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yan een boer langs de weg gevonden, en nu die diefstal, werkelijk
't ging te ver.

De bevolking verkeerde in hevige spanning, temeer daar de op-
zoekingen van 't gerecht vruchteloos bleven.

ZEVEN EN ZESTIGSTE HOOFDSTUK.

NIEUWS.

Jan De Lichte had al spoedig zijn vrouw verlaten.

- 't Is altijd, ik kan niet m,eer voort, ge loopt rÆ rap, wacht
wat, en, meer van dat gezaag! mompelde hii. Zo zou ik in de handen
van 't gerecht vallen en ik heb nog geen goesting om de strijil op
te geven.'k Ben mijn leven nog niet moe.

- Wat moet ik dan do,en? vroeg Mie op klagende toon. Waar
zal ik heen?

- Keer terug naar uw moeder.

- Weet gij waar moeder is?

- Rond Aalst.

- Eerst trekt ge me van haar weg, en nu ge geen voordeel uit
me kunt halen, verstoot ge me! Welnu, ik zal gaan. IIC zal mij in 't
land van Aalst wagen. Maar word ik gevangen genomen, ik treloof
u, dat ik u niet zal sparen.

- Zwijg of ik belet u nog een stap te doen.

- Ge zijt een wreedaard, een ,ellendige lafaard!
' 
- Zwijg, zeg ik u!

- Ik zwijg niet. Ik zal spreken. Een lafaard zijt ge ! Maar uw
tijd is uit, man! De beul wacht op u. Mij zal men brandmerken en
verbannery u radbraken. Zego pocher, waar is uw b,ende, waar zijn
uw mannen? Ha, ge staat daar alleen, kapitein zonder volk, hoofd-
man zonder onderdanen.

De bandiet sprong op zijn vrouw toe en greep haar bij de keel.

- Zwijg, wijf, bulderde hij, of ik vermoord u! Zwijs'1.

- Dat durft ge niet, lafaard.
I)e rover mishandelde zijn echtgenote.
Dit toneel speelde zich af in een bosje een uur van Eecloo, de

dag volgende op de mislukte aanslag op de Brusselse koopman.
Mie verweerde zich dapper en toonde dat ze macht had.

- Ik laat me niet meer slaano heul. Ge zult over mij, geen baas
meer spelen, tierde ze. Gisteren moest ik een weduw,e zijn, een artne
slore, die zi,:h kromde op het veld. Oh, gij hadt zulke schone plannen.
'VVe zouden rijk worden. En nu staat ge hier als een ellendige schooier.
Ha, kapitein zonder volk!

Deze woorden vuurden de
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greep zijn vrouw bij de haren en wilde haar op de grond trekken.
Maar Mie sloeg en beet en krabde, zodat ze haar wederhelft

lelijk toetakelde.
Op al het geschreeuw, waarmee het gevecht gepaard ging, scho-

ten enige boeren toe.
Ile Lichte nam ijlings de vlucht.

- Wat is dat hier? vroeg een der landli,eden aan het wijf.
- Moet ge dat nôg vragen? Zo gaat het nu op de weg. Een

mens kan niet vrij meer reiz'en.

- Heeft hij u aangevallen?

- Bijna vermoord.

- Wie zijt gij?

- Een meid van Evergem. Ik moet naar Eecloo. Die schelm
overviel meo terwijl ik hier aan de zoom van het bos zat te eten. Hij
wilde mij h'et weinige geld, dat ik bij had, ontnemen. Maar ik heb
hem getoond, dat ik mij maar niet bestelen laat. Waart gij niet ge-
komen, 'k zou echter verloren hebben.

- Zeker een der sehelmen, die hier rondlopen, meende een hoer.
Vrouw, ge moet dat geval bij de olitie aangeven.

- En nog meer tijd verliezen zeker? Neen, ik dank u. Ik trek
rap naar Eecloo, waar ik tegen de middag zijn moet.

- 
of Is schrikkelijk, de dag van vandaag, sprak de landman

zuchtend. Een mens gaat niet gerust meer op de baan.

- Ik ben weg! hernam Mie. Wel bedankt voor uw tussenkcmst.
'k Zal u van avond in mijn gebetl niet vergeten.

- En zie rnaar, dat ge voor donker terugkeert. Het zou wel
eens sl,echter kunnen aflopen.

- Wees gerust, ik heb een goede les Eehad.
De boeren keerden naar hun akker terug en Mie trok ook verder.

- Ik z,al zlen bij mijn moeder te geraken, mompelde ze. Maar
hij zal zijn deel nog krijgen.

Jan De Lichte bleef de ganse dag in de bossen. Zwaarmoedig
zette hij zich tegen een hoom.

- Kapitein zonder volk! mompelde hij. Ja, ze heeft gelijk,
stommeling die ik was, om mijn mannen weg te zenden. En toch,
kon ik anders handelen? Nu zit ik hier. Hoofdman zonder onder-
danen. Ik moet mij verschuilen. En 't zal nog erger worden. De ge-
vangenis.

Jan De Lichte sidderde. De beul! Zijn lichaam schokte.

- Ik ben een slecht mens, vervolgde hij bij zich zelf. Maar
men heeft mij zo gekweeht. trk heb van niets anders horen spneken
in mijn jeugd, dan van stelen en moorden. Ik meende een -cchocn
Ieven te leiden, rijk te worden en nu zit ik hier als een ellendige
schooier. Ook daarin had Mie gelijk. Erger dan een schooier, want
die steekt men een nacht in't kot, maar mij zal men... radbraken.

Hij steunde 't hoofd met de handen. Hij dacht aan eerlijke lie-
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den, die vlijtig werkten voor hun kost en in deze ogenblikken be-
nijdde hij hen.

Radbraken! En dan! Was dan alles gedaan?
Nogmaals sidderde hij; zijn lichaam trilde zenuwachtig. Ont-

waakte zijn geweten? Laaide er nog een sprankel op, die welhaast
een verterend vuur zou worden, het vuur der wroeging?

Ja, maar weer wilde hij die vonk uitdoven.

- Bah! riep hij met een vloek, ze hebben mij nog niet. Ik geef
de kamp niet op. Vooruit, ik ga recht naar Eecloo, in de stad, in de
heribergen, overal waar ik wil.

r
Als een welstellende boer gekleed trad De Lichte Eecloo binnen.

- Ik moet IJzeren Simon en Reepmaker ontdekken, dacht hij,
en eerst van al met hen afrekenen.

Hij ging in een yoorname herberg en bestelde er een middag-
maal.

- Ge zult op uw wenken bediend worden, beloofde de waard.
En ge zult uw vingers lekken achterna, want ik zal u wat fijns voor-
zetten. Ik heb een goede voorraad; ge zult wel weten dat het hier
morgen feest is, en ik verwacht volk.

- Feest?

- Ja, morgen.

- Waarom?

- De inhuldiging van €ûn nieuwe magistraat! En wij kunnen
hier plezier maken, vriend. Maar ge zult dat wel weten. Ge zij't toch
van de streek?

- Neen!

- Niet. Van waar komt gij?

- Van de kanten van Gent. Dus ik zal hier morgen geen zaken
kunnen doen met dat feest?

- Zaken doen! Dat ziet ge van hier. Niemand werkt morgen.

- Ilan de herbergiers!

- Ja, voor die zal het een goede dag zijn. Nu, of f'eest belooft zeer
schitterend te wezen. Men gaat ,prachtige erdbogen en poorten stel-
len, een stoet inrichten en een kostelijk vuurwerk afschieten. Jon-
gens, jongens, Eecloo is morgen tc klein!

- Yerwacht ge dan zoveel volk?

- Yan uren in de rondl,e, tot zelfs van Brugge. Men zal over
de koppen kunnen gaan. Let op mijn woorden. Maar met al mijn ge-
bahbel krijst gij geen eten. Doch, waar het hart van vol is loopt de
mond van over.

- Maar de mijne loopt in het geheel niet over.

- Och ja, ik ben een bahbelwijf. Seffens, vriendschap, hebt ge
uw maal.

Dat <seffens> duurde echter lang. De Lichte ging wat door het
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raam zitten kijken. Eensklaps schrok hij.

- Waarachtig dat is Janneken de Zanger, mompelde hij; zou
er nieuws zijn?

De Lichte begaf zich naar buiten.

- Hei, man, hebt ge schone lietljes?
De zanger had moeite een blijde uitroep in te houden.

- Schone liedjes? herhaalde hij. Er zijn er geen schoner op
de wereld. Wat wilt gij? Kies maar uit.

Hij kwam vlak bij de kapitein.

- Is er nieuws? fluisterde deze.

- Tode en Livina zijn gevangen.

- Wanneer?

- Verleden week. Ik heb lang achter u gezocht.

- Waar is dat gebeurd?

- In het bos van Velzike. Tode werd aangehouden als Zigeuner.
Livina was juist bij hem om gestolen goed te verhelen.

- En waar z,ttten ze?

- Te Aalst..

- 't Gaat tegen. Ga buiten de stad de Brugse weg op. Binnen
een half uur ben ik bij u. Geef mij twee papierkens.

- Tot straks.

- Een half uurtje, langer niet !

- Koop mijn liedjes! riep Janneken weer, terwijl Ue Lichte in
de her{berg terugkeerde.

- 'k Dacht, dat ge rran ongeduld weggelopen waart, zei de
herbergier.

- JrJsgn, neen, maar 'k ng daar juist een zanger. 'k Heb enige
van zijn liedjes gekocht.

- Zingt gij gaarne?

- Jawel. Ila,'t is over Jan De Lichte! de grootste rover yan
het land.

- Dat moet een duivel zijn!

- Wreed!

- Hij zit rond Aalst, nietwaar?

- Hij zwerft overal. Tot binnen Gen,t pleegt hij zijn misdaden.

- Maar kan de politie hem dan toch niet vangen? vroeg de
waard.

- 't Schijnt van niet.

- Hier in't ronde lopen ook twee schelmen.

- 'k Heb dat vernom,en. Maar zeg eens, baas, ik klap wel gaarne
net u, maar op 't ogenblik zou ik liever eten.

- Ik zal eens gaan zien.

- Doe zo.
Weldra kon De Lichte beginnen. Hij at smakelijk, want hij

was hongerig. Dan betaalde hij,zijn rekening.
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- Ge kunt hier deze nacht slapen, vertelde de waard. Ik heb
goede lbedden!

- TVel, ik weet nog niet wat ik zal doen. Nu moet ik eerst enige
zaken verrichten. Mogelijk trek ik van avond naar Brugge. Maar,
blijf ik te Eecloo, dan gun ik u de klandizie.

- Ge zult u niet heklagen.

- Daar twijfel ik niet aan"

- Ik logeer hier dikwijls voornaam volk.

- Ilat wil ik geloven. Tot ziens dan misschien. Ik moet weg.

- Tot ziens! Wel bedankt.
Jan De Lichte trok haastig de Brugse baan op. Hij was nieuws-

gierig naar tijding over de bendeleden.

- Tode en Livina gevangen, mompelde hij. Ho, ja, Tode zal ver-
raden zijn door van Meerdal. De Egyptenaar durfde al lang niet
meer in zijn hut wonen. En nu laat hij zich toch pakken. En Livina,
dat is erger voor mij. Gelukkig kan ze nu niet weten, dat ik Mie weg*
gejaagd heb. Anders zoru ze mij verraden. 't Gaat slecht, doorslecht.

Spoedig kreeg hij Janneken in 't oog. De zanger verbeidde hem.
Samen wand,elden ze het bos in.

- Hoe staat het ginder? vroeg de hoofdman op haastige toon.

- Niet goed.

- Vertel op !

- Wel ge weet, dat Tode...

- JU ja, dat weet ik aMs er nog nieuws? hernam De Lichte
ongeduldig.

- 't Gerecht is zeer ijverig.

- Worden er klopjachten ingericht?

- Nog niet, maar men Yoorspell, ze.

- Wie?

- Ah! de baljuw van Strijpen sp,rak er nog van. Men wacht,
op het einde van de oorlog.

- Is die nog niet gedaan?

- Nog niet volkomen.'t Zal echter niet lang meer duren, naar
men zegt.

- Wie heeft Tode verraden?

- Ilat weet ik niet. Maar, men pakt alle Egyptenaars op, die
men krijgen kan. 't Schijnt dat Assan in ''t gevang gestorven is.

- Assan?

- Ja. Hij moet op de pijnhank gelegd zijn en bezweek aan de
wonden' Zeker weet ik het natuurlijk niet. 'k Hoorde dat te Aalst.

- En Manuel?

- Elijft ncg altijd in 't kot. Men wacht op u, kapitein, maar
men heeft u nog niet.

- Ha, men wacht op mij.

- Wat hebt ge onder Caneghem toch uitgestoken? vroeg de
Iiedjeszanger.
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- lVaarom?

- Wel, men spreekt van u en men zegt, dat ge een reiziger in
een huis gelokt hebt en wat weet ik al meer!

De Lichte vertelde zijn avontuur.

- Kapitein, ge doet toch onvoorzichtig.

- Wat bedoelt ge?

- 't Was toch niet noilig u\r naam op di,e tafel te schnijven.

- 'k Wil me niet langer verbergen.

- Maar 't is nodig!

- Jtfssn, ik zal de mensen schrik aanjagen. Ik wil handelen
als vroeger.

- Onmogelijk!

- Jawel, ik wil.

- Ah, ge zult in 't net lopen.

- Dat kan me niet schelen. Ik ben en blijf Jan De Lichte, de
roverbaas! Hoe staat het met onze kameraden?

- De een zit al hier, de ander al daar. Men verlangt naar uw
terugkeer.

- Welnu, zeg dat ik uiterlijk binnen vijf dagen rond Ileinze
zal njn. Waar kan ik u vinden?

- In <<De Zon>.

- Goed. Maar ik moet ook op mijn zaken letten. De Egyptenaarrs,
zouden me wel eens kunnen verklappen. Ik zal Snelloper zenden. Van
morgen te beginnen, ga, ik mij wat koest houden.

- Wordt ge bang?

- Js, wat zal ik zeggen. Ik heb maar één vel. De 'beul is een
wrede kerel.

- Ge leutert altijd over die beul. We moesten samen gebleven
zijn als vroeger.

- Maar ge hebt zelf voorgesteld uiteen te gaan.

- Waarom?

- Zeket omdat we te veel in of oog liepen?

- |rJgsn, maar omdat er lafaards zijn. Omdat er mannen w,eg*
lopen. of Schijnt, dat Simon en Reepmaker hier ergens zitten. Voor
hen blijf ik nog wat in deze streek. Men hoont mij niet straffeloos,.
dat weet ge!

- Wees toch voorzichtig!

- Stel u gerust. Ik weet wat ik doe.

- Waar blijft g'e vannacht?

- Ik zal wel een plaatske vinden. Morgen is het feest in Eecloo
en ik moet daarbij zijn. Jan De Lichte gaat dan zakken rollen.

- Vroeger deden wij 't beter.

- Dat is waar, maar'k heb geld nodig.
Beide schelmen bleven nog lang samen. De Lichte wilde nog

allerlei inlichtingen weten.
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- En hoe gaat het met van Meerdal? Die moet ik ook in't oog
houden! zei de kapitein.

- WeI, hij stelt het goed. Hij heeft het Wolvenhol gekocht.

- Is dat de kraam van Reinout IVellens?

- Ja, waar Brandijzer en Joos hun slag deden. Mathijs, de
woekeraar uit Aalst, liet ze verkopen, omdat Wellens zoveel schuld
bij hem hail.

- En van Meerdal is eigenaar?

- Ja, onze graaf.

- Hij ook moet mijn vuist voelen! Hij heeft zijn dochterke
terug.

- Ju en, Baru is opgeknoopt.

- Ik heb dat vernomen.

- Hij moet u verklapt hebben.

- Dat was te verwachten. Nu wat meer of minder komt er
voor mij niet op aan. En waar woont Wellens nu?

- Van Meerdal heeft hem op zijn goed gelaten. Zijn zieke doch-
ter wordt op het kasteel verpleegd. Ik heb er verleden week nog ge-
zongen.

- Zeg tegen de mannen datze het kasteel van de graaf in brand
moeten steken. Zeg het hun uit mijn naam.

- Ik beloof het u. Maar waar is Mie, uw wijf? Ze was toch bij u.

- 'k Heb haar weggejaagd.

- Ook onvoorzichtig. Vrouwen kunnen hevig wraak neme.n. Ilat
heeft Fira getoond, nietwaar?

- Hebt ge nog iets van die heks gehoord?

- Men heeft haar te Brussel losgelaten, sommigen zeggen, dat
ze de politie beloofd heeft om u op te'zoeken.

- Dat ik haar ontmoete!

- Ze is listig.

- Maar ik ben het ook. Ha, ik heb veel vijanden, maar ik leef
nog. Dat ze zich voor mij wachten!

Tegen de avond scheidden beide mannen.
Janneken ging in een klein h'erbergske van Eecloo overnachten,

terwijl Jan De Lichte bij een boer een onderkomen vroeg en ver-
kreeg.

Wonderlijk genoeg verliet hij 's morgens de hoeve zonder iets
medegenomen te hebben.
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ACHT EN ZESTIGSTE HOOFDSTUK.

WRAAK EN VERZOENING.

Eecloo was in feest. De henbergier had aan De Lichte niet te
veel voorspeld. Men kon over de koppen gaan, zo druk was het. En de
roverkapitein vond werk.

Tegen het vallen van de avond verliet hij de stad met een tamelijk
grot,e som geld, die hij uit de zakken der boeren gerold had.

Hij liep in de bossen rond, speurende of hij iets van zijn afval-
lige mannen, Uzeren Simon en' Reepmaker merken kon.

In de stad had hij te vergeefs naar hen uitgezien.
Ile mogelijkheid, dat, hij wederzijdse herkenning, de schelmen

hem verraden zouden hebben, had hij rrerre vervrorpen, want ze had-
den er't grootste belang bij te zwijgen als een graf.

Vrij had hij overal rondgelopen. Immers, hij was hier nog on-
bekend- Bovendien zorgde de slurve kerel, qlat zijn gelaat altijd ver-
wisselde. Van de Zigeuners had hij de kunst van grimeren en ver-
monrmen wondergoed afgekeken.

Op deze avond gebeurde wat we in een vorig hoofdstuk be-
schreven hebben: de aanranding van Emilie en Doka, de twee boeren-
meisjes. De Lichte hoorde hun, noodgeschneeuw.

- !14, dat moeten de lafaards zijn, inompelde hij. Ja, ik hoor de
stem van Simon.

Aangegrepen door hevige wraaklust vuurde hij en trof Reep-
maker in de arm.'lVe weten, dat de schelmen vluchtten. De kapitein verwenste
zijn haast.

- Nu zijn ze mij toch ontsnapt, mompelde hij. Maar uitge-
steld is niet verloren.

Het is de lezer bekend, hoe hij de vriendinnen yergezelde en in
de woning van Emilie de nacht zou doorbrengen.

Rond twaalf uur drong hij in de keld,er, vond na enig zoeken de
spaarpenningen van de heer des huizes, en vlood door het raam zijner
slaapkamer.

- Waarheen? vroeg de bandiet zicb. zelf. af, toen hij in het
nachtelijk uur daar bij het sparrenhos stond. Naar de Brugse kant.
De lafaards zullen voorzeker naar ginder gevlucht zijn. Ze begrijpen
natuurlijk, dat de politie hun nog meer op de hielen zal zitten na
die aanranding van gisteravond en na de moord, als het tenminste
waar is, dat ze iemand van kant hebben gemaakt! En waarheen zouden
ze anders vluchten, dan meer naar het Westen. Oostelijk, dat gaat
naar de oude streek terug en daar willen ze niet meer zijn. Ik trek
ook naar Erugge. Dat moet langs daar wezen! Ik lcop maar goed
kome 't uit. 't Is toch altijd de juiste richting min of meer.
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Om kort te gaan, om acht uur zat d,e kapitein in een herberg
cp de Brugse markt.

Voor't eerst van zijn leven bevond hij zich in de aloude stad,
waar een zestigtal jaar latcr een andere, niet minder wrede bandieten-
hoofdman met zijn trawanten onthalsd zou worden.

Br zal een zeeman in de gelagkamer. Gelijk zijn meeste beroeps-
genoten was hij zeer spraakzaam.

- Wel, heerschap, zei hij op gulle toon, ge zijt al vroeg op reis.

- J2, ik moest hier tijdig zijn. 't Is anders onveilig om zo
vroeg op de baan te zijn.

-'t Is overal wat. Ilier zijn rovers en op zee ontbreken de
gasten al 'evenmin. En cntkomt men hen, dan verzeilt men nog dih-
wijs op een zandhank, zoals met <<De Zeemeeuw> gebeurd is.

- \Yanneer?

- Deze nacht.

- Wat zegt ge! riep de bazin. Is het gezonken?

- \fssn, 't schip zit vast. Gelukkig stormt het niet. Maar men
kan het niet vlot krijgen.

- Waar is dat gebeurd? yroeg de herbergierster.

- Op de Paardemarkt, d'e gevaarlijkst'e bank op het Sluise gat.
't Is een Engelsman. Maar er zijn landgenoten aan boord.

- En zijn ze al gered?

- Och, er is nog geen gevaar. Of ze er al afgehaald zijn weet
ik niet. Ik ben al vroeg uit Sluis vertrokken. Ik moet naar Duinkerken
en wacht nu op de <Diligense>.

- Gaat ge dan over land?

- Zoals ge ziet.'t Is wel schrikkelijk vervelend in zo'n ram-
melende bommelkas, waar een mens niet eens de benen kan uitstrek-
ken, maar er ryas geen vaartuig om de reis te doen. En mijn schip
Iigt gereed.

- Dus ge moet varen? vroeg De Lichte, om wat te zæggen.

- Js, kameraad, dat is mijn vak.

- En zijt ge niet bevreesd op zee?

- Niet me'er dan gij aan wal.

- Maar de stormen!

- Oh, dat is zo etg niet, als ge daar aan gewfi)n zijt. Bovendien,
op of water moet ge niet vrezen, dat er een boom of een dakpan op
uw kop zal waaien.

- Maar 't schip kan zinken.

- Dat is waar en dan gaan wij mee naar de kelder. Als 't zo
hestemd is, kunnen wij daar niets aan veranderen. Aan land ziin
er ook gevaren. Gewoonte is een tweede natuur.

De Lichte zat na te denken. Hij vormde een plan.
De diefstal van deze nacht zou al gauw bij de overheid vermeld

worifen. Ile opzoekihgen' bléven niet achtérwege, natuurlijk niet, en
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in lirrugge zou men ook navorsingen doen.

- Ik moet me dus verrnommen, dacht de kapitein. En die zee-
man geeft me een goed gedacht. Er is een schip gestrand. Ik koop
wat oude kleren, rrermom mij als een schipbreukeling en niemand
zal het in 't hoofd krijgen mij voor Jan De Lichte aan te zien. 't Is
waar, ik was van plan mij niet langer weg t''e steken, maar nu mo€t
ik wel.

Weldra verliet hij de herberg. Hij zocht een winkel van oude
kleren.

- Kan ik u dienen met 't een of ander? vroeg de winkelier. Ik
heb van alles en goedkoop, man.

- Ik moet naar zee en heb ongelukkislijk geen geld om mij or-
delijk uit te rusten.

- Bij mij kunt ge dat doen voor weinig geld.

- Laat eens zien.

- Hier is een mantel, waar geen druppelke water doordringt.
Zo iets hebt ge nodig, kameraad. Anders zijt ge aanhoudend nat tot
op 't blote lijf. Maar ge weet dat eigenlijk beter dan ik. En hier is
een hoed, die ik gekocht heb van een zeeoverste, die geld noilig had.
I)e man was ibestolen geworden en moest toch duiten hebben, om
verder te r'eizen, nietwaar. Zijn waterlaarzen staan daar ook nog,
echt Russisch leer, onverslijthaar. Daar kunt ge uw leven mee doen.

De Lichte monsterde de kledingstukken, die er niet erg koop-
ziende uitzagen. Maar dat kwam hem juist geschikt v(xlr en na enig
loven en bieden werden beiden het eens over de prijs.

- Neem maar mee, zei de winkelier.Ik scheur er wel mijn broek
aan, rnaar het is weg. Ik kan die rommel niet eeuwig in mijn huis
houden. Mijn kot steekt al vol van d,e kelder tot de zolder.

- Pak het wat sam€n.

- \ryilt ge de kleren, welke ge aan uw lijf hebt niet verkopen?
Ge kunt hier verwisselen. Ik zal er u een goed sommeke voor geven.

- Ge krijgt ze niet voor een appel en een ei, baaske, antwoordde
De Lichte. Ze zijn van sterke stof en 'k heb ze nog maar pas.

- Och, op ze'e zijn zulke kleren niets waard. Zijt ge rnatroos?

- Ik ga me als zodanig verhuren. Op 't land is er toch niets
meer te verdienen.

- Zwijg, manlief, over de zaken! Een eerlijk rnens verdient
nog geen droog brooil.

Beiden gingen tveer aan't bieden en eindelijk geraakten ze het
eens.

In een achterkamer verdween De Lichte, orn van ktedij te ver-
wisselen.

Weldra keerde hij terug.

- Op en top een zeeman! riep de baas van de winkel. Hetbt ge
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Esen leren tas nodig of een sterke koffer?

- Dank u! Als ik een schip gevonden heb, is er nog tijtl ge-
noeg, om daarvoor te zorgen. Ik wil nu niet geladen lopen als een ezel.

De rover verliet de woning en trok weer uit ile stad. IIij vroeg
naar de weg, welke naar Sluis leidde.

- Eerst en vooral moet ik nieuws hebben van dat schip, dacht
hij. Anders klap ik me vast. En ilat mag niet.

Na een uur bereikte hij Damme.
Damme is nu een stil en eenzaam dorp. In vroeg€re eeulven

was het de belangrijke voorhaven van Brugge. De O.-L.-V. Kerk met
de hoge, statige toren, het stadhuis en enige andere gebouwen her-
inneren nog aan de vroegere grootheid. Maar handel en welvaaû ziin
sinds lang verdwenen.

In de tijd, waarvan wij vertellen, was de stad groter dan nu,
maar toch eveneens stil en verlaten.

De Lichte trok er een herberg hinnen.

- Goede morgen, zeeman! riep de waard.

- Goede morgen. Geef mij een pot bier, het is dorstig weer"

- Op weg naar Sluis?

- Ja,

- 't Is maar slap met de scheepvaart, nietwaar? Laatst was
ik te Sluis en ik zag er geen enkel schip voor de kade. Nu, de haven
deugt niet meer.

De Lichte begr,eep, dat hij voorzichtig moest zijn in zijn ge-
sp ek, want hij z;olu zich. gemakkelijk kunnen vast praten. Van de
zee had hij immers geen verstand.

- Och, 't is voor alies slecht. Oorlog deugt n,iet, antwoordde hii.

- En men zegt al drie maanden, dat de krijg gedaan is.

- 
'Was 't maar waar! Maar, om over iets anders te spreken,

hebt gij nieuws gehoord over dat gestrande schip op de Paarde-
markt?

- Is er op die bank een vaartuig gelopen? vroeg de waard ver-
schrikt.

- Men zegt het toch! In B,rugge hoorde ik dat nieuws.

- Xk heh er nog niets van vernom,en en toch is er al tamelijk
veel volk geweest. Niemand van Sluis echter, of 't zouden die twee
vreemdelingen moeten geweest zijn.

- Welke vreemdelingen?

- T\vee schuwe kerels, waarmede ik liever zou eten dan vech'
ten. Ik zag ze met geen goed oog aan. Nu ge van die schipbreuk
spreekt, wie weet zijn het geen strandlopers, schuimers, die gaan
zien of er ook kisten en balen aan land gespoeld ziin. Ze zijn in de
richting der kust vertrokken.

- Zijn er hier veel van die rovers? vroeg de bandiet.
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