbevelhebber van het leger zijt. En uw magere-
vingers zijn krom van ft krabbelen op het papier.

- Ik zal een gepeperde brief krabbelen waarvan gij de gevolgen'
zult ondervinden, beloofile de schrijver.

- En ik zal naar Brussel riiden en er uw zaligheid vertellen,.
drreigde Maas. Wat meent ge wel, om mij te hetichten een handlanger^
van Jan De Lichte te zijn. Ge zult die laster verantwoorden. Als gij
lieden in de stad het niet nodig oordeelt de bandieten te vervolgen,
dan kunnen wij in de kleine gemeenten evenmin iets doen. De rover-
kapitein heeft nog van die bezoeken afgelegtl bij miin amhtsbroedens..
En waarom is hij zo stout? Hij heeft het zelf gezegd! Ik mag ro'
ven van het hoger bestuur, vertelde hii. En waarachtig, de schurk.
had gelijk. Ziet, heren, een echte Brabander smoort geen duivel op'
zijn hart. Hij spreekt wat waar is...

- En drinkt wat klaar is! fluisterde een soldaat zijn makker'
in "t oor, op Bartel's ilikke buik wijzende.

- 't fs genoeg, zei de overste ongeduldig. Wij zullen ons onder-
zoek voortzetten.

- Tot uw dienst, heren. We zullen alles vergeven en vergeten..

- Dat weet ik nog ni,et, gromde de magistraat in zijn eigen en
Iuid vroeg hij:

- Burgemeester Maag kent gij de bewoners dezer helberg?

- Ik ken alle mensen van mijn grondgebied. 't Zijn allen mijn
kinderen, antwoordde Bartel op vaderlijke toon.

- I)an hebt ge er toch slechte zonen en dochters onder.

- flslsas, ja. En Betti hier kan ik niet prijzen. Haar man is.
een goede sukkel, een hloed die geen beestje zal kwaad doen.
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- Is hij in zijn hersens gekrenkt?

- Oh neen, maar hij behoort niet tot de slimsten.

- En zijn vrouw?

- Die heeft verstand voor drie. Een echte hellev,eeg, maar zo
sluw, dat wij nietB tegen haar kunnen vinden.

- Er kwamen hier rovers bijeen?

- Dat vertelde men in het dorp. Maar waarom zou ik gaan zien?
Moest ik hier komen, wel, dan hadden de mannen rustig rond de tafel
gezeten of vreedzaam geslapen en daarvoor kon ik hen toch niet
straffen, nietwaar, heren?

- Zijn er hier vele misdaden gebeurd?

- Helaas ja. En telkens meldde ik dat aan 't hoger bestuur.
Maar 't was al verloren geschreven. Een boer minder of meer is
geen verlies of winst, dachten ze zeker in de stad. Jan De Lichte
heeft hier ook gespookt. Verleden jaar nog plunderde hij een grote
boerderij. Yan mij stal hij twee schone paarden. Bij de mulder roof-
de hij een wagen graan. Kortom, hij heeft hier gedaan zoals in Vlaan-
deren.

De rechter deed nog enige vragen. Dan wachtte men de komst
van de Brusselaars af.

Eindelijk kwam de bode terug. Hij was alleen.

- Hebt ge de weg naar Brussel niet gevonden? vroeg de rech-
ter op een toon van teleurstelling.

- Zeker, heer overste, hier is het antwoord van het politie*
hoofd.

De magistraat scheurde driftig de omslag en las het stuk.

- De gevangen bandiet, die Brandijzer, heeft zich verhangen
in zijn cel, sprak hij onverschillig. We moeten dus niet langer hier
blijven. Burgemeester Maas, we zullen een verslag opstellen van
deze gevangenneming, dat,ge moet ondertekenen. Dit echtpaar gaat
mee naar Aalst.

Ile <<pennelikker> zette zich aan 't werk, het stuk werd behoor-
lijk opgesteld en ondertekend.

De gerechtsdienaren maakten zich gereed naar Aalst terug te
keren en Bartel Maas verheugde zich reeds op de avond, als hij in
de herberg met de nodige overdrijving aan de voornaamstc dorpe-
lingen zou uiteendoen, hoe hij die heren uit de stad de les gespeld"
had.

Er werd een kar gehaald, om de g€yangenen te vervoeren.
Lode betuigde zijn onschuld.

- Gij gaat mee als getuige, zei de overste. Wees maar kalm"
als ge onschuldig zijt, krijgt ge uw vrijheid terug.

- Zijn er nog gevaarlijke kerels in de omtrek? vroeg de over-
ste aan hurgemeester Maas.

- Ja. Daar straks ontmoette ik Petro, een schelmse Egyptenaar.
Hij zit nu ongetwijfeld te drinken in een herbergje nabij het dorp..
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- Ik zal u twee soldaten meegev€n, zorg dat hij gegrepen worde.
't Geleide van ut gerecht was thans zeer verzwakt.

Wel, zei de pennelikker, toen de overste dit opm,erkte, ge-
last enige slerke boeren ons te vergezellen. Eerlijk gezegd, ik gevoel
me niet veilig in dit woud. Die bandieten schijnen zeer stoutmoedig
te zijn. We zouden wel eens €en onaangenam€ ontmoeting kunnen
hebben.

- Och, straks b'ereiken we de grote baan op Ninove. We mo-
gen geen tijd meer verliezen. Bovendien, 't is geen avond.

De koets vertrok. "t lVas reeds middag en Aalst lag nog ver.

"'Ë"

Petro was een kloeke Zigeuner; zijn gelaat vertoonde echter
de sporen van een onmatig l,even.

Hij zat in <De Jager> te drinken en te boffen op zijn zogenaam-
de heldendaden.

De waardin gevoelde zich angstig tegenover die ruwe kerel, die
reeds bedronken scheen en altijd nog meer drank eiste. Ze voelde
zich verlicht, toen ze Bartel Maas zag binnentreden.

- Ha, vriendschap! riep Petro, komt gij mij wat gezelschap
houden? Daar straks ontmoette ik u op de haan. 'k Herken u ilan
uw rode n€us en uw dikke buik. Ge pakt ze ook gaarne, hé?

- Zijt gij Petro niet?

- Ja, Petro de Zigeuner. Een gevaarlijke kerel, hoor! Ge kunt
beter met mij drinken dan rnet mij vechten. Ik zou ,u zo 'n stoot
tegen uw buik geven, dat ge nimmer meer een druppelke kunt proe-
Yen.

- Ik ben de burgemeester.

- Wat ge zegt! Voornaam gezelschap. Kom, ik zal eens op uw
gezondheid drinken, wel te y,erstaan, gij betaalt. Ge zoudt toch niet
willen, dat een arme duivel zoals ik uw gelag voldeed.

- Zijl gij gehuwd? vroeg Bartel.

- Wat gaat u dat aan? Of weet ge misschien een schone en
rijke vrouw voor me? Yooral rijk, zulle! Zonder kronen is 't leven
zo droevig, vindt ge niet?

- Antwoord mij!

- Wat gaat ge mij bevelen, dikke boerenburgemeester? Maak
rne niet kwaad, rvant dan jeuken mijn handen. Bazin, een stoop op
rekening van die dikzak daar.

- f)strs, ge zijt mij,n gevangene!
De Zigeuner sprong woedend op, toen hij twee soldaten zag

binnenstormen- Ifij trok zijn mes en riep met een vloek:

- tr{ornt rnaar af! Maar weet wel, dat d,e eerste, die nadert,
dood voor mijn voeten ligt.

Maar twee geladen pistolen waren op hem gericht.
De woedende Eg:yptenaar deed een yervaarlijke sprong zijwaarts
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en wierp Bartel Maas omver, zodat de burgemeester een lelijke tui-
meling maakte.

Maar een schot weer{donk. Een kogel trof de woestaard in de
arm.

Petro zag et vreselijk uit, 't schuim stond hem om de lippen'
zijn ogen schenen vonken te schieten. Ziin borst ging heftig op en
neer.

- Geef u over, zei een der krijgslieden, of wij schieten u neer.

- Liever dood dan in uw klauwen. Ge z'ult mijn lichaam niet
op uw vervloekte pijnhank leggen.

Toen verrichtte Bartel Maas zijn grot'e heldendaad, waarop hii
zich tot aan zijn dood toe beroemde.

De achtbare burgemeester was aehter de Zigeuner geroltl. Hij
krabhelde overeind en zonder dat de Egyptenaar zijn nadering be-
merkte, gaf Maas hem een vervaarlijke stoot in de lenden, zodat
Erbe's echtgenoot vooroyer op de grond viel.

Ile soldaten sprongen naar hem toe en een geduchte worsteling
ontstond; bij de tuimeling had Petro zijn mes verloren. Wat schrapte,
stampte en beet hij, worstelile hii met de armen, rnaar hij moest de
kamp opgeven. De waardin reikte een stevige koord over en einde'
lijk las de schelm gdbonden neer.

Hij braakte allerlei verw,ensingen en vl,oekte en schold, maar
de krijgslieden dronken smakelijk de kan bier, welke Bartel Maas
hen aanbood.

- Wat moeten we nu met hem doen? vroeg €€n van de soldaten.

- Hij zal ale getuige moeten dienen. De overste vertelde mij,
dat er een kind geroofd werd. Wellicht is die schurk ook in die zaak
gemoeid. Yoer hern dus mee naar Aalst.

Fetro werd op een der paarden gebonilen en de ruiters vertrok'
ken in gestrekte draf.

Eartel Maas keerde naar zijn dorp terug. Onmiddellijk schr,eef
hij een verslag naar de hoge overheid, in geuren en kleuren zijn hel-
dendaad vertellende.

- flis7s, momp,elde hij, toen hij zijn naam met sierlijke krul-
Ien onder het stuk zel,te. Laat nu de pennelikker ma^ar e€n klacht
opstellen. Dat zijn woorden en dit zijn feiten. Men zal weten te oor-
delen.

In vele dorpen werd die avond over Jan De Lichte gesprokeru
Men meende, dat de gevangenneming van Betti en Petro in

verband stond met de bende, dat het trur der vervolging geslagen
was.

Men begon moed te scheppen. Als de bende maar uitgeroeid kon
worden. Vrouwen en kinderen hadden vurig in de kerken gebeden,
om van de schelmen verlost te worden.

De bevrijding. naakte.
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En meer dan ooit werden de schurkenstreken van de bandieten
opgesomd.

Brandijzer had zelfmoord gepleegd. In de cel dacht hij over
zijn lot, na. Hij voorzag zijn lijden en huiverde, tûen hij voor zijn
geest de pijnhank zag.

trn zijn schrikkelijke wanhoop scheurde hij zijn mantel in repen,
niaakte een strop. Sidderend, waanzinnig van angst, r.raakte hij een
eind aan zijn leven.

Vreselijk einde van een ellendig bestaan. Jaren had hij gestol,en,
geroofd en gemoord, zijn geweten verkrachtende, oude herinneringen
verjagende. Ja, hij had ogenblikken van berouw gekendo rnaar de
omgang met zijn slechte kameraden, zijn ganse orngeving joeg hem
voort op de slechte weg.

os Morgens vonden de bewakers zijn lijk.
De ganse nacht had men Jan De Lichte gezocht, nnaar natuur-

lijk nutteloos.
Ridtler Valens kon geen rust vinden. Hij maakte allerlei plannen,

maar kon geen oplossing vinden. Hij besloot maar af te wachten,
wat er gebeuren zûu en b'ij 't minste geyaar de vlucht te nemen. Iloch
zijn'rust was voorbij. Midden in de slaap werd hij opgeschrikt, R€-
nende, dat de politie zijn huis binnenviel. Wroêging verteerde zijn
gemoed.

NEGEN EN VIJFTIGSTE HOOFDSTUK.

THUIS.

Terwijl Petro, de Zigeuner, door de gewapenden overmeesterd
werd, lag de arme harones van Meerdal te worstelen met hevige
koortsen.

De ziekenzuster had de hulp van Mathilde moeten inroepen om
de kranke in bedwang te houden.

- Ik wil weg, weg! riep de zieke. Beatrix wacht op mij.

- Was de dokter nu maar hier gebleven! kloeg de kamenier.

- Hij moest voor enige uren naar Aalst, maar zal zo spoedig
mogelijk terugkeren, sprak Melia. Bedenk, dat nog anderen naar
zijn hulp verlangen.

- Ge zijt allen wreedaards! h,ernam Aleida. Waarom foltert
ge mij? Waarom hebt ge mijn kind van mijn zijde weggenomen?
Zeg, waar is Beatrix? Zeg het mij! O, daar is die Brusselaar weer!
Jaag lrem dan toch weg! Martin, Dick, Wouter, hevrijdt mij van die
onmens!

Daarna begon de kranke te snikken en om haar kind te kermen.
Het was een pijnlijk toneel, die gemartelde moeder op haar
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leEer! Mathilda en Melia weenden van deernis. De ziekenzuster tracht-
te de zieke te bedaren, maar toen ze tret bed naderde, vloog de barones
weer ov€reind en met starende ogen, kreet ze:

- Ga weg, ga weg van hier! Beatrix moet komen! Breng mijn
kind hier!

Mathilde haalde Martin.

- Rap! sprak ze, kom ons helpen, om onze meesteres tcgen te
houden, ze wil met alle geweld uit bed. En wij zijn niet sterk genoeg.

De trouwe dienaar snelde naar boven.

- Mijn kruiden deugen niet, mompelde de oude meid, Agatha,
in de keuken. Mevrouw ligt rnet zware koortsen. Ik kan haar helpen,
maar, neen, de pilledraaiers, de lapkesdoht'ers weten alles veel heter.
En met al hun geleerdheid kunnen ze de barones nog niet tot rust
brengen.

- AIs ik ziek moest worden, zoudt ge ook niet aan mijn lijf
mogen komen, zei Dina, de jonge deerne.

- Ik zou mijn handen aan u niet vuil willen maken, venijnige
slang.

- Ik zou kunn,en varen gelijk die and'ere, welke ge bijna dood-
genezen hebt.

- Ge liegt!

- Wees wat stiller! Denk aan de zieke meesteres. Maak u zo
dik niet, ge weet beter als wie ook, dat ik de zuivere waarheid spreek.
Raas maar tegen de stoof, ik ga weg.

- Hier, ge zult helpen h'et eten bereiden, gebood de oude.

- |rJssn, ik dank u hartelijk, om al uw zotte klap aan te horen.
Ge doet niets anders dan ruzie maken en de dokter heeft geboden,
dat in huis alles stil moet wezen.

- Die meid zal me nog een ziekte op 't lijf jagen! gromde
Agatha, toen Dina de keuken verliet. Nu sta ik hier alleen voor al
dat werk. Die feeks rregt, dat ze zorgerl. wil voor stilte in huis. Doch
ze is natuurlijk weer naar'Wouter. De baron moest die twee opeters
en dagdieven vierkant aan de deur zetten!

- Hoe gaat het m,et de barones? vroeg de Aalstse dokter, die
juist terug kwam, aan Dina, welke hij in de gang ontmcette.

- Ik geloof slecht, mijnheer. Martin, de knecht, is naar boven
geroepen, want de twee vrouwen konden mijn meesteres niet meer

edwingen.
De heelmeester snelde naar de ziekenkamer.

- De toestand verslecht fel! mompekle hij, de ongelukkige moe-
der in een hevige worsteling ziende met haar hewakers. Arme van
Meerdal! Uw gade zal u niet meer herkennen of 't moest zijn... maar
neen, die hoop is al te flauw.

- Men schijnt een goed spoor gevonden te hebben, fluisterde
Martin de dokter verheugd in 't oor, toen de kranke van afmatting
terug in de kussens gevallen was.
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- Ik hoorde het in de stad. Maar laten we ons niet te vroeg ver-
blijden, mijn vriend. Jan De Lichte schijnt in deze zaak gemoeid
te zijn en hij is zo sluw, dat hij zijn maatregelen wel zal genomen
hebben.

- Ik weet dat wel, mijnheer de dokter, maar ik heb een goed
voorgevoel. Ik zou daar straks wel hebben willen zingen. Waarom?
Ik weet het niet, doch er is iets in mij, dat zegt...

- 
(sp, jongen, geen gekkernij !

- Mijnheer, ik meen het. Of m'eent ge, dat ik zou spotten, ter-
wijl daar onze engelachtige mevrouw zo wreed lijdt! Dan ware ik
waard seffens aan de hoogste toren opgehangen te worden.

- Ik heweer niet, dat ge spot. Maar zo'n oude man, die er zeer
verstandig uitziet, mag niet bijgelovig zijn.

- Dat hen ik ook niet. Van heksen, spoken en al zulke gast,en
trek ik mij niets aan, omdat .ze niet bestaan. Vroeger was ik er
schuw van. Maar de baron heeft mij al die onzin afgeleerd.

- l(61n, haal mij eens een kom fris water. Ik zal de kranke
eens verkoelen.

I)e dienaar r,epte zich naar de keuken.

- Een kom fris water, Agatha, sprak hij.

- Hoe gaat het boven? vroeg tle meid.

- Slecht. De barones is ze,er wild. We hebben gedrieiiin de
grootste moeite om ze tegen te houde_n.

- Pas mâar op, of ze springt in haar koorts nog door het ven-
ster. Dat is meer gebeurd. trk herinner me Mie van de boswachter, te...

- Rap, rap, ik herb nu geen tijil! Waûer moet ik he-u"ben. Wat
talmt ge toch!

- fr[ssn, naar een oud rnens wilt ge niet luisteren, liever naa,r
zo'n steedse heer, die van de geneeskunde zoveel weet als mijn blok.

- Hier de kom, oude bahbelkous, gromd,e Martin. Vertel al ilie
klap aan de oude wijven.

De dienaar haastte zich naar boven. Weer had de kranke een
hevige aanval. 'Ze zwaaide woest met de armen. Haar ogen rolden
wild heen en weer. Schuim vertoonde zich op de lippen. En zii, ilie
altijd vriendelijk sprak, zelfs tot de geringste bedelaar, schold nu
de lieden rond haar voor wreedaards en onbarmhartige kwellers.

- Mijn kind, mijn kind! schreeuwde ze. Waar is Beatrix? Ge
hebt ze gedood! Laat mij los, ik wil mijn lieveling zoeken! 'k Zal u
allen vinden, rovers en moordenaars.

De dokter diende haar zijn beste zorgen toe en eindeliik gelukte
het hem, die afgematte, gefolterde moeder tot rust te brengen. De
zieke viel in slaap.

I)iep ontroerd zaten de vrouwen en mannen in de kamer. Allen
leden mee. Melia dacht aan de schelm, die zoveel onheilen over de
streek uitgestort had. Ze herinn'erde zich een ander ziekbed, haar
eigen.
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