
Men had haar verteld, dat zij ook geroepen en gehuild had, ge'
klaagd om de jongeling, die men in de schaduw van het oude herk-
hof begroef.

- Ach, God, hoe lang nog! bad, ze in stilte. Hoe lang nog zult
Gij die misdaden, dulden?

De maagd smeekte vurig om leniging van al dit leed.
Mathilde ook bad voor de verdwenene en de kranke.
De heelmeester overdacht, hoe hij de wanhopige vader het vre.

selijke nieuws zou mededelen. Hij twijfelile nu niet langer. Het ver-
stand dier kranke verduisterde...'t werd duister in haar hrein. Ba-
nones van Meerdal werd krankzinnig.

Martin alleen behield goede hoop. Hij rekende op zijn voorge-
voel.

Zo verliep een geruime tijd. De barones sliep... maar de altijd
veranderende uitdrukkingen van haar gelaat verrieden, dat die slaap
geen verlichting bracht voor de gefolterde geest.

Eensklaps verhief zich buiten een Iuid geschreeuw.
Ontsteld snelde de dokter naar het venst,er. Als van de bliksem

getroffen, hleef hij staan. Waakte of droomde hij? Aanschouwde
hij de werkelijkheiil of was het een spel zijner verbeelding?

Was dat baron van Meerdal, die als waanzinnig van vreugde
uit de koets sprong en jubelend een kind omhoog stak?

- 't Is de meester, Beatrix is gered ! zei Martin, de kamer uit-
snellende.

- Pas op de zieke, nu moeten we dublbel voorzichtig zijn, fluis-
terde de dokter tot de \roulven, die ook opgesprongen waren. Ik ga
naar beneden.

Het dienstpersoneel omringde de overgelukkige vader.

- Terug, ter,ug! jubelde Godfried. Beatrix, mijn lievelingo is
gered. God zij geloofd voor deze uitkomst!

Dina snikte van vreugde en ook menige man veegde een traan
weg.

- Nu naar rnoeder. Ze zal genezen zijn! vervolgde de edelman.
Hei, dokter, zei hij, de geneesheer ontwarende, onze lieveling heb-
ben we gezond en veilig terug!

- Yan ganser harte geluk gewenst.

- Nu naar moeder, nietwaar?

- J7, mama, mama! riep de kleine.

- Nog niet ! zei de dokter streng. W,e moeten uiterst voorzichtiE
zijn.

- Maar, mijn echtgenote zal genez€n zijn, als ze haar schatje
ziet.

- Ik twijfel er niet aan, antwoordde de heelmeester. Maar
juist daarom zullen we oppass€n. De barones slaapt nu, eli we mogen
haar niet plotseling storen. Bovendien is uw kind veranderd.

Abraham Hans
JAN DE LICHTE
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- Helaas ja, vermagerd. En al die prachtige lokken zij,n afge-
sneden.

- Bijzonderheden waar we op rnoeten letten, ging de geneesheer
voort. Kleed de kleine eerst in een helder gewaad. Weg met die
Zigeunerlompen. Zet haar een grote muts op, waardoor het hoofd
zoveel mogelijk vet'borgen blijft. Ik zal intussen naar boven gaan
en u op't g:eschikte ogenblik roepen.

- Ik moet wel gehoorzamen, ofschoon ik ''t liefst onmiddellijk
naar mijn gade zou snellen.

- Wat ged'uld, vriend. Alles komt terecht mits we voorzichtig
zijn. Tot straks.

- Mijn voorgevoel heeft mij niet hedrogen! jubelde Martin.
Arme Beatrix, wat moet ge geleden hebben! Maar nu is alles voorbij.
We laten u niet voor de tweede keer wegroven. Meester, waar hebt
ge haar gevonden? Ik brand van nieuwsgierigheid.

- Ik zal alles vertellen, alles, ik beloof het u, maar op 't ogen-
blik nog niet. We moeten aan de lbarones denken.

- Vergeef het mij, meester, dat ik zo onbescheiden ben. Maar
door de grote rblijdschap heb ik mijn kop verloren.

- Gij zij,t een brave kerel, gij allen zijt trouwe dienaren. En
als de barones genezen is, zullen we deze blijde uitkomst feestelijk
vieren. Kom, Dina, help mij om Beatrix aan te kleden.

- Mag ik dan dadelijk naar mama? vroeg het meisje.

- Zeker, mijn lieveling.

- f(6p, Iaat ons gaan. Ik heb mama al zo lang niet meer gezien.

- Nog een beetje wachten. Mama is nog wat ziek en slaapt
nu. Doch we gaan seffens, hoor.

Voor de honderdste maal wel overdekte de gelukkige vader dat
lief gelaat met vurige kussen.

De dokter zat in hevige spanning bij het ziekbeil. Zeker, nu kon
alles ten beste aflopen maar de schok was in staat, noodlottige ge-
volgen na zich te slepen.

Weldra ontwaakte de kranke. Haar verdwaasde blik viel op de
heelmeester. Er kwam weer vuur in die ogen, een onnatuurlijke
schittering.

- Zalt ge me dan eeuwig pijnigen? riep de zieke. Mag ik nog
niet weg? Ach toe,laat mij gaan, ik smeek het u. Baru, houd mij niet
langer gevangen. Laat mij naar mijn kind gaan.

Ze wrong de handen en de tranen liepen haar over ile bleke
wangen.

- $ayu, kermde ze w,eer, hdb deernis met mij. Ik heb u toch
niets misdaan! Ha, ge wilt niet. Wacht, Godfried zal komen, hij zal
u verplettelen.

De dokter wenkte Mathilde.

- Ç4qsr, gebood hij, roep uw meester, maar zonder het kind.
Goed verstaan, zonder het kind!
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De kamenier verliet snel de karner.

- Mijn echtgenoot zal kcmen ! vervolgde de barones. Hij zal
u vermorzelen, harteloze schelrn, die mij rnartelt.

Enige ogenblikhen later trad de edelman diep ontroerd binnen.

- Ga na&r 't i;ed! fluisterde de dokter.

- Aleida! zei de baron teder.
l\{et een b,tijde kreet sloeg de zieke haar armen orn zijn hals.

- .Iaag Baru weg! riep ze angstig. En dan weer juichte zez
trk wist rvel dat ge kornen zaudt.

.- Earu... ivitrde van Meerdal antwoorden, rnaar de gsneesheer
vezelde stil:

- Doe alsof ge mij buiten jaagt. Rap, gehootzaam, ge zult
weten rryaarom ik daË rraag. Boe of ge z,eer bocs cp mij zijt en noem
rnij Baru.

- TVeg, rveg" riep GoCiried nuidrveg, Earu, schelm.
FIij greep de clokter hij cte schauder eru scheen hern ruw buiten

te zetten.
ÏIij verstond de betlcleling van dit toneel niet. maar begreep, dat

de heelmeester een nc'adzahelijX<e rnaatregel narn.

- Hij is weg! jubelde de kranïce" Nu verlaat ge mij niet meer,
nietwaar?

- Neen, neen, Iieve Aleida.

- En mag Eeatrir thans komen?

- Ik zal haar halen.

- l{ssp, rni.i niet alleen traten. Zend, ey iemand cnl.
Melia was de dokter gevolgd buiten de kamer en Mathilde te-

rugg'ekeerd.

- [traal de kleine, zei de baron haastig tst de karnenier.
Daar kwam ze, rle lieveling der ouders, het, gestolen en weer

teruggevonden kind!
Met een jubelkreet sprong ze op het hed en vast en innig klennde

ze zich om haar rnoeders hals.
De zleke kuste het rneisje onstuimig.

- Hebt ge in de hof gespeeld? vroeg z.e.

- Ja, antwaordde van Meerdal, vrezende dat Beatrlx ong-p-
wenste aandoeningen z$u epwekken, zo ze alles vertelde.

- Met Flora? hernarn de kranke.

- Js, zei weer haar eehtgenoot.

- Dan ben ik toch lang ziek geweest. Nu herinner ik h,et rnij.
Ik was naar Dorothea lVellens geweest op het \Yclvenhol.

- Juist, en toen werdt ge zwaat verkoud'en en weldra zeer krank.
Maar gelukkig is nu alles vcoribij.

- 
(61n, Eeatrix, kus rne nu nog eens en dan wil ih wat slapen.

Ik ben zeer vermoeid.

- Doe zo, lieve, sprak Godfried. En van avond komen wij weer
even rnet u kouten. Be slaap zal u versterken en genezen.
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De bez,orgde echtg,enoot nnaakte het bed wat in orde en legde
zijn gade gernakkelijk. Spoedig viel de kranke in een gezonde slaap.

De dokter kwam weer binnen en stak met, een van vreugde stra-
lend gezicht de baron beide handen toe.

- Geluk gewenst, uw gemalin is gered. Nog enige dagen, €en
paar w,eken misschien en de barones is weer g:eheel de oude.

Men liet de kranke alleen met Mathilde, want 't was of beste,
dat geen vreemde personen rond het bed bleven. t

De dokter verklaarde nu de vreemde handelwijze.

- Uw gade zag mij voor Baru aan, vertelde hij, en rneende,
dat ik haar gevangen hield. Goilfried zal komen en u verpletterenn
zei ze. Toen kwam ik op de gelukkige gedachte u te laten ro€pen
om rnij huiten te zetten. Dan werd ze eensklaps veel rustiger; ih
hoorde het aan haar spreek6oon en ook aan de woorden. Haar hoofd
verhelderde. De slaap zal het overige doen. Maar verhaal mij nu,
hoe gij uw Beatrix terug hebt gevonden.

- 
Ç94X11,9.

En nu vernam de dokter alles, wat wij de lezer mededeeftlen in
het voorgaande hoofdstuk.

- Ik begin al meer en meer te denken, dat Baru in deze laffe
zaak gernoeid is, besloot van Meerdal. Hii is spoorloos uit Brussel
verdwenen. Zijn woning is verlaten. Niemand weet nieuws van hem.
'IVat betekent dit alles?

- Wie is die Baru eigenlijk? IIij kwam vroeg€r veel bij de oud,e
baron, zoals ik hoorde.

- Helaas ja, 't is een pijnlijke geschiedenis, maar ge hebt recht
ze te vernemen. Ze wordt nu toch genoeg opgehaald.

- Ik wil niet onbescheiden zijn, wedervoer de heelmeester.

- Luister, dokter, en dan zult ge beter kunnen oord'elen.
Godfried vertelde nu, hoe Baru naar de hand van Aleida de

Creil gedongen had en ook het later bezoek van de onheschaamde
Brusselaar, tijdens de afwezigheid van Aleida's gade.

- Hij zal dan ook wel bekwaam zijn tot deze lage misdaad!
sprak de heelmeester, toen hij alles vernomen had. \Maar zal merl
hem vinden? 'Wie weet, verkeert hiJ niet in het buitenlanil!

- Best mogelijk.I)e gevangen kroeghoudster zal w'el opbiechten.
Maar alles is nu nog een raadsel. 't Staat vast, dat Jan De Lichte
in dit schelmstuk gemoeid is. Hoe, weet ik niet. We hopen echter,
dat't gerecht alles zal opklaren.

- En al deze schelmen spoedig onschadelijk zullen gemaalit
worden, wenste de dokter. I.{,u moet ik weg. Mijn tegenwoordigheid
is te Aalst zeer nodig. Morgen keer ik terug, alleen om eens te zien,
want alle gevaar yoor een noodlottige afloop is geweken.

Toen Godfried de dokter uitEelaten had, trad hij met een gans
ander gevoel zijn huis weer binnen dan de dag te voren.

Alle gedruktheid was uit het kasteel verdwenen. W'el sprak men
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nog stil, terwille van de kranke m,eesteres, maar van ieders gelaat
straalde vreugde.

Zelfs de oude Agatha sprak minder krijsend en, wonder boverl
wonder, die avond verweet ze aan Dina haar verkering met de knap-
pe Wouter geen enkele keer.

De kranke sliep rustig.
Melia zat alleen in een afzonderlijke kamer. De arme maagd

bad... en weende.

De kranke werd iedere dag sterker. Weldra mocht ze een kleine
wandeling in de hof doen. Met haar lieveling aan de ene hand en de
andere op de arm van haar echtgenoot steunende, stapte zij langzaam'
tussen de perken, genietende van de zoel,e lucht en de bloernengeur.

Later ging zij met haar dochter naar de kapel om O.L.Vrouw
voor de redding te danken.

- Oh, sprak zij eens ap zulk een wandeling. Hoe ongelukkig
moet Dorothea Wellens zich gevoelen! Altijd ziek zijn. imrner op
dat hed liggen en...

- En wat, lieve?

- En een vader, die haar nog immer vervolgt met zijn hoog-
moedige plannen, die spreekt van een nieuw slot bouwen, een groot
park aanleggen en zo meer.

- Wellens schijnt in grote moeilijkheilen te verkeren, ant-
woordde Godfried. Hij geeft de schuld aan de roverij der handi'eten,
maar ieder weet, dat hij sinds lang doodarm is. De schulileisers laten
hem geen rust meer en spreken van niets minder dan zijn huis te
verkopen.

- En Dorothea? vroeg Aleida.

- Zij is het meest te beklagen.

- Manlief, ik weet een goed plan. Zoudt gij 't goed vinden?

- Ge weet, ik kan u niets weigeren.

- Laat Dorothea hier verzorgd worden door Melia, de goede
zuster, welke mij zo trouw oppast.

- Hed,en avond zal ik haar laten halen. Maar Wellens zeif?

- Dat wordt lastiger. Ik vrees, als hij hier komt, dat hij dade-
lijk ruzie krijgt met alle bedienden, hij zal willen bevelen als een
generaal.

- We kunnen er nlet aa:r denken- hernarn de barcn. Maar wat
zoudt ge zeggen, indien ik 't Wolvenhol kocht? H.et zal voor een appel
en een ci te krijgen zijn, tijzonderlijk nu. En later blijft het in
waarde. De helft der opbrengst van vaders kasteel is ruim voldoendc.

- En lYellens er voorlopig laten rvonen? vroeg de vrouw.

- Ja. Als ik 't bos verzorg, zullen de bamen mij genoeg rente
opbrengen. Wij hopen op rbetere tijden, nietrvaar?

i<*
{.
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- Ja, de oorlog, zegt men, loopt ten einde en Jan De Lichte's
dagen schijnen geteld te zijn.

- Gelukkig! Eergisteren heeft men weer een bandiet gegre.
pen, een zekere Jooq die hier ronddoolde op de dag van de kinderroof,

De moeder drukte de hand van haar lieveling.
Haar 'echtvriend had haar de zaak langzaam en voorzichtig me-

degedeeld, wel nog niet in volle bijzonderheden, maar toch in de
hoofdzaken.

Hij verborg echter voo,r zijn gaile de ontilekking van Mathilde. De
kamenier had verscheidene blauwe plekken op het lichaam der kleine
bemerkt, spûren van de wrede mishandeling, door de misdadige hand
van Manuel, de Zigeuner, en van Betti, het herbergwijf.

Het geheim was nog niet geheel opgeklaard.
Men wist echter, dat andere personen alles in gang gestoken

hadden en 't gerecht hoopte wel de schuldigen te vinden.
Zoals wij zeiden, nam Aleida voortdurend in beterschap toe. De

geneesheer uit Aalst kwam nu en dan eens zien. Hij veroorloofde
zijn patient wat meer beweging te nemen. Godfried maakte toen
met haar kleine ritjes te paard, zijn geliefde vrouw steeds met de
verkleefdste znrgen omringende.

Hille was niet in haar oude hut teruggekeerd. De nog vrij rond-
lopende Zigeuners hadden haar dood gezworen. De waarzegster ver-
bleef met haar zinneloze dochter in een afzontlerlijk vertrek hinnen
't kasteel, tot grote verontwaardiging van Agatha, welke weer
allerlei onheilen voorspelde.

ZESTIGSTE HOOFDSTUK.

SCHRIK.

Na zijn stoutmoedige diefstal in de feestzaal t'e Brussel, keerde
Jan lle Lichte met trezwaard gemoed naar zijn bende terug. De buit
was goed. Maar wat baatte dit, zo de mannen een voor een door de
politie gegrepen werden?

De kapitein gevoelde dat zijn macht verminderde.

- 't Loopt slecht, zei hij hij zich zelve. Schaepdrijver te Gentn
Erandijzer te Brussel... en welk nieuws zal ik straks hcren? Simon
en Reepmaker, die trafaards, zullen ook niet lang op hun eigen rver-
ken. W,eldra zitten zij achter slot en grendel. Al die geyangeneLi
kunnen rnij verraden. Gesteld dat ze niet willen, is de pijnbank daar
oxn hen te dwingen. Langs die kant verzwakt de bende fel. Langs
d,e andere kant moet ik Livina en Mie duchten. Gehoonde vrûuwen
hunnen veetr last vercorzaken. Fira heeft me dat doen ondervinden.
l{aar ik geef rnijn rneesterschap niet op! Liever 'breng ik Livina en
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Mie om! Of ware't niet heter mij met hen te verzoen,en? Slim zijn
is geen oneer. Ik zal er eens over denken.

- Goede dag, vriendschap, klonk een stem.
Jan De Lichte keeh op en zag een man van een zijweg komen..

- Gaat ge ook naar Ninove? vroeg deze vriendelijk.

- Ja, antwoordde de bandiet.
Hij was reeds in Oost-Ylaanderen.

- Dan heb ili gezelschap, hernam de vreemdeling.

- Yan waar kornt gij?

- Van Erussel.

- Langs die weg?

- Js, maar ik re,ed met een kennis mee tot Strijthem. Een
koets met twee vurige paarden, dat gaat er rapper van door dan te
voet.

- Hoe laat zijt ge dan vertrokken?

- Deze morgen om vijf uur. 't Is vroeg, maar dan heeft men
een lange dag voor de borst, nietwaar? 'k Zoru zelf 's nachts reizen,
ware 't niet, dat ik dan kans liep omver gestoken te worden.

- Ge hebt Selijk. De wegen zijn niet veilig.

- Die Jan De Lichte is een aartsschelm, vervolgde de vreem-
deling. Maar men zit hem dapper op de hielen.

- Is of waar?

- Ja. Toen wij Brussel verlieten, zocht de politie alle herber-
gen af. Men zei, dat de roverkapitein in de stad verbleef. Een zijner
mannen werd gevat. Die zal nu zijn straf wel krijgen.

- En ge denkt, dat Jan De Lichte zich z,al laten vangen? vroeg
de hoofdman der schelmen.

- 'k Hoop het. Ik weet wel, hij is slim. Hij durft veel, maar
eens loopt hij toch in 't net.

- 'k Geloof het niet.

- Kent gij hem?
Zo goed als mij zelve.

- Ge doet mij schrikken. Hij ziet er zeker barbaars uit?

- Toch niet.

- Is hij oud?

- Zo ouil als ik.

- Hoe kent gij hem?

- Zovelen hehhen hem reeds gezien, gij ook!_ rk?

- Ge ziet hem op 't ogenblik. En zijn dolk te voorschijn halen-
de, riep de ellendeling: Jan De Lichte staat voor al Ziet ge wel, dat hij
niet bevr,eesd is? Gelooft ge nu nog, dat hij zich zal laten vangen?

De ander verbleekte, maar aich ras herstellende, haalde hij
bliksemsnel een pistool voor de dag en eer de rcver het verhinderen
kon, schoot de man het af. Slechts door haastig op zij te springen,
ontging De Lichte de kogel.
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Nu ontstond een verwoede worsteling.
Maar in de verte klonk geschreeuw. De knal van het wapen had

enige boeren op de been gebracht.
De roverhoofdman liet zijn slachtoffer los en snelde heen.

- 't Is de roveq rap, helpt mij ! riep de Brmsselaar, haastig
,opspringende.

Het bendehoofd rende over de akkers en verdween in een hos.
De landlieden achtervolgden hem ni,et.

- lVe kunnen hem toch niet krijgen, zei er een, die echter
van schrik heefde, nu hij hoorde wie de aanvaller was.

- |rJssn, antwoordde zijn makker, hij is de duivel te slim.

- Als ge u zo laf aanstelt, zal hij nog lang vrij rondlopen, her-
nam de vreemdeling. Ik verschoot ook, toen hij, zijn naam noemde,
maar niet lang, en, was hij niet vlug op zij geÊrprongen, mijn kogel
zou het land van dat monster verlost hebben.

Toen De Lichte zag, dat hij niet nagezet werd, stapte hij weer
.geruster voort. Zijn luim \ilas nog strechter. Hij vloekte van spijt.

- De mensen vrezen me niet meer! mompelde hij. Yroeger
was mijn naam in staat hen allen op de grond te doen vallen, maar
die kerel waagde het, op mij te schieten. En hier in deze streek
moet ik bijzonder oppassen, want m,en kan mij herkennen. Waar is
de tijd, dat ik hier heer en meester was! O, die lafaards in mijn
.bende, welke weglopen of zich laten vangen.

Na de middag bereikte hij zonder onrustbarende ontmoetingen
zijn trawanten.- Hij riep allen onmiddellijk samen en toonde hun zijn buit.

Een gemompel van tevredenheid verhief zich. Aller ogen blonken
van hegeerlijkheiil. I)aar was gourl!

- ùlsnnsn, sprak de kapitein, sommigen denken, dat ik niet
meer durf. Luistert, waar ik deze kostbaarheden en dit geld geroofd
heb.

Hij vertelde zijn avonturen te Brussel, maar verzweeg de ge-
vangenneming van Brandijzer.

De ellendelingen juichten hem toe. Livina en Mie zagen echter
,somber voor zich.

- Kom hier, vrouw, zei De Lichte. Kies het schoonste juweel
uit, als een pand van mijn liefile voor u.

Het gelaat van moeder en dochter verhelderde als bij toverslag.. Ze nam een broche en lachte vriendetjk naar haar echtgenoot,
,die echter in 't diepste van zijn hart zijn wederhelft verwenste.

- En de rest is voor mijn bentle, hernam de hoofdman. Poelde-
ni,er, wilt ge veor de verkoop en een gelijke verdeling zorgen?

Een storm van toejuichingen brak los.
Toen er weer stilte heerste, herbegon de hoofdman:

- Mannen, ik heb slecht nieuws.
Allen ontstelden.
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- De oorlog der Fransen is gedaan. Ge weet wat zulks rbetekent.
Ja, de sch,elmen wisten het, want de onrust huns harten werd

door hun gelaatsuitdrukking maar al te zeer verraden.

- We kunnen niet meer samen hlijven, ging De Lichte voort.

- Gaat ge oirs verlaten? vroeg een der leden angstig.

- Dan zou ik een lafaard zijn. Neen, de bende blijft bestaan.
Maar ieder kiest een eigen woonplaats. Nu en dan komen we samen
om te beraadslagen en te werken'. Aldus is het mogelijk 't gerecht
te verschalken.

Die maatregel werd druk besproken. Er was wel goen andere
oplossing. En ten slotte werd dan ook bepaald waar'elk zich vestigen
en op welke plaats men yergaderen zou.

Doch de schrik zat er in. Voortaan liepen die laaggezonkenen
met een bloedig schrikbeelil voor de geest: de pijnbank, de beul, het
schavot.

Jan De Lichte zelf werd somherder. En toen hij vernam hoe
nu de kinderrover, Manuel en ander'e Zigeuners in de handen van
't gerecht geraakt rtraren, werd zijn gemoedsstemming nog slechter.

De schrik zat er in, bij de kapitein en bij de handlangers.

EEN EN ZESTIGSTE HOOFDSTUIT

DE KINDERBEUL.

Ridder Valens zat in zwaarmoedige gepeinzen verzonken. Een
knecht moest wel driemaal kloppen, alvorens zijn heer riep:

- Binnen.

- Meester, een edelman wenst u te spreken, zei de dienstbode,
op een zilveren schaal een kaartje aanbiedende.

Valens verschrok. Dat deed hij altijd, als er bezoek werd aan-
gekondigd, want de vrees, dat de heren van't gerecht hem lastig zou'
den vallen, kwelde hem.

- Baron Reinoud, las hij. Laat hem in de zijkamer, Jean.
De knecht boog en vertrok.

- Baron Reinoud, mompelde de ridder. Die ken ik niet. Als
het maar Jan De Lichte niet is! Maar ja, ik moet hem ontvangen, ik
ben de metgezel geworden van baanstropers en moordena:rrs.

Met een wanhopig gebaar stond hij op.
Een blik op de kleine gestalte van de bezoeker overtuigde Va-

lens reeds, dat die vermeende Reinoud n'iet de berucht'e roverhoofd-
man was.

- Baron Reinoud, sprak de edelman, nadat de knecht heenge-
gaan \ras, ik heb de eer niet...

- Tut, tut, makker, antwoordde de vreemdeling, Iaat al ilie
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fraaie zinn,en maar weg. Herkent ge me niet?

- Ilebt ge rnij ncg niet genoeg gekweld? riep de ridder gram-
storig. Vertrek, ik heb niets meer met u te doen !

- Maar ik wel met u!

- Ik heb uw wil volbracht. 't trs niet waardig van u, misbruik
te maken mijner...

- Geen woordenpraal, vriend! Waardig! Kom, speel niet voor
de edelman met fijne man,ieren. Mijn wraak moet diep treffen.

- Zijt ge nog niet voldaan? Kunt ge u niet verlustigen in de
wanhoop van ongelukkige ouders?

- Wel, wel, hoor hem eens! Zou men niet zeggen. dai ridder
Yalens tot de orde van liefdadige monniken behoort? Zôg, hebt gij
nooit ouders tot wanhoop gebracht? Ik zou dat potje maar gedekt
laten, kameraad.

- Wat wilt ge dân?

- Salu's wraak moet diep treffen, ik heb het u reeds gezegd.
De Brusselaar stond hier vermomd voor de edelman.

- Wat wilt ge dan? herhaal ik.

- Een weinig geduld, jongen. Blaas u zo niet op. Ge rnoet nnij
vergezellen.

- Ik dank u hartelijk.

- Ha, ge wilt niet !

- Neen!

- Men moest u eens in mijn gezelschap zien.

- Dan zou ik mij zelve verraden. Men weet echter veel van u.

- Dat ik eens het hof ging maken aan Aleida de Creil.

- Aan barones van Meerdal, tijdens de afwezigheid van haar
gemaal en vermornd als een vriend haars vaders, verbeterde Valens.

- Gij hebt wel andere stukken uitglehaald, hier te Brussel zelfs.

- En men fluistert, dat gij niet onschuldig zijt aan de klnder-
roof.

- Ge liegt ! stoof Baru op.

- Men zoekt u op.

- En daarom weigert gij, met mij mee te gaan.

- Nog al begrijpelijk, nietwaar?

- Doch niemand kan mij herkennen.

- Ik geef toe, dat ge zeer goed vermomd zijt. Maar de ogen
der politie zijn scherp.

- Toch niet, zo scherp, om in u een schurk te herkennen, zei
Baru op boosaardige toon,. Maar kom, laten wij elkander niet bele-
digen. We weten wat we beiden waard zijn. Kort en goed, Yalens,
ge moet mee met mij.

- \{2a16p dan toch?

- Terwille van het geroofde kind.
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- Het is veilig in de herberg van Betti. Nienaand zal het daar
zoeken.

- Het rvordt daar te veel vertr,oeteld misschien. In alle geval,
ik wil het ap een andere plaats.

- Gaat ge u dan wreken op dat onschuldig wichtje?

- Dat zijn mijn zaken.

- \ilaarom valt gij er mij dan lastig mee?

- Orndat gij voor mij handelen moet.

- En als ik weiger?

- Dan weet morgen geheel Brussel wie gij zijt.
Kom, Yalens, vervolgde Baru, wees nu redelijk en speel uw

rol tot het einde. Ga met mij mee en ik zal u naar een plaats bren-
gen, waar de kleine goed geborg,en zal ziin.

- Illaar ik durf u n,iet vergezellen.

- Onzin, vermom u ook.

- Ik?

- WeI ja! Ge verstaat die kunst bijzonder goed. Want ge be-
zoekt de herberg van Betti toch ook niet in dit gewaad.

- En waarheen wilt ge mij brengen?

- Dat kan ik u ,n,iet uitleggen !

- Buiten Brussel?

- |rJssn, in de statl.
De ridder stribbelde nog wel wat tegen, maar Baru stond op

zijn stuk en ten laatste heloofde Valens de schelm te vergezellen,
echter vermomd.

Door een achterpoortje verlieten beide schurken de voorname
woning.

- Maar waar gaat ge toch naar toe? zei Valens grommend.

- Geduld, geduld, goede vriend.

- Vriend, vriend...

- Kom, we zijn kameraden, want moest alles tegenlopen, we
zouden samen aan de beul wat werk geven.

- Spot niet!

- Ge hebt gelijk, met zulke zaken mogen we niet lachen'. Ze
zijn te ernstig.

Het tweetal stapte snel voort.
Baru geleidde zijn gezel naar een achterbuurt.
Bedelende knapen en meisjes omringden de ongewone bezoekers

dezer vuile stegen.
Baru joeg hen \ileg, maar de straatjeugd liet zich niet zo ge-

makkelijk verdrijven.

- Als ge u niet uit de voeten maakt, sla ik u ilood met mijn
sabel, dreigde de schelm.

Toen stoof de bende uiteen.
Wat verder kwam een bleek, tenger jongetje en smeekte:
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- ffglsn, een aalmoes als 't u belieft. Varler is dood en moeder
ziek. We hdbben geen brood.

- ZeE, kleine leugenaar, dient gij bij meester Ragoul?

- Jv, mijnheer.

- Is hij thuis?

krijg ik deze avond slagen.

- Woont Ragoul nog altijd bij die hof?

- Jv, mijnheer, in een lelijk htris. En wij wonen daar ook,
o, "t is er...

Maar de kleine zweeg eensklaps.

- Ga maar voort, manneke. Vertel eens verder.

- Ik mag niet; meester zou mij dood slaan, zoals...
Weer hield hij de mond.

- Zoals wie?

- Ik mag dat niet zeggen.

- Ik ken Ragoul goed. Spreek maar vrij uit. Zoals wie?

- Zalt grj me niet verklappen?

- Wel neen!

- Wel, zoals Hille.

- Wie was Hille?

- Een meisje met zwarte og:en en donker haan Ze riep altijrl
maar om haar moeder, die in ee,n, groot bos woonde. En eens werd
onze meester zo kwaad, dat hij, haar wel dertig slagen gaf rnet een
dikke stok. Een dag later stierf ze.

- Barbaars, schandelijk! mompelde Yalens, wie nu een licht
begon op te gaan.

- l(srn, we zijn weg, sprak Baru.

- Krijg ik nu geld? smeekte het knaapje.

- Geen duit, antwoordde de schelm. Wees al blij, als ik u niet
vgrraad aan uw meester.

- Als ge dat doet, spring ik in 't water. Ach, mijnheer, zeg
toch niets!

- ÀJu, zwijg dan maar.
Beide mannen vervolgden hun weg.

- Ge hrengt me bij een kinderbeul? woeg Valens.

- Och", een kindeilbeul, als ge hem zo noemen wilt, ja. Een
fijne, sluwe vos, die zonder een slag te werken veel geld verzamelt.

- En het geroofde meisje moet in zijn klauwen?

- Goed geraden ! Dat zal Godfrieil van Meerdal leren mij in de
weg te lopen.

- En ge verwacht, dat ik aan dit schandelijk werk zal mee-
helpen?

- Natuurlijk"

- Dan bedriegt ge u!

- Wel neen!
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