
- Ilie van Aalst zijn de echte. Deze kerel zal ik dus het eerst ver-
zekeren. Waar is hij?

- Op de wagen.

- Gekwetst?

- Ja.

- Toch niet dodelijk?

- Nssn, aan zijn b,een, een kogtlwonde.

- Ik vreesde reeds, dat we hem niet meer zouden kunnen uit-
horen en zulks ware jammer.

- Wees gerust! Hij is goed bij zijn zinnen.

- Hebt ge hem reeds ondervraagd?

- Nssn, hij scheldt ieder uit, die hem nadeÉ.

- Dat zal hij wel spoedig afleren! Maar hoe weet ge dan, dat
hij een trawant van de beruchte roverkapitein is? vroeg de overste.

- De Zigeuners hebhen hem verraden.

- We zullen een, verslag opstellen van het gebeurd,e en daarna
de gevangenen medevoeren. Ge kunt de doden naar het lijkenhuis
doen brengen.

- Ik zal daartoe de bevelen geven. Volg mij naar het weth'uis,
heer overste.

De aanvoerder steeg af,, gaf zijn paard aan een soldaat over, en
begaf zich met de burgemeester naar een klein gebouw, het wethuis.

Toen er licht ontstoken was en papier gereed lag, zei de overste:

- Breng allereerst dat bendelid hier!
Tkee dorpelingen en de veldwachter droegen de gewonde binnen

en zetten hem in een zetel.

- Uw naam? vroeg de hurgemeester.

- Iloe geen moeite om mij te ondervragen, ik antwoord toch
niet ! riep de rover met een geweldige vloek.

- Uw naam? herhaalde het dorpshoofd.
De gevangene braakte verwensingen, schold de heren en de dor-

pelingen uit voor alles wat Ielijk was en weigerde een inlichting te
geven.

- Laat maar, sprak de overste tot de burgemeester, de pijnbank
zal hem wel gewilliger maken. Veldwachter, breng hemr weg en geef
hem aan mijn mannen over. Zeg, dat ze hem op een paard hinden'.

I)e bandiet ging geweldig te keer, doch enige ogenblikken later
was hij stevig op de rug van een ros vastgesnoerd.

Thans stonden de twee Zigeuners voor de burgemeester. T,e fu-
zwoeren hun onschuld, verzekerden hij hoog en laag dat ze eerlijk
waren en treffelijk aan de kost geraakten.

Gewillig gaven ze hun namen op, benevens die van hun gedode
hoofdman.

- In orde, zei de overste, het papier ondertekenendc. We keren
naar de stad terug en voeren al die schavuiten mee. De dodm kunt
ge laten begraven. 'tZijn heidens en of ze familie hebben, ja dan neen,

Abraham Hans
JAN DE LICHTE
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hoe ze heten en hoe oud ze zijn, daarvan rnoeten wij ons niets aan-
trekken. Zoek maar een verloren hoekje op het kerkhof uit.

- Yervolgt ge de ontvluchten nog? vroeg de burgemeester.

- Dat ware nutteloos. De hellewichten zijn natuurlijk reeds
verre van hier. Gelast de boer, op wiens wagen de gewonden zijn,
ons met zijn voertuig naar de stad te volgen. lVeigert hij, dan dwing
ik hern in naam der wet.

Een half uur later was l)enterghem in rust.

De volgende dag: werden de doden zonder de minste plechtig-
heid begraven.

Zigeuners werden immer zo diep veracht, dat de dorpelingen zelfs
de lijken dier ongelukkigen nog niet konden met rust laten.

De lichamen werden zond,er kist, zonder 't minste omhulsel in
een gemeenschappelijke kuil geborgen achter het kerkhof, waar
slechts distels en doornen groeiden en welk plekje door elk geschuwd
was.

De gekwetste dorpelingen g€nazen spoedig van hun wonden', be-
halve de veldwachter die gedurende enige maanden zijn arm in een
band moest dragen.

Maar daar alle parochianen zijn moed roemden, stapte hij altijd
fier door het dorp en sprak dikwijls en gaarne over d,e strijil met de
Egyptenaars.

TACHTIGSTE HOOFDSTUK.

TE MECHELEN.

De twee geduchtsten der bende, Jan De Lichte en IJzeren Simon,
waren dus naar Mechelen gereisd, waar de eerste inlichtingen wilde
inwinnen over zijn vrouw.

In de herberg der verheelst,er vernam hij, dat Mie naar Brussel
vertrokken was en zich vrij en wel met haar lot van verlaten echtge-
note scheen verzoend te hebben.

- Wat nu? woeg Simon, toen beide rovers, in de avond als
buitenlieden vermomd, op de straat wandelden. Gaat sij haar tot
Brussel achterna?

- |rJgsn, in de hoofdstad waag ik mij niet. Ik beken, dat ik niet
rneer zo stout als vroeger ben.

- Onlangs te Deinze zou men dat toch niet gezegd hebben, we-
dervoer Sirnon, doelende op de wraakneming van de kapitein in de
woning van de baljuw.

- Och, 't ene ogenhlik deins ik voor 't kleinsûe gevaar terug en
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't volgend zou ik recht naar mijn dood lopen. Een mens is niet altijd
gelijk. En soms, lach mij niet uit, soms beklaag ik mijn ongelukkige
geboorte.

- Uw ongeluk'kige geboorte? herhaalde de ander op een toon
van hevige verbazing.

- Ik moen het, Simon.

- Ja, ik ware ook liever de zoon van een schatrijke degensleper
geweest, zelfs zijn dochter als "t niet anders kon, maar men heeft
mij in een houten wieg gelegd.

- Zo bedoel ik het niet.

- lf{aap verklaar u dan nader. Ge spreekt in raadselen.

- Wetr, ik betreur het soms, dat mijn ouders zo slecht tvaren en
mij de boosheid rnet de paplepel ingaven. Ja, ik heb tle ondeugd in-
gezogen.

- Ik wil de opmerkzaarnheid der rnensen niet op ons trekken.
Anders barstte ik in een luide lach lcs. Wel, wel, Jan De Lichte is een
berouwvcl zondaar. Zie, daar staat een kerk. Zoudt ge de biechtvader
niet eens gaan spreken?

- Spot niet, Simon. Ik herhaal, dat ild ook op dit ogenblik rnijn
leven betrew.'Zie die rnensen, ze leven tevreden en gerust, ze gaan
waar ze willen, nûogen ied'er onder de ogen komen. Wij lopen als rnet
de dood in 't hart.

- iVlaa1, kapitein, wordt ge gek?

- f{gsn, ik spreek in volle ernst. lïij heb'ben, ons leven lang,
gestolen, geroofrl, gemoord, onder en boven de wet gestaan, alle voor-
schriften overtreden. Hoeyer zijn we geraakt? Straks brengen ze ons
op het schavot. Ons einde zal verschrikkelijk zijn.

- 't Xs of er een boeteprediker bezig is.

- 
nk Vrees dat die rnensen maar al te zeet de waarheid zeggen,

Simon.

- AIlo, gaat ge di'e onzin haast achterwege laten? Wees redelijk!
Is dat de man die gisteravond nog een onwillige gezel naar de andere
wereld zond? Zo moet ge Donderdagavond in de vergadering spreken.

- 'k Weet het, soms schijnt het of ih een duivel in nnij heb, of
beter, 't schijnt niet, maar 't is zo.

- Is dat nu de kapitein, die tot't laatste toe zijn ,bende wil be-
schermen? Iloor eens, Jan, als ge zo voortklapt, scheiden ûnze wegen
hier. Dan trek ik't land uit, want met zdn baas hangen wij rnorgen
aan de galg.

- 't Zal misschien beteren, maar voor 't ogenblik heh ik gee:r
greint3e moed. 't Is of de rnensen op rnijn gelaat lezen, dat ik een mis-
dadiger ben.

- Roep het uit, vert'el aan't gerecht wie ge zijt. Ge zult geheel
Mechelen op de been brengen. De priesters zullen u ook bezoeken en
ge kunt dan hiechten tot de beul u de strcp over de nek werpt.

Simon was ontstemd.
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- Laten wij maar onrniddellijk de stad verlaten, zei hij.'k Had
grchoopt, dat we deze nacht nûg een stukje souden uithalen, maar als
't zo is, moeten we enhel in een strohoop kruipen en een slaapjei doen.

De rovers hegaven zich in een herberg, want De Lichte had dorst.
Ze gingen aan een tafeltje zitten.

Flotseling werd de bandietenhoofdman opg,eschrikt door het noe-
men Yan zijn naam.

Een vijftal burgers waren over hern aan't sprehen, weinig ver-
moedende dat de man, die hun trelangstelling zo opgewekt had, in hun
nabijheid zat.

De beide schelrnen luisterden naar het volgende gesprek:
( 
- Kasp',er, wat ge ook zeggen rnoogt, ik houd het er bij, dat

De Lichte'voûr 't gerecht een te rappe vogei is. Ge kent die geschiede-
nis te Deinze. Als hij geen rover was, ieder zote hern bewonderen.

( 
- Ik bewonder hern toch, al is hij een bandiet. Zo'n geslepen

vos, zo'n sluwe gast, die d,e politie b,espot, die altijd een, uitweg vindt!
11 - ]!lsa1 rnen heeft reeds leden zijner hende achter de grendels,

nietwaar?
1q - J2, enigen, maar wat baat het, zolang de tlaas nog op vrije

voeten loopt? En die laat zich niet vangen, geloof, dat maar. Of raakt
hij al eens in 't kot, wip, enige uren later is hi;i buiten, en niernand
weet hoe.

s - !s boeren zegg'en, dat hij met toverij, omgaat.
< - fovsrij ! Slurvheicl, slimheid, snelheid, al wat ge wilt, maar

duivelshunst komt hier niet te pas.
( 
- Ik zou hem wel eens willen zien. >

- $i66q, ga buiten en wacht, raaij op straat, fluisterde De Lichte
zijn gezel in ''t oor.

Deze gehoorzaamde onrniddelliik. De bandietenkapitein stond op,
stapte vlak voor de laatste spreker en zei zacht:

- Ge zoudt De Lichte willen zien? Hij staat hier voor u. Volg
me niet, of deze nacht ziit Sii,een man des doods.

Eer de burger van zijn verrassing bekomen \ilas' renden de twee
schelmen reeds de poort'uit.

- Wat zei die kerel? riepen de andere herlb,ergbezoekers.
De Mechelaar scheen nog niet in staat een woord uit te hrengen.

- Maar spreek dan toch!

- Itreeft hij uw dood voorspeld?

- Of u de spraak ontnomen?
Zo klonk het hern spottend tegen.

- Jan... Jan... die kerel was Jan De Lichte! starnelde hij einde"
lijk.

All'en sprongen op.

- Jan De Lichte! herhaalden zij.

- Hij zei het mij toch! En waarorn zou hij dan rnet zijn mahker
zo snel weggelopen zijn?
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- I(sp, wij volgen hen en roepen de wacht op ! schre,euryde er
een opgewonden.

- Yooruit, 't gerecht moet verwittigd worden!

- Ik verzet geen stap. Anders komt hij mij deze nacht ver-
moorden, zoals hij gedreigd heeft.

- Hij kent u immers niet?

- Hij weet alles en deinst voor niets terug. Yrimden, blijft
zitten en gebaart van niets!

Maar dat was te veel gevraagd.
Een half uur later stonden troepjes burgers het zonderlinge

nieuws te bespreken. De palitie zocht de stad af.
Ondertussen wandelden de tryee sehelmen gerust op de baan naar

I)enderrnonde.

- Ik begrijp u niet, zei Sirnon. Eerst klaagt en kerrnt ge als
een boetepleger en een kwartier later waagt ge uw leven voor niets.

- Och, 't is al gedaan met die flauwhartigheid, gezel! Zodra ik
die herbergklanten bezig hoorde, veranderd,e ik. 'Ze streelden mijn
ijdelheid en beurden mijn moed op. Denk niet meer aan die priet-
praat van daar straks. Nu hen ik weer Jan De Lichte, kapitein der
bende! Neeno ik vrees het gerecht niet!

- Nu weer niet te cvermoedig. Laten \tre maar: benen rnaken!

- Waarom?

- Wel, de Mechelse soldaten zullen ons achtervolgen.

- Eerst zoeken ze de stad af.

- Ze zullen't ene doen en't ander niet nalaten. De pocrtwachters
worden natuurlijk ondervraagd.

- Ik weet raad. Daar staat een grote hoeve, zei de hoofdman.

- Wat wilt ge dan?

- Daar houden ze paarden.

- Faarden stelen?

- Natuurlijk! Vols mij maar en vertrouw op uw baas, die wel
eens kinderachtig, maar in de grond van zijn hart moedig en dap-
per is.

- Wees voorzichtig!

- Stel u gerust!
Beide schurken trokken onbeschroomd ile hoevepoort door.

- 
g2as, verkoopt ge paarden? vroeg I}e Lichte aan een man,

die bij het hek stond.

- 
of Is nu geen uur om zaken te doen, gromde de landman on-

tevreden. 't Is avond!

- En ik zeg, dat we wel zaken zullen doen.

- Maak u voort, of 'k roep mijn knecht.

- Laat mij uw paarden zien.

- Neen, hernam de boer, maar op een toon die duidelijk vrees
venied. Ga heen, zeg ik u, want er is werkvolk op de hoeve!

De kapitein trok zijn rnes en Simcn dreigde met een pistool.
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Een kreet, zei de eersten en ge zijt dood!

- Maar wat wilt ge? vroeg de ong'elukkige angstig.

- Paarden kopen en rap, hoort ge!

- Ik ben de baas niet.

- TVie zijt ge dan?

- De knecht.

- Waar is uw meester?

- In huis. Hij zit aan tafel met vier werklied,en.

- Ik sta er wel tien, want ik ben Jan De Lichte.
De hedreigde wankelde op zijn benen van schrik en angst.

- Ach, dood mij niet ! kermde hij.
Het drietal stond nabij de hofpoort, waar de knecht juist de

zonderlinge bezoekers ontmoet had, toen hij wat laat van de akker
huiswaarts keerde.

- Zwijg! gebood de kapitein. 't Is donker, ge kunt ons ongeziert
achter de schuur geleiden. De paarden lopen daar in de boomgaard,
nietwaar?

- Ja... ach...

- Zwijg, zeg ik u ! Zoek ons twee felle dravers uit. Kort en goedo
gehoorzaam of ge leeft geen minuut meer!

Zonder zich te durven verzetten, gehoorzaamde de knecht.
Bij de dieren aangekomen, zei hij:
- "t Zal zo gemakkelijk niet gaan om de paarden te vangen"

- Rep u! We wachten u hier, maar houden u in 't oog. Onze
schoten zijn zeker, hoor!

Plotseling kwanren talrijke ruiters de hoeve oprennen.

- De soldaten ! riep Simon ontsteld.

- Vluchten ! kreet De Lichte.
De bandieten snelden ijlings heen.
't Dienstvolk was verwonderd uit de woning gelopen.

- Soldaten! klonk het als uit één mond.

- We zoeken Jan De Lichte en nog een rover, zei de overste
der krijgslieden.

- Jan De Lichte ! Jan De Lichte ! schreeuwde men verschrikt..

- IIij is hier geweest! riep de knecht, die, nog over al zijn leden
bevende, uit de boomgaard toesnelde.

- Waar zijn de boeven? vroeg de overste driftig.

- Gevlucht langs het elzenbosje! Ze wilden mij dwingen paard,en
uit de weide te halen.

- ùlas1, Dries, waarom hebt ge niet geroepen? vroeg de boer.

- Wel, omdat zij met een mes en pistool dreigden.

- Ze hebben de paarden toch niet mee?

- |rJssn, want...

- Spreek daar straks over! tierde de hoofdman der soldaten.
AlIo, wijs de richting waarin de rovers gevlucht zijn !

Dries vergezelde de krijgslieden een eindweegs en koerde toen
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haastig terug, om lang en breed over zijn avontuur uit te weiden.
I)e soldaten zochten de ganse omtrek af, maar vruchteloos. Er

viel geen spoor meer van de royers te bekennen. Ontstemd keerde de
overste met zijn mannen naar Mechelen terug.

- We kunnen nu gerust gaan slapen, zei de boer. De fielten
zijn of gevangen, of reeds yerre van hier. Ik hoop het eerste. Die De
Lichte is toch stout. dat moet gezegd worden.

't Was rond midd'ernacht, toen uit elk der twee holle knotwilgen
aan d'e boord van de weide, op twintig stappen van de schuur, een
man gekropen kwam.

- 't Is veilig! fluisterde De Lichte. Ze zullen al terug naar
Mechelen wezen.

- We zijn nauwelijks de dans ontsllrdrngeti, spr:ak Slmon.

- 
]\{aa1' toch ontsprongTen, nauw oi wijd, dat bliift g,:liik!

En nu zullen wij een paard yangen. De rboer zal morgen een rare
snuit trekhen.

of Was niet gemakkelijk om twee paarden beet te krijgen. Ein'
delijk gelukte het toch.

- En nu de boer nog een poets gespeeld, hernam de bandieten'
kapitein.

- Begint ge weer? trk heb de hete adem van een soldatenpaard
gevoeld; om voor de tweede keer mijn vel te wagen,.ik dank u, baas.

- Wacht dan even op mij.

- Die dwaaskop! gromde Simon, terwijl zijn gezel het paartl
naar de deur der woning leidde.

Daar gekomen, klopt'e De Lichte Iuid aan.
Enige tijd later hoorde hij gerucht in de gang.

- Wie is daar? vroeg de landbouwer, echter zonder open te
doen.

- Jan Ile Lichte. Ik trek er van door en heb twee paarden ge-
leend. Ik zal wel vergeten ze terug te zenden, dus verwacht ze maar
niet al te stellig. Goede nacht!

De boer slaakte een gil van schrik. Weldra stonden ook de
knechten in de gang. Ze gingen gewapend naar huiten. Alles was stil.

- Ze zijn weg, zei de boer. Ach, dit avontuur kost me dan toch
twee paarden. De schelmen zljn dus niet gevangen.

- Ze moeten zich in de nabijheid verborgen hebben, meende
Dries. Baas, baas, door de duisternis kon ik 't gelaat van De Lichte
niet onderscheiden. Maar zijn ogen blonken als vuurbollen. Die blik
vergeet ik nooit. Ik heb nu nog geen oog gesloten. Zwijg van die
rovers !

De volgend'e rnorgen miste de iboer twee goede paarden. Hij
spoedde zich naar Mechelen, om 't gerecht in kennis te stellen van
,deze roof.
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I)e overste der soldaten werd berispt, omdat hij zijn onderzoek
niet ernstig gedaan had. En of de krijgsman bij hoog en laag be-
zwoer, dat geen struik onbespied gebleven lvas, men gelcofde hem
niet. Weer werd een bende uitgezonden om de misdadigers op te
sporen. Doch ook deze kwam onverrichter zake te Mechetren terug.
Alleen hadden ze verncrnen, dat die nacht in een kleine hoeve tegen
Dendermonde ingebroken was.

EEN EN TACHTI.GSTE IIOOFDSTUK.

HET PLAN.

Een afgevaarcligde van 't gerecht uit Aalst was op Godfried's
verzoek naar het kasteel van van Meerdal gekornen.

De graaf ontving hem minzaam op de drernpel zijn'er woning.

- Mijnheer Duval? geloof ik, zei hij buigend.

- J2, heer graaf. 't Politiehoofd heeft rnij herwaarts gezonden,
antwoordde de bezoeker, een klein manneke, rnaar wiens gelaat van
schranderheid en vernuft getuigde.

- Kom binnen, mijnheer Duval. Ik hdb u orr€r een ernstige
zaak te spr'eken. Wil mij volgen naar mijn bijzonder vertrek.

Weldra zaten beide heren in een gemakkeliike zetel.

- De rovers huizen in deze streek, zo begon van Meerdal het
onderhoud.

- We hebben zulks vernomen.

- trk ken hun verblijfplaats.

- Wat zegt ge ! Maar, heer graaf, dan kunnen wij in een slag
de'bandieten onschadelijk maken, zo tenminste hun kapitein ook aan-
wezig is!

- Js, De Lichte is naar hier teruggekeerd.

- En hoe komt ge aan die zo gewichtige inlichtingen, als ik
u vragen mag:?

Godfried vertelde het bezoek van Raymond.

- Kunt ge die jongeling vertrouwen? vroeg Duval nadat hij
steeds met klirnrnende belangstelling geluisterd had. Die De Lichûe is
buitengewoon vindingrijk op 't gebied van listen en lagen.

- Ik heb rnet de portier van 't zinnelozengesticht gesproken.
Di'e knaap, Rayrnond Ammens, is er werkelijk geweest en heeft zijn
voornemen te kennen gegeyen om zich aan ''t gerecht aan te melden.
Dat hij dit niet gedaan heeft, is op mijn raad.

- En ge helbt wel gehandeld! Met tle hulp van de jongeling
kunnen we misschien de voornaarnste bendeleden in handen krijgen.

- Zo dacht ik ook. Moest Raymond zich zelf overgeleverd
hebben aan de politie, 't gerucht er van zou natuurlijk ook De Lichte
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bereiken en de bandietenkapitein rvare weggebleven.

- Dus die knaap is naar zijrn hol teruggekeerd?

- Ja. Maar wat nu?

- Wat stelt ge voor, h,eer glraaf?

- Er zijn twee wegen. Donderdagnacht het hol omsingelen
rnet een sterke macht... of Zaterdag de bandieten hier afwachten",
Aan't gerecht nu te beslissen, hoe er moet gehandeld worden.

Duval dacht enige ogenhlikken na.

- Ik zal voorstellen het hol te omsingelen en de bandieten on-
verwachts te overvallen. 

.Waarom tot Zaterdag uitstellen, als wij;
eerder onze slag kunnen slaan?

- Maar zulle,n de rovers Donderdag allen aanwezig zijn?

- Ik denk het wel, vermits ze een grote vergadering houden.
In alle geval, De Lichte zal er rvezen en zijn gevangennerning weegt
op tegen die van tien en zelfs twintig bendeleden.

- Ge hebt gelijk.

- Weet, heer graaf, dat we reeds dertig rovers en Zigeuners,
die met de bandieten in betrekking stonden, achter de grendels heb*
ben. Wat baat het, zolang De Lichte vrij loopt? 't Schijnt of die boos-
wicht de macht bezit, alle slechte kerels aan zich te verbinden.

- 't Wordt hoog tijd, dat er een einde kom,e aan zijn bestaan I

- IIij leeft reeds veel te lang, ik ben het volhomen met u eens.
Maar, he'er graaf, 't is oorlog geweest. En olls bestuur had het toen
te druk met het uitdenken van tergende rnaatregelen voor de eer-
lijke inwoners, Gm de oneerlijke onschadelijk te maken.

- Helaas, ja.

- Maar laten we ons niet verdiepen in 't verleden. Zou het mo-
gelijk zijn die knaap eens te spreken?

- Mogelijk, ja, maar, heer Duval, ik zou u aanraden het niet te
doen.

- Neen?

- Ik vrees, dat er nog med,eplichtigen in de lbuurt zijn, of lie-
ver, ik weet het zeker. En een bezoek yan u in het hol, zau kwaad
vermoeden kunnen wekken.

- Ik bedoel ook niet, dat ik er in deze kleiling zal heengaan.,

- Vermomd?

- Zeker, bijvoorbeeld als een leurder, een bedelaar of iets der-
gelijks.

- Ge zoudt alleen gaan?

- Ja.

- Maar dat verblijf is twee uren van hier.

- Ik zie tegen die wandeling niet op... Trouwens als de plicht
gebiedt, valt er te gehoorzamen.

In de gang weerklonk een luide stem.

- I)aar is buurman Wellens! zei Godfried zuchtend.
Die snoever komt altijd ten onpas. En toch, nu hij hier is. wil,
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ik deze gelegenheid gebruiken orn een nuttige voolzorg te nernen.
Ge kent Wellens niet, heer Duval?

- Ik heb die eer niet.

- Och, ge verliest er maar rveinig door, W,ellens is de hewoner
.der huizinge <<Het lVolvenholn.

- Uw pachter dus?

- Ja, maar de vroegere eigenaar. Hij is verarmd, doch bezit
een hoge dunk van zich zell en yan zijn voorgeslacht, dat met
de adel verwant schijnt. Groter snoever dan deze zonderling ken ik
niet. Onvoorzichtig genoeg van mij, is hij alles te weten gekomen
betreffende de zaak welke ons bezig houdt.

- Hij is tcch te vertrouwen?

- Jawel, maar n,u vrees ik, dat hij op eigen hand 't een en an-
der wil ondernemen.

- Om alles te bederven !

- Natuurlijk. Hij wil eer oogsten.

- Il{aar we moeten het hem verbieden.

- Daarom juist roep ik uw hulp in. Hij zal beter naar u luisteren
'dan naar mij. Wellens kan en durft alles, als ge hem hoort, maar
kruipt spoedig in zijn schulp.

AIs ge dus uit naam d,er wet m overheid spreekt, zal hij bang
zijn en zich rustig houd,en. Anders vrees ik nog, dat hij de d,orps-
veldwachter optrommelt en Raymond gevangen neemt.

- Die dwaas! riep Duval uit. Nu, laat hem maar binnen komen.
Ik zal dat zaakje wel eens opknappen.

Godfried begaf zich in de gang. Wellens maakte juist ruzi'e met
Wouter.

- Waarde buurman. riep van Meerdal, hoe gaat het u? Kom
hinnen, ik bid het u.

- Wel, heer graaf, ik was juist bezig m'et deze ongelikte beer
wat betere manieren te leren.

- Kom in mijn vertrek, heer Wellens, ,er is hier een heer uit
de stad.

- Een heer uit de stad! herhaalde de bewoner van het Wolven-
hol, \4router aan zijn lot overlatende en zijn gastheer nieuwsgierig
vclger,de. Een kennis van mij?

r:.-nigsrins teleurgestr,eld bleef hij bij de deur staan.
Mijnheer Duval boog.

- Mijnheer Wellens, mijnheer Duval, gerechtsambtenaar te
Aalst, sprak van Meerdal.

- Ah zo, gerechtsambtenaar! riep Wellens, terwijl zijn gelaat
verhelderde, Zeker overgekomen om dat misdadig plan der rovers
tegen te werken? Wees gerust, heer I)uval, zolang een Wellens hier
vertoeft, zullen de schurken weinig vermogen. Mijn zwaard jaagt
hen schrik aan. Ze weten nog, hoe eens de ontvangst was op 't Wol-
venhol. Verbeeld u, mijnheer de gerechtsamhtenaar, dat ik op zek,ere
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middag in mijn noenslaapje gestoord werd door wel twintig zwartge-
maakte bandieten, de wapems in de vuist en die van plan waren al de
juwelen, het zilverwerk, de schilderstukken van ons slot weg te halen.

Ik greep het slagzwaard, dat mijn vooroud,ers roem gebracht
had, het slagzwaard dat reeds tijdens de kruistochten zovele onge-
Iovigen de kop kloofde, toen het geklemd was in de stale,n vuist van
de eerste Wellens, die bekend is, want ge moet weten, h,eer Duval,
de oorsprong van mijn roemrijk geslacht ligt in het duister der
vroegere tijden.

- Zeg dat wel, dacht van Meerdal, die evenals de politietlie-
naar zich dwong tot geduldig aanhoren dier ergerlijke pocherij.

- 
pus, vervolgde de snoever, met dat zwaard storm ik naar

beneden.
De gerechtsambtenaar keek, als toevallig, naar de stok, waarop

'Wellens steunde. De bewoner van het Wolvenhol bemerkte dit, want
hij sprak, min of meer rood wordende:

- is, stormen, mijnheer Duval, ofschoon ik in gewone omstan-
digheden moeilijk ter been ben ! Maar in die ogenhlikken zegevierde
de woed,e, welke mij aangreep bij de gedachte, dat de rovers het slot
der Wellens ontwijdden, zegevierde, zeg ik, ilie woede boven mijn
kwaal. En met een vervaarlijke strijdkreet, dezelfde dire in vroegere
eeuwen de vijallden van ons land deed beven, viel ik op de bandieten
aan. Reeds waren de troeven aan 't plunderen. Maar toen vijf, zes
bebloede lijken over de vloer rolden, nam de ganse hende huilende,
kermende, tierende de vlucht. Toen trok r'e rl.aur dit kasteel en ont-
stal mijn waarde buurman zijn engelachtig dochtertje. Op de tijding
van deze misdaad liet ik mij vlug als de wind naar dit slot Yoeren;
helaas ! 'k kwam te laat. De fielten hadden reeds de vlucht gernomen.
De volgende dag kreeg ik een hevige aanval van rheumatiek. Met alle
geweld witde ik toch de kind,errovers achterna -'k had mijn zwaard
laten wetten - maar op bevel van de geleerde dokter uit de stad,
die mij altijd verpleegt, hielden dri'e mijner knechten (de snoever
bezat slechts een oude meid) mij in bedwang.

Mijnheer Duval hail zich reeds zitten wringen op ziin stoel.
Niet rneer in staat zich langer te bedwingen, barstte hij in een luide
schaterlach los.

- Gij lacht! riep Wellens toornig.

- Ah, vertel niet verder! zei de gerechtsdienaar. Ik zou onwel
worden.

- Gelooft ge me niet?

- fisksy, zeker!

- Spot ge met mij?

- Och! beste rnan, houd u kalm, ''t is niet goed voor uw gestel
u zo op te wind,en.

- Graaf van Meerdal, hebt ge mij in de kamer geroepen, om mij
door deze vlegel te laten heledigen, Duval, ik daag u tot een duel uit.
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