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- Hdbt ge geen twee gasten voorbij zien komen?

- Bedoelt ge die twee schooiers welke mij lastig vielen om een
aalmoes?

-'t Zullen dezelfde zijn?

- Ze liggen ginder te luieren' in ile wei. Zijt ge hun kameraad?

- Gelukkig niet, maar'k heh nog een rekeningske met hen tæ
vereffenen. Ze hebben mij bestolen.

- Wat zegt ge?

- Ja, en dat laat ik niet doen, znwa&t ik zeeman ben.

- En waar hebben ze hem dat geleverd?

- Wel, ik lag wat te slapen in een herberg. Een zeeman moe{
dat al eens doen overdag, nietwaar.

- Dat begrijp ik.

- Nu die twee schoften zaten in de kroeg. Ik word wakker en
ze zijn verdwenen en met hen ook mijn gelil. Ik spring op en roep
de waardin.Ja,zegt deze, ik ben een half uurke in de keuken geweest-
Voor enige glaasj,es hier kan ik niet een gehele morgen mijn werk
verletten.

- Nu daar had ze gelijk in.

- En die twee kerels? vroeg ik. Die gasten zijn een half uurtje
geleden vertrokken, antwoordde ze. Ik ze achterna, en ge zegt dat ze
daar liggen te luieriken.

- Een kwartierke van hier.

- Ze zullen mijn geld terug Eeven.

- Pas maar op!

- Waarom?

- 't Zien er mij hoeven uit!

- Ik nal ze boeven! Mijn geld terug of ik breek hen de nek.
De Lichte vervolgde haastig zijn weg.

- Ha, mompelde hij, zou ik ze eindelijk terugvinden? Ik moet
veel leugens vertellen vandaag. Maar ik geloof dat ik mijn doel be-
reik.

Eindelijk ontwaarde hij de twee mannen. Een oogopslag over-
tuigde hem, dat het IJzeren Simon en Reepmaker waren.

- Yoorzichtig nu, zei d,e roverkapitein bij zich zelf. Ze ziin
getweeën en ik ben alleen. 't Kon eens anders uitdraaien dan ik wilde,
moest ik niet een beetje listig zijn. Ha, daar liggen ze, de lafaards,
de weglopers. Eindelijk tref ik hen.

''t Toneel in het bos bij, Oud,enaarde kwam hem voor de geost.
Hij zùg zich zelf. door zijn eigen mannen bedreigd. Gans zijn
wraaklust laaide hevig op. Ile ogen flikkerden weer onheilspellend.
Jan De Lichte was op 't ogenhlik geen mens meer, maair een duivel.
Hij moest zich geweld aandoen om niet op de heide rovers toe te
springen, hen bij de keel te grijpen en te verscheuren. Met moeite
bedwong hij zich, begrijpende dat hij sluw moest zijn.
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Hij trok de mantel dicht en zijn breedgerande hoed over de ogen.
Maar onder de jas omknelde zijn sidderende hand een pistool, sidde-
rend niet van vrees, maar van gejaagdheirl om zijn helse wraak te
nemen.

Behoedzaam naderde hij de mannen.

- Hei, zeeman! riep Reepmaker. Hebt ge niet wat drinkgeld
voor ons?

Ile Lichte stelde zich voor de vrager, die zich half oprichtte.

- Hier is het drinkgeld van Jan De Lichte! riep hij, terwijl 't
schuim der razernij op zijn lippen kwam.

Een schot weerklonk. Getroffen in het hoofd viel Reepmaker
neer.

Maar lJzeren Simon had de kapitein het pistool uit de hand ge-
slagen en stond nu recht met opgeheyen mes.

- Kom maar af, siste hij. Kom maar af, De Lichte! Of denkt
ge dat ik u vrees, dat ge mij als een hond zult neerschieten gelijk
die daar? Laf hebt ge hem getroffen, maar mij, man tegen man;

De Lichte was onmiddellijk weer kalm. Zijn drift verdween. Hij
vreesde Simon, want hij wist, dat deze een sterke kerel was.

- Simon, sprak hij vriendelijk, ik ben niet gekomen om u te
doden.

- Neen, om mij de hand ûe geven zeker!

- Ja.

- Wat ge rægt!

- 't Is de waarheid.

- Had ik vooraan gelegen, 'k ware al dood, zoals Reepmaker
daar. Loochen het, zo ge durft!

- Zeker loochen ik dat, Reepmaker heb ik altijd gehaat.

- En mij?

- U, nooit. Reepmaker is weggelopen. om mij te honen, gij ter-
wille ener verliefdheid. Dat is het verschil. Ik heb steeds spijt ge-
voeld over uw vertrek. Laat ons lveer kameraden worden.

- Weet Se nog, dat wij u in het bos hestolen?

- Dat is vergeten.
Maar die flikkering in de ogen getuigde genoeg, ilat de hoofd-

man dat niet vergeten had.

- Hoor eens hier, De Lichte, hernam IJzeren Simon, gij gloeit
van wraakzucht. Waarom zoudt ge ons anders tot in deze uithoek
gevolgd zijn?

- Om die daar te treffen.
De ellendeling gaf het lijk een schop.

- En mij! riep Simon. Maar ge durft mij niet aan. liu wili
ge u met mij verzoenen, om mij bij de eerste gelegenheid neer te
stoten, nietwaar?

- Waarom die slechte gedachten? Ik sta alleen en ik haat de
eenzaamheid.
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- Ik moet uw vriend zijn tot ge een and,er vindt, met wiens
hulp ge me dan van kant maakt. Hq ge kent me nog niet.

- ûp mijn woord van kapitein, ik verlang ware vfiendschap.

- Zweert ge het?

- Ja, nog eens zeg ik u, op mijn woord van kapitein!

- Hier is mijn hand.
En daar stonden ze, beide snoodaards, elkander weer trouw be-

lovende.
W'onder genoeg, De Lichte meende wat hij sprak.
Hij gevoelde zich zwak, zo alleen en verlaten. IJzeren Simon was

waarlijk een kloeke kerel, een onschatbare helper. De omstandig-
heid, dat hij de bende verlaten had terwille van de herbergdochter,
was van grote invloed om De Lichte gunstiger te stemmen jegiens
de ontrouwe dienaar.

- Ons volgen tot hirer! riep Simon uit. Ha! ik herken weer de
stoutmoedige kapitein. Maar hoe staat het met de bende?

- Slecht!

- Dat spijt me.
In weinige woorden vertelde de hoofdman alles wat er gebeurd

wa.s.

- Ja, viel Simon in, Schaepdrijver is niet lang wij gewqest.

- Ziel ge wel, dat uw verliefdheid een grote dwaasheid was?

- Dat hdb ik te laat ingezien. Maar wat nu te doen? We staan
hier!

- Terugkeren naar onze streek.

- 't Deugt er niet.

- Hier evenmin. Als ze Reepmaker vinden, vliegen we of kot
in. En van 't ene kornen wij in 't ander. Eens hij de heren te Aalst,
is het met ons gedaan.

- Gelukkig is het hier eenzaam. Niemand schijnt het schot
gehoord te hebben.

- I(6p, wij trekken er yan door. Hoor eens, ik ben een matroos
van een verongeluht schip en gij ook.

- Wat bazelt ge nu toch?
De Lichte vertelde aan zijn makker zijn plan.

- Maar weet ge al of dat vaartuig door de bemanning verlaten
is? Anders kunnen we ons deerlijk versprekon.

- TVe zullen dat horen,

- Waar?

- .dan de kanÉen van Sluis.

- Weet ge daar de weg?

- Met ,een grote mond homt men overal.

- Ge hebt ncg al 't een en ander uilgestohen r.ontl EecLso.

- Heht ge er van horen spreken?

- Ja, en gezien c,ok!

- Wat? Gezien!
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- Was Reepmaker niet gewond aan de arm?

- IIebt gij ons die poets getrakken? Is het waarachtig zo?

- Ja, een uur vooribij Eecloo. Gisteravond, nietwaar?
Simon stond als van de donder getroffen.

- Ik schoot op Reepmaker. Ge ziet dus wel, dat ik u geen kwaad
hart toedraag, vervolgde De Lichte.

- En hebt ge de meisjes dan zelf bestolen? vroeg Simon lachend.

- Ik ben mede gegaan naar haar huis, hracht er de nacht door,
ten rninste tot twaalf uur, want toen verliet ik de woning met de
pot van de baas. Ik had z,o geklapt met hem, dat ik juist wist, waar
zijn schijven zaten. Onder een blauwe steen in de kelder, maar nu
draag ik ze in een lijnwaden beurs op mijn borsi.

- Ik herken onze oude kapitein. Als ge za iets nog durft, zeker,
dan moeten we terug naar ûnze stre,ek. 't Oude spel gaat herbeginnen.

- We richten de bende cpnieuw in, juichte De Lichte. Ze hebben
ons nog ni,et.

- Er zal nog veel moeten gebeuren !

- Ik laat mijn goud voor de ogen der mannen spelen en ieder
zweert me weer trouw evenals vroeg'er.

- lVe mreten onze schat nçg vermeerderen onderweg.

- Natuurlijk !

Zo sprekende si.apten de schelmen haastig voort, hier en daar
cen inlichting vragende.

- Niemand vermoedt, dat ge zo juist een kaarsje uitgeblazen
hebt, zei Simon.

- Hoe kondt ge zo lang m'et die Reepmaker sarnen blijven?

- Hij lvas zo bang niet als ge denkt. Maar hij bezat te veel
zwakheid. IIij had gauw medelijden.

- En dat deugt niet vocr €en rover" '{,t{ke gast,en Lrederven
een tbende.

* lle kwamen ïcch goeC aan de kcst.

- Rond Eecloo had rnen schrik yan u. Tcen ik de rnensen over
die twee baanstropers hoorde spreken, rvist ik seffens, dat gij het
'waart.

Tegen de middag bereikten de schelrnen Sluis.
Ook deze stad bezat weleer een bloeiende haven, ryelke thans

spoorloos verdwen'en is.
In de tijd van De Lichte \yas ze reeds veel verzand, maar bood

nog tcegang aan enkeie kleine vaartuigen.
-_ trYe gaan rvat eten, zei De Lichte.

- &{ijn beer grolt.
-- ik heb geld.
Beide rovers begaven zich in een herberg, Iyaar ze de gewenste

bijzonderheden cver het gestrande schip vernâmen.
Ook vroegen ze er de lveg r:aar Eeclca. 3e taefden er niel ian-
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ger dan nodig lvas en richtten dan hun schreden naar Maldegemn
om, langs daar, E,ecloo en Gent, de oude streek, te bereiken.

NEGEN EN ZESTIGSTE HOOFDSTUK.

NAAR DE BENDE TDRUG.

- We hebhen een lange baan voor ons, sprak De Lichte, toen
hij met zij,n geael het oude stedeke verlet.

- Negen uur gaans tot Gent en een gevaarliike weg, vooral
door ''t Land van Eecloo.

- We kennen geen geYaar meer.

- Voorzichtigheid schaadt nooit.

- We zullen maar een goede stap houden. 'k Verlang mijn
mannen terug te zien.

- Hoe zullen ze mij ontvangen?

- Laat dat maar aan mij over.
Zo sprekende vervolgden de schurken hun reis.
Rond drie uur kwam te Sluis het nieuws toe van een moord,

tussen Damme en Blankenberge gepleegil.
De waard der herberg, waar De Lichte en Simon gegeten haddenr.

hoorde er ook van spreken.

- Verduiveld, rnompelde hij, als de moordenaars hier maar niet
gegeten hebben!

- Wat brajbbelt ge daar nu ! vroeg zijn zegsman.

- TV'el, Jasper, ik zal het u vertellen. Even over twaalf kom'en
me daar twee zeelieden mijn herberg binnensteken. Zeelieden naar
hun kleren, maar ne zijn het 'zo min als ik. Dat kon ik genoeg aân
hun taal horen en aan hun manieren zien.

- Maar waarom meent ge, dat ze juist moordenaars waren?

- Ze waren sjofel gekleed, en die ene, de grootste, haalde goud
voor de dag. Hij meende dat ik het niet zag maar ik keek toch met
een half oog. Goud zeg ik u en dat ligt toch maar niet voor te grab-
belen, wat zegt gij? Z,e hadden haast om verder te gaan en vroegen.
de weg naar Eecloo.

- !VeI, Janusn ge moet ile politie waarschuwen! Ge hunt nooit
weten.

- Dat is mijn plan ook. Zulke kerels mogen niet ver lopen.
De herbergier begaf zich onmiddellijk naar 't gerecht waar men:

zij'n verslag met veel belangstelling vernam.
Sluis rvas op dit cgenblik in de macht der Fransen. Kolonel Lam-

brechts had het stadie, zonder één schot gelost te hebben, overge-
geven.

De pclitieoverste vroeg om enige soldaten ten 'einde de vermoe-
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delijke daders te achtervolgen. Hij verkreeg di'e en de krijgslieden
vertrokken in gestrekte draf.

Rond vier uur hadden de schelmen Maldegem bereikt. Ze dronken
er een kan bier in een kleine herberg en vervolgden onmiddellijk
hun weg. Daar ze zich voordeden als schipbreukelingen, van het g'e-
strande vaartuig, ondervonden ze overal medelijden!

- 
'IVe moeten onze ponk vermeerderen, sprak De Lichte. \Macht,

daar staat een groot huis. We gaan daar eens een toer spelen.
Gevolgd door Simon, begaf hij zich naar de voordeur.
Een knecht verscheen en vroeg wat ze begeerden.

- Kan ik uw meester eens spreken? vroeg De Lichte op onder-
danige toon.

- Mijn meester staat niet gereed om alle vagehonden te ont-
Yangen.

Zo ge ons lot kende, zoudt ge zo onbarmhartig niet zijn. Ileze
morgen zijn we ternauwernood aan de dood ontkomen.

- IIoe dan? vroeg de knecht veel vriendelijker.

- Ons schip is op een zandbank gelopen en l,ek gestoten. Had
men ons niet met een boot gered, we lagen al op de hodem der zee-
En nu staan we hier, zonder geld en schier zonder kleren.

- 
'Wel, wel, dat verandert de r,aak, hernam de dienaar. Ik zal

eens naar mijnheer gaan.'k Ben in een ommezientje terug.

- Ach! doe een goed woordje voor ons.

- 'k Beloof het u.
Enige ogenblikken later mochten de bedriegers binnen komen.

Een oude heer zat in een grote kamer en wachtte hen.

- Gaat zitten, mannen, sprak hij. Ik hoor, dat uw schip veron-
gelukt is.

- Helaas, ja, mijnheer. Deze nacht geraakten wij op een zand-
bank en kregen we een lek. Mijn gezel en ik klommen in de mast.
Ilaar hingen we tot het licht werd met de vreselijke dood voor ogen*

- En zijn er verdronken?

- Drie, mijnheer. We konden hen niet redden, ze waren te moe
om zieh langer vast te klemmen.

- En wie heeft u gered?

- Brave vissers met hun boot. 'k Zal hen mijn leven lang dank-
baar zijn.

-'kZal altijd voor hen bidden, voegde Simon er deemoedig bij-
Ilan zijt ge gelukkig aan de rlood ontsnapt, hernam de heer..

Waarheen reist ge nu?

- Naar Antwerpen, naar mijn vrouw en kinderen. Helaas, 't
had weinig gescheeld of ze waren hun broodwinner kwijt, klceg De"
Lichte.

- Ge moet nu niet droevig meer zijn, sprak de heer troostend.
Uw leven is gered, dat is het voornaamste. En heeft men u in Sluis-
niet geholpen?
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- We kregen er een goetl maal eten. Maar die mensen zijn al
gewoon, schiphreukelingen te zien.

- Helaas ja, ze letten er niet veel meer op, verzekerde Simon.

- Hebt ge honger?

- Ja, mijnheer.

- Ik zal u voedsel verschaffen en nog reisgeld ook.

- God zal't a lonen, mijnheer.
De bewoner des huizes riep zijn knecht, en beval hem spijzen

gereed te maken. Ond,ertussen sprak hij ,nog wat met de vermeende
schipbreukelingen.

- Yanrvaar kwaamt ge? vroeg hij.

- Van Noorwegen. We moesten naar Duinkerken. Onze kapi-
tein kende de kust ,niet goed.

- Was h,et schip geladen?

- Met kostbaar graan, mijnheer. En dat ligt daar nu in zee!

- Vele armen zouden er mee gebaat zijn, meende IJzeren Simon.

- En waar zijn uw gezellen?

- De ene langs hier, de andere langs daar. Ile meesten ïyoonden
te Duinkerken. Een ligt er ziek in een vissershut.

- Hij heeft hevige koorts, loog Simon.

- Hij was gister al niet gezond. E,n nu dat nachtelijk avontuur
er bij. 'k Yrees tlat hij toch verloren is, zei De Lichte.

- Hoe vond hij nog de kracht zich vast te klemmen?

- Och, mijnh,eer, als er't leven mee gemoeid is, kunt ge veel
doen. I)e doodsangst geeft macht.

Eensklaps renden soldaten in volle vaart voorbij, de weg op naar
Eecloo.

- 
'Wat is dat nu weer? mompelde de heer.

De Lichte verhleekte maar herstelde zich. Simon ook schrok.
Beide ellendelingen begrepen wel, waarom die krijgslieilen zich

hier hevonden.

- Van waar mogen die gasten komen? vervolgde de heer.

- Yan Maldegem zeker, antwoordde de roverkapitein.

- Maar daar zijn geen soldaten, voor zover ik weet. Te Aar-
.denburg en te Sluis wel. Wat'z,rlu er nu \veer gaande wezen. Ja, vrien-
,den, op zee is het gevaarlijk, maar te lande kunnen wij tegenwoordig
ons plezier ock wel op.

- 't Is oorlog nietwaar? vroeg De Lichte, schijnbaar onnozel.

- Oorlog en dan rovers, allerlei slecht volk, of Schijnt zelfs,
dat de beruchte Jan lle Lichte hier rondzwerft.

- Wie is dat? vroeg de man, die deze naam droeg.

- Een eilendeling, een snoodaard, zoals er geen tweede in 't
Iand is. De ruwsi'ç' i,'ranse soldaat is er nog een braaf mens bij. Hij
kemt eigenlijk uit het land van Aalst.

- En kunrien ze hern niet vangen? hernam de hoofdman, zon-
der blikken of blozen.
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- Kunnen! 't Scheen wel, of men eerst niet wilde. En nu m'en
rond Aalst eindelijk opzoekingen zal doen, is de vogel naar hier ge-
vlogen. 'k Ga os avonds niet gerust meer slapen.

Ile knecht kwam binnen en meldde dat het eten gereed was.

- Gaat maar mee, sprak de heer tot het tweetal. Eet smakelijk.

- Yan harte bedankt, antwoordde De Lichte ootmoedig.

- Ach, er zijn nog brave mensen in de wereld, voegde IJzæren
Simon er bij.

De rovers deden zich aan de spijzen te goed. loch waren ze niet
heel gerust. Die soldaten!

Na het maal, ontvingen ze gelil van hun gastheer en met de
innigste dankbetuigingen namen ze afscheid. Yer genoeg van de wo-
ning verwijderd, om niet meer gehoord te worden, barstte De Lichte
in een schaterlach uit.

- Er zijn toch brave m€nsen in de wereld.

- Zo braaf, dat ze zich ziende laten beilriegen.

- Ms21, Jan, die soldaten!

- Ze vlogen ons voorbij, terwij'l wij daar als doodeerliike men-
sen zaten.

- Zou het om ons te doen zijn?

- Ik denk van ja. De tijding van de moord is nu al bekend in
de gehele omtrek.

- We hadden 't lijk moeten vertergen.

- Ze hebben ons nog niet.

- Maar we gaan niet naar Eecloo.

- Dat ziet g,e van hier. Dan liepen we die sabelslikkers i'n de
armen. Kom, dat bos in! We zullen wel ergen.s terecht komen.

Ile schelmen weken van de weg af.

- 
-k \ryilde, dat we bij d,e bende waren, mompelde Simon.

- Geduld. Maar ik bedenk daar, dat ik binnen drie dagen een
samenkomst te Deinze bepaald heb.

- Met de mannen?

- Met Snelloper.

- En waarom te Ileinze?

- Ik was wat schuw van Aalst.

- Wel, dan gaan we naar Deinze.

- Maar vandaag loop ik niet ver meer.

- Zijt ge moe?

- Ik heb al veel haan afgr'elegd. 'k Ben op gang van deze nacht
twaalf uur. Vier uur naar Erugge of wel zes, want ik verdookle nog
al eens, dan vier naar Sluis en nu weer drie, dat is, laat zien... zes,
vier ei: drie... dertien uur. D,ertien uur gewandeld op zestien, dat
kan er nog door, zou ik denken.

- Wij sliepen deze na,cht in een stal. Toen ge ons gisteravond
zo stoorde, vluchtten we docr d*e bossen. Hoe we liepen, weet ik niet
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meer. Eindelijk vonden rve een verlaten schaapsstal en sliepen daaro
wel te verstaan om beurt.

- Hq een hield de wacht.

- Natuurlijk; we zouden niet gaarne gewekt geworden zijn
door de politie. Deze morgen trokken we vq)rt op een hoge toren
af en kwamen te Damme.

- \{'aar ge een glas bier dronkt!

- 't Is of ge een tovenaar zij,t.

- Wel, ge zijt in dezelfde herberg geweest als ik. De baas sprak
van u en ik herkende mijn oude mannen.

- Maar hoe kwaamt ge op 't gedacht ons naar deze kant te
volgen?

- Ha, dat is nog al begrijrpelijk!

- Ik versta het toch niet.

- Ik wist wel, dat ge niet la'ng meer rond Eecloo zoudt vertoe-
ven. Naar de oude streek terug keren, daarvoor was Reepmaker
veel te laf.

- Ge hebt geliik. Ik heb het nog voorgesteld, maar hij durfde
niet.

- Welnu, ik vermoedde dus dat ge naar 't westen afgtzakt
waart.

- En ge vondt ons. Ik had het gisteren niet gedacht, dat wij nu
als vrienden hier zouden, lopen.

-'t Is toch het beste.

- Ja, ik hen tevreden.
Na een lange wandeling, zagen de'bandieten een dorp.
Aan een boer vroegen ze de naam.

- Iinesselare, zei hij. Moet ge nog ver?

- Ja, naar Gent.

- Ge zijt lelijk verdwaald.

- 't Is toch niet waar, zeker?

- Och, lelijk verdwaald is wat te sterk. Binnen vijf minuten
ziet ge links een zandweg, volgt die en ge komt te Somergem. Van
daar is er een weg recht naar Gent.

- Wel bedankt.
Het tweetal reisde voort.

- We moeten onze kleding veranderen, zei De Lichte.

- Ik heb er ook al over gedacht.

- /,s lopen we te veel in 't oog:. Ware 't niet voor die soldaten,
we hadden met onze vertelling van .t schip nog veel geltl bijeen ge-
gaard. Maar nu zou het gevaarlijk ku'nnen worden.

- Waar zullen we andere kleren halen? vroeg Simon.

- We zullen in dat huiske eens piepen.

- 't Is nog klaar dag.
--: Dat is geèn beletsel. 't Staat afleen.

- Vooruit dan maar.
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IIen kleine woning stcnd bij de zandweg. 't Schouwtie rookte
zo vriendelijk; in de haard brandde het vuur. Een vrouw bereidde
het eten.

- Goede avond, sprak De Lichte de deur openstekende.

- Goede avond, antwoordde de vrouw met enige angst in haar
stem. Moet sij mijn man spreken? Ik zal hem roepen.

- Ge blijft hier; uw man is toch niet thuis.

- Ach, doe mij geen kwaad! smeekte d,e vrouw.

- Zwijg, gdbood de roverkapitein. Wij moeten andere kleren
hebben.

- Och, ik ben zelf arm.

- Waar is uw kleerkast?

- Daar op de voute, heb toch deernis.

- Let op haar, zei De Lichte tot Simon. Ik zal gaan zien.
Weldra keerde hij terug met twee jassen.

- Die zullen ons kunnen dienen.
Hij wierp zijn mantel af en verwisselde zijn vest tegen de jas,

zijn gezel deed hetzelfde.
Z'e wierpen de oude kleren in de haaril.

- Die zullen ons niet verklappen, mompelde de hoofdman. En
;gij, vrouwtje, komt er goedkoop vanaf, zoals ge ziet. Maar zwijgen,
hoort ge. Vertel aan niemand een woordje van ons bezoek of we steken
heel uw kot in brand.

- Ik zal niet spreken, beloofde ze.
De schelmen trokken heen.

- Dat is rap klaar gespeeld, zei Ile Lichte.

- Maar we handelen roekeloos.

- Waarom?

- We verklappen ons zelven.

- Die boer van daar straks weet dat we naar Somergem ga.an.
I)eze vrourv zal vertellen dat we rov,ers zijn. Men kan ons dus achter-
volgen.

- Ze zal zwijgen als een graf. De landlieden zijn bevreesd voor
ons.

- 'k Ben er niet gerust op.

- Maar we gaan niet naar Somergem. In dat bosje wil ik wat
slapen. En zo dicht komt m€n ons niet zoeken.

Om heurten waken, nietwaar? vroeg Simon.

- 't Is wel. Met een paar uurkens heb ik genoeg. Dan kunt gij
een tukske nemen.

- Ik zal evenmin lang slapen. We kunnen dan in de nanacht
verder r,eizen.

- Opperbest. Dan zijn we met de klaarte uit deze streek weg.
De rroverkapitein legde zich neer en was weldra in slaap.
Simon zal aan zijn zijde. Hij bezag de slapende hoofdman.

- Hij durft toch veel, mompelde hij. Ik moest hem nooit ver-
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Iaten hebben. Maar ja, gedane zaken nem,en geen, keer. Wat zal 't nu
wofden? In alle geval, ik heb een betere gezel dan Reepmaker. De
arme bloed heeft dan tcch zijn stoutmoedigheid moeten boeten. En
Sehaepdrijver zit nog in, 't gevang. Die zal ook niet ver meer lopen.

Na de kapitein sliep Simon enige tijal.
Niet lang na midd,ernacht reisden de schelmen weer voort. I)e

volgende dag kwamen ze ongestoord nabij l)einze.

- We zullen ons hier wat hezig houdm tot Snelloper komt, zei
De Lichte.

De krijgslieden waren onverrichterzake teruggekeerd.

- We hebben 't spoor der kerels gevolgd tot Maldegem. Yerder
wist niemand iets van hen te vertellen

Zo luidde hun verslag.
De bevolking gevoelde zich verontrust.
De vrouw, waar de kleren gestolen waren, vertelde alles aan haar

man, toen deze van het veld terugkwam. Ze smeekte hem echter
te zwijgen, uit vrees voor de betlreiging der dieven.

Maar de verontwaardigde echtgenoot trok seffens naar Knes-
selare om dat brutale stuk aan te geven. De veldwachter haalde eens.
de schouders op en zei:

- Wat kunnen wij daartegen, als 't gerecht van de stad de
schelmen niet vangen kan.

In de kerken baden de lanillieden om van de rovers verlost te
worden.

ZEVENTIGSTE HOOFDSTUK.

ROND DEINZE.

De baljuw van l)einze zat in zijn werkkamer. 't Was reeds
avond en de ambt,enaar dacht er aan zijn arbeid voor heden te staken.
en al de beslommeringen van die stapel stukken en papera.ss€n op,
zijn lessenaar hij een smakelijk Slas bier in d,e herberg te gaan
vergeten, toen een bezoeker aang€kondigrl wertl.

- Zo laat nog? zei hij ongeduldig tot zijn meid.

- 't Is een veldwachter, mijnheer.

- Laat hem in.
De politiedienaar trad bedremmeld in de kamer.

- Goede avond, heer balj,uw, zei hij verlegen, neem mij niet.
kwalijk, dat... ziet ge, mijn vrou\il zei: ga maar... en ge moet we-
ten er is slecht volk... en ik dacht bij miln eigen...

- Zet u, onderbrak de baljuw, wel begrijpende, dat hij de man
wat helpen moest, wilde 't onderhoud g€en ganse avond duren.

504



LEES IN DIT NUMMEB HET VERYOLG VAN JAI{ DE LICHTE.

N" 42 EERSTE JAARGANG 20 JULI 1949

&AtT EN SSHAVOT
WEKELIJI{SE UITGAVE

PRIJS PER NII[\[MER,: 4 F'IRIANK

Vitgave van
<IlE VLAAMSE BOEKHANDELT, Provinciestraat, 42, ANTWERPEN

(Handelsregister van Antwerpen nr 38,297)



I{ANS VAN HOORENBEEK

IAhI DE LICI-ITE,
en zl1n zwarte Roverbende

YLAAMSE BOEKHANDEL _ AI\T'TWERPEN



l,l8[TI

HANS VAN HO
.I

Jtil [[
RENBEEK

t[[[ P 01,1,I T
gevolgd

door

ANTTI'ERPENVLAAMSCHE BOEKHANDEL



IIANS VAN HOORENBEEK

ROOVERBENDE

gcuolgil iloor

EN
ABEL POLL,ET
BENDE VAN I-TAZEBROEK

VLAÂMSCHE BOEKHANDEL - ANTWERPEN

JAI{ DE LICHTE
ZIJN ZW ARTE

DE



lllz.

Jan De

Licllc .. ..

Lichte

De bevrjid il, g'

\\'cg rDct der kflPilcill
Het ocrste Irro€ifsluli
f)e srlnùtkoJnst
De hercchLirrl|
Hct tNcerle Prnelstuh
Hct Lczonk bij (lell lî_1"1r .

De l nshg ol.' LIc |astliocl. . .

Hcl ScirrjJl'

Jirr I)c
f)e $,rrrr
Borrr

T iruis
Schrik

l)Lj l,i.hl.

3
6

11

1,1

1U

tÛ
TI
ilt)
il

;'):}

:i,'
(n
6;
i1

î9
l,'t

9:l
'l{)l

l{)?
l

llil
11rl

111)

t3;
Iio
113

1.',.1

t;tr
lf,l
I îlr
1il
1iô

iÊ6
190
1!)3
1$?
P09

:0û
t10
113

:i0
il9I)
!31
23G

?311

245
r59

'l5ii
:61
:63

r\_ie \\'rl planncn
f)e flilnvnL van Jârr

$lt]cr l) ij I"ivinû
ôe bru irl Ïal tlcrl

De vêrloofdc

Arllle Irrîns:
'I cruAgevolltlcrl
De bâânsLr.ropCls
Het hezocli bij Llcn

De LrrlilolL
ne iranslûg bij den mil lrlcr '. . .

I)o trrui.l
rT,,' a^ct, nr'l,r lrtt\ cli ili:rrliul
N icil\ o sLilrtllrrcl i.ir'lr
l)r. ttitvocl ing
IlLll (lÈf Ïtrn l,iL'rrla
\'Ê1ra(icll
Ipn stcrflred
Een ou{l lreliendc
l c Nazorelll
I)a ttoutrelt)ozt' (licÙslknÙtllt .

li(.n lilcin \\orlr(lic ljt'srlritdell is

\ r'rdrit,ll,citl
IllrL l)c Lirlrlc in (l,r

lr i l)cn Ell{rl "

lilr,r ir

nir iLir11sl:lg ol (lc lll'tl)crg
To (ttl,tcnlrcI,lc
Iien lrcls.ll Ilan
llii dc ZiAclrnel-s
'f\vce a rslâgen
'1'\À r'c scllclirren
r')p 't Wolveûlrol
lloozc voot Ér'l oelrrl.
I)c l(iù{lerroof ..

.Aôrr llct ziekbcd
In ù Dc l)uif " ..
Yan llecrdll cD l)ick
'fe nrDss0l .. ..
l)e rris.tâ:rd onllrilsl td
l)c ?iclic
l)e pijnLitnk
lb Zinnel)ozc

OtzocliiDgen

Gilvon(L.nT
Ïr'r(lcl o,rilPl zoL4(

D: kindarberrl
ln (le vltl :Û?

l ),' srarrrliirrti :il
ff. r-'' 7i'r !l'1, I llt -

lir.r i)rirrrrlg|ttirrLrrr lil'?,,r li .- ..
rttti
iîi
Ittll.:i tL L lr.j, l tli

INHOUDSTAFEL

t,]ivl
I,XVI I
l,\v r

LXrX
LXT

LXXr
LXXII

l,xxt I I

Llxt\
LX.XV
I.II\'I

I,XXYI I
J,TXVI II

l,_\ttx
I,X\\

LXXXI I
t-xxxIt I
LXXXT\r
1,IXI\

r,xxxvl
I,XTX\II I

r,-\ \,\ \' t
I,XX\IX

XC
xcl

XCI I
XCI II
xctv
xc\r

xcvt
XCVII

XCVIIl
\ctx

{:
ct

clt
CII t
CIV
cv

(:\rI
CVI I

CVITI
CIX
cx

CXI
cxtttx I
cxlv

CX\iI
cxvlt

CXVIII
CXIX
CXX

CXXI
CXXII

CXXIII

cxxv
cxxvt

CXXVII
ûxxvllr
cxxlx
c\\I

(:,\\Nl
CXrXII

cxx-\ll I

Blz.

?S:llo g{rs{lrrnlil!'
I;an rri.dfl(lis
l)a srl)il)1rr,ruli

cigcll

98ô
Ilr. /r,r'srl rirncr
I li-l l'r\\'i.is vrrr
Ii n ll r rltl slr.r'

rl.ll:r]rlrrli

ltrri,hir ('r r Àllr{'rl
I)ê {rn lrlrr( l rtir r-r
Norr trlrrtlrû rr lltrarl
j\j'j, r' I j,i. lL.
ALtufll s l! .,lr{' ..
I )r' I t)a,r iltrrigirg
l]l|l r rlia lll]f r! r,

llL s{ lrip(iâg
lillJl!'f. ,lilirrJl!'f. ,lo ZIri,.i f
l.:cn liolt gc!rrill
llr llôasrlrilirl rI
1 (i,'-i,',,r,1^ f1-r ..
Ir,, --lriTtrt.,Iti
Zi!li llrrl,,l .n srorJrlhoi,l

:&q

!9ir

3{ll
.1n3

30?

310

i]1?
r18
:]|I

:r2ii

i)39
u4l
344
3,!6
3n8

359

366
3ôS

3?r;
379
383
391

4{tz

413
414
4L7
L24
dæ
.r38

{38

45t)

457

458
fte
1G6

4ô9
411

,liïl

/,'l1l

| )f rloi)rlAL.Ni

l: r, ,r' rr'l.,rlill!r' nrr Irôilin.: ..
liL sfirjlrt(,1'ik \rfrlerzil,l)
lr. " rt,l, llttl r'r.: l

Ill '1. I r,,, É \i,t) sllr,r, ..
I),: \\r'r,i,li !ln ll.)f cfi Jcc,t 0.
l),, \'r'rglricring r^ \\'cndllinp .. .. ..

1)'' 7(,r'sL lrtt
'1 ( iI r {','1r l

l), ! llr)rrrilr;rrs

JrL(,lllr.s' Iisl
\r rr \'lllrrn,l, r,'ir
.\"r Lrr r rlr' lrrt
l: ,. 'lri,'llir
\\_i , r ,,| " Zr,r'X\ ll,,l 

"

Nirirr'f lrrliirudrrin
lr. rlrf{cllrlr IIolla doil
lrr. l, 'r,Ikôn,t .. ..
lrr zî lian
ll. IlD\':rnnD -
C,nln)îsl(or(l
'11. \\l. r).l u ir r
l\1nric Pn l'{,tù.
Vrrci.r jj,I
lcls r)v{,r s roliliclorl
Il,rnd l lllcll

3C4

{o3
a1
tr0L

lorlcr n)r zij|l
llon(l Ii.lik,(,

\vl'ir0ll eÙ !al rocning
Nl;rr rlc l).Dric terllg
ll',n(l lrL ii) za
Irf| l,nIr c

ili l

li'r )

lù " l)irn Iiu lrr il
ln 'i ArÏirng
IJTcr'0n Sirn0ll
( txisnj4 rt
Ii(.n l,{'z\râtrd ge\rc1Èn
Sù)ûrtêl i jli lvedcazicn
l:ch I nrsligc \\'i) rl Is.lr u \\' it I É
N,rj rll.7i{cuncrs
'|, \t, L l" tL,lL

zrrt),l( rliil!
, I j rl, ritrr


