
Ha, we hebben beiden onze rol goed gespeeld! De weg naar Brussel
is nu open. Ze zijn westwaarts gegaân.

- En nu? vroeg Simon.

- Verstaat ge me dan niet? Naar Brussel, maat. Daar zijn we
voorlopig veilig.

- Maar dan reizen we toch vermomd?

- Zeker, in deze kleding.
De twee bandieten verlieten de hut. Op enige afstand ontmoetten

ze Sophie.

- Dat is goed afgelopen, nietwaar? riep het wijf.
- Vervloekte heks! mompelde de roverbaas. Had ik u nu toch

maar niet gezien !

- Ze ondervrcegen rnij, hernam de vrouw. Ik hield mij zo on-
nozel als een pasgeboren kind. De soldaten lieten mij dan ook met
rust. En nu, Jan, nu krijg ik geld, hé? Ha, wat zult ge rnij gelukkig
maken!

En ze strekte haar magere hand uit.

- Zeker, sprak de bandietenhoofdman, ge zult rijkelijk beloond
worden. Maar ge moet wat geduld hebhen. Ge begrijpt toch wel, dat
ik mijn geld niet op zak draag.

't Gelaat der feeks betrok.

- Jan, ge wilt mij bedriegen! krijste ze.

- Sophie, heb ik u ooit bedrogen?

- Wanneer krijg ik mijn geld?

- Morgen of overmorgen. 'Zodra ik de kans veilig zie het te
gaan halen.

- Ge weet, dat ik u aan 't gerecht kan overleveren. De krijgs-
Iieden zijn nog niet ver.

- Gij, serpent! siste De Lichte, de oude bij de hals grijpende
en in het gras werpende. Spreek nu nog, zo ge kunt. Vooruit, Simon,
we zijn weg.

De booswichten trokken haastig af.

ACHT EN TACHTIGSTE HOOFDSTUK.

EEN NET WORDT GESPANNEN.

Sophie was niet dood. 't Wijf kende de streken van de gewelde'
naar. Daarom had ze ziùt levenloos geveinsd.

Weldra richtte ze zich op.

- Dat zult ge bekopen, mompelde ze. Stil, vervolgde ze toL
zichzelve, ik hoor een geritsel in de struiken. Misschien zijn de krij-
gers daar nog.

Een meisje echter kwam van achter de bosjes te voorschijn.
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- Zijt ge Annette niet? vrceg SoBhie.
De deerne verschrck, maar, de vrouw ziende, herstelde ze zlch.

- Ja, antwoordde ze verbaasd.

- Uit het < Yliegend Hert >>, nietwaar?

- Juist.

- En wie zoekt gij?

- Jan De Lichte!

- Wilt ge hem voor 't gevaar beveiligen?

- \Jgsn, hem overleyeren aan zijn vijanden, zo ik kan!

- Is 't waar? riep de vrouw driftig.

- Zo waar ik leef ! En ik heh er mijn reden voor.

- Ik haat hem ook.

- Laten wij dan samen werken!

- Nog geen half. uur geleden' redde ik zijn leven. En weet ge
hoe de fielt mij beloonde?

- Met slagen en stampen, natuurlijk, zei Annette. Ik ken die
manieren.

- Hij wilde mij verwurgen, die boef !

- Hij weigerde mijn vader te wreken en daarorn zal ik het
doen... maar op hem.'t Scheelde weinig of gisteravond was hij inof net. Helaas, hij ontkwarn nog op 't laatste ogenblik. 't Gerecht
heeft mij nu een beioning 'beloofd, zo ik hem kan opsproren. Gelil is
mij welkom, maar ooir zonder beloning zou ik hem verraden. Maar
Iaten wij onze tijd niet verbabbelen!

- Itleen! Zijn er nog soldaten in de omtrek?

- Ja. Bij de hroeg van Barbara.

- Van Bar{bara Leuze, die deerne, welke nog maar zeventien
jaar is en toch al een vreselijk leven achter zich heeft.

- Ieder keret die Barbara! Ze is een metleplichtige der rovers.
Maar haar spel is uit. Ze ligt gebonden naast haar vriend, Snellopcr.

- Is die ook gevangen?

- Ze haalden hem van onder 't stro op Bartrara's zolder.

- L,uister, Annette ! Als ge u spoedt kunt ge De Lichte en
Uzeren Simon nog inhalen.'Ze zijn langs die kant! Ik ga intussen
't gerecht verwittigen. .fa, Jan, ge zult ondervinden, dat ge met mij
niet doet, wat ge wilt. Ik heb uw ouders gekend, rnaar al ware ik
uw eigen moeder, in de val moet ge!

- Ik ben al weg ! riep het meisje.

- Maar voorzichtig, d,at ze u niet zien!

- Wees gerust !
fntussen stapten Simon en De Lichte verder.

- Ik zal te Brussel niet meer geraken, zei Jan.

- Bejnt ge weer te zagen?

- Wai denkt ge? Gisteren de ganse dag gemarcheerd, deze
nacht gelopen als een bezetene, deze morgen ook en nu weer naar de
hoofdstad? Ik ga wat rusten.
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- Waar?

- Ginder staat een hoefke.

- U laten gevangen nemen, dwaaskop!

- Zo rap niet. Ik ga bij die boer eten.

- En u dan te slapen leggen in't bos om er als een haas of
konijn gesnapt te worden?

- Ik zal mijn noentukje in de schuur doen.

- Maar ik trek verder!

- Dat is uw zaak.

- Jsn, rvees toch zo ezelachtig dom niet ! Ge spot met uw leven.

- Och, ze hebben mij nog niet. Ik doe wat ik wil, want nâ al
't geheurde ben en blijf ik de baas van deze streek.

- Ze zullen 't u te Aalst wel anders leren.
Zo babbelend geraakt€n ze aan de hcfstede, welke wat terzijde

de baan stond.

- Gaat ge mee? yroeg de bandietenhoofdman.

- 'k Ben mijn leven nog niet moe.

- Goede reis dan! Wacht op mij aan de poort van Brussel.

- '11 lç11 te lang moeten wachten ! Ge zult de hoofdstad niet
meer zien. Toe, Jan, sm wille onzer vriendschap, smeek ik u, zo roe-
keloos niet te zijn.

- Ik doe wat ik verkies.

- Werk dan uw harde kop uit, zot! riep Simon boos'. Wel bekorneof u.

- Ge zult op mij wachten, nietwaarl lk zal hier maar een paar
uurtjes blijven.

De waaghals stapte recht naar de hoeve.
De boer en zijn vrouw zaten aan 't noenmaal. Een oude meid

bevond zich eveneens aan tafel.
De Lichte stak de deur open en met een neusstem prevelde hij

een Wees Gegroet, zoals hedelaars dat doen.

- I{om maar binnen! riep de boerin.
De booswicht liet zich geen twee keer nodigen.

- Goede mensen! sprak hij klagend, heh deernis met mii. Ik
kom van de kanten van Oudenaarde en reis naar Brussel, waar mijnr
zoon soldaat is. Ik heb vernomen, dat mijn arme jongen ziek Iigt en
wil hem gaan bezoeken. De ongelukkige moet wel erg naar zijn moe-
der verlangen.

Allen zagen, door zijn vermomming, de roverkapitein yoor een
vrouw aan. Niemand vatte enig kwaacl vermoeden op.

- Naar Brussel! riep de boer. 't Is niet aan de achterdeur!

- O, "t is zo ver! En ik verga van de honger. Erave lieden, geef
mij toch wat te eten !

- Zet u maar aan tafel en laat het u goed smaken, zei de rne-
delijdende pachteres.
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De Lichte at voor drie. Al 't gebeurde had geen ongunstige in-
vloed op zijn maag uitgeoefend.

- En 'k zal u wat eten medegeven, ging de boerin voort. God
zegene uw zoon en geneze hem spoedig!

- Och,'t is zo droevig, daar zoverre en krank te liggen! En dan
alleen door vreemden omringd! Een mens komt toch wat tegen in
zijn oude dag. Nog geen maand geleden heb ik mijn man hegraven.
Jan De Lichte, die aartsduivel, sloeg hem half dood om hem zijn
weekloon af te nemen. Mijn ventje werd bewusteloos thuis getrracht
en de andere dag stierf hij, zonder nog een woordje tot mij gezegd
te hebben.

En de schelm pinkte een traan weg.

- 't Is wreed ! riepen de boerin en de meicl.

- Schrikkelijk ! beaamde de boer. Ze zoeken achter hem.

- Ah,.ontmoette ik daarom al die soldaten in het bos? vroeg de
vermeende vroulv. Ik vroeg nog of ze mijn zoon niet kendeno maar
ze vloekten en spotten en lachten.

- 
,Vele rovers zijn reeds geyangen genomen, vertelde de pach-

ter. \{e mogen nu hopen, dat spoedig de ganse streek van de schel-
men gezuiverd is. Als ze dat hellewicht, de kapitein, maar eens konden
vatten. Maar dat is moeilijk!

- 'k Geloof het wel, zo liet de meidf zich horen. De Lichte heeft
een verbond met de hoze gesloten. Hij verkocht zijn ziel aan de dui-
vel. En nu wordt hij door Lucifer geholpen. Men zal hem niet kun'
nen vatten, Y{x)r zijn tijd uit is.

- \f16114r, vroeg de schurk aan de boerin, nadat men ut gesprek
over de bandieten en hun meester nog wat vervolgd had, vrouw, zou
ik niet eyen een tukske mogen doen in de schuur? Een weinig slaap
zou mij zeer verkwikken en mijn krachten herstellen.

- Natuurlijk, antwoordde de boer. Ge zult er hooi genoeg vin,
den. Zeker, sluimer wat. Ge zult een ander mens zijn !

De zogenaamde bedelares stond op en begaf zich naar de schuur,
een klein gebouw aan de linkerkant der hofstede.

- Wat er nu gaande is, begrijp ik niet, rnornpelde een meisje,
dat hem in de schuur zag verdwijnen.

of \{as Annette, die van achter de haag de kapitein bespiedde.

- Kwamen de soldaten nu maar! wenste ze. Sirnon is doorge-
stapt. De schelmen brouwen zeker weer een aanslag. Maar, De Lichte,
ge hdbt mij beledigd en nu zal mijn wraak u treffen.

Na enig wachten verschenen drie soldaten, door tle oude Sophie
de deerne nagezonden.

Annette wenkte hen, clat ze zicn. versteken moesten. Dan krocp
ze naar de krijgslieden toe en fluisterde:

- Ge kunt hem vangen!

- Waar? vroeg een der mannen driftig.

- Hij zit in de schuur.
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- Ge liegt!

- Ga dan zien! Of neen, pas liever op! Hij is zeer gevaarlijk.

- Is hij alleen?

- Ja. Maar hij staat gemakkelijk drie man, als hij woedend
is en vooral nu zijn leven in gevaar is. Neem dus uw maatregelen.

Het meisje vertelde haar ontdekking in bijzonderheden. De sol-
.daten spraken wat ondereen.

- Ha, ik heb een gced plan, zei een der gewapenden.

- Laat horen! antwoordden de makkers.

- Gij getweeiin verstopt u bij de schuur, maar zq dat de rover
er niets van bemerkt.

- En dan?

- Dan stap ik in de woning en zeg tot de 'baas: Ga naar de
schuur.'Waarschuw de rover. Meld hem, dat de veldwachter hem wil
vangen! Jan De Lichte zal natuurlijk naar buiten komen; wij ge-
drieën werpen ons op hem, en, zo met list gegrepen, kan hij al weinig
tegenstribbelen.

- Dat ware niet slecht, meende de tweede soldaat.

- Nsgn, verklaarde de derde.

- En ik zal hier wachten, sprak Annette.
De twee krijgslieden verscholen zich bij de schuur en de derde

stapte de woning binnen.

- Luister, zei hij tot de tboer. Ge moet ons helpen om Jan I)e
Lichte te vangen.

- Ik? riep de pachter verwonderd. Ik u helpen?

- Ja.

- Maar hoe?

- Zwijg even. lYe mogen niet veel tijd verbabtrelen. De boos-
wicht is in uw schuur!

De vrouwen slaakten een gil.

- Cnmogelijk! stamelde de 'boer. Een ouile vrouw die op weg
is...

- Die oude vrouw is de beruchte roverkapitein, ik verzeker
het u!

- Bij alle heiligen, zou het waar zijn! kreet de pachteres, een
kruis slaande !

- En de bandietenbaas heeft bij ons aan tafel gegeten! kermde
de meid! En verkleed als een vrouw! En zo schoon spreken! En die
vertelling van de zieke zoon ! En van de dood van haar man, wie De
Lichte het geld ontstolen had !

- Over dat alles kunt ge straks spreken! onderbrak de soldaat.
Nu moeien. wij handelen.

- Wat kan ik doen? vroeg de landibouwer oyer al zijn leden
bevend.

- Gij moet in de schuur gaan.
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- |r[ssn, neen, Bert! kloeg de vrouw. Mijn man bij die fielt?.""
Hij zou hem vermoorden!

- Wel neen, hernam de soldaat, de boer begeeft zirh naar De
Lichte. maar doet alsof hij hem helpen rvil. Zeg dit: de veldwachter
wil u aanhouden als landloopster; ik heb medelijden met u en daar-
om kom ik u rap verwittigen. Vlucht zo snel ge kunt door de boom-
gaard. Ik zal de politieman ophouden.

Als ge hem dat op de mouw spelt, vervolgde de knijgsman, kan
De Lichte geen kwaad vermoeden krijgen. Hij zal weglopen, maar
onmiddellijk door mijn gezellen gegrepen worden. Nog twee soldaten
liggen bij de schuur verborgen.

- Ik durf haast niet, stotterde de pachter.

- Ge moet!

- Maar mijn man zal misschien zelf gedood worden! kermde
de boerin.

- WeI neen! riep de ander ongeduldig uit. Doe nu wat ik zeg!
Ilenk eens, 't land zal van de grote moordenaar verlost worden. En
bovendien sij krijgt van de regering een heloning.

Eindelijk besloot de landbouwer naar de schuur te gaan. De
gerechtsdienaar voegde zich bij zijn gezellen.

In hevige spanning verbeidden ze de komende dingen.
Enige minuten later kwam de traer terug. Hij liep snel naar 't

woonhuis en deed een teken aan de krijgslieilen.
Dezen, menende dat hij hun bedieden wilde dat De Lichte ko-

men zou, waren op hun hoede.
De tijd viel hen lang. Vijf minuten verliepen... maar niemand

vertoonde zich.

- Wat betekent datl zei een der soldaten. Komt, makkers, trek-
ken wij onze sabels! Wij moeten driester zijn en de schuur binnen-
treden.

- Maar hij is zo sterk, fluisterde een der mannen.

- We zijn toch gedrieën en daarenboven wel gewapend. Vooruit !
De drie krijgslieden stapten met vooruitgestoken degen in 't

gebouwtje. Verstomd bleven ze staan. Daar lag iemand in zijn hemd.
Wat vrouwenklederen bevonden zich nevens hem. De soldaten her-
kenden de boer. De ongelukkige rvas bezwijmd.

Ile soldaten vloekten van spijt en teleurstelling.

- De boef heeft ons bedrogen!

- Die domme boer mcet zijn boodschap verkeerd gedaan heb-
ben.

- En de vermeende boer was De Lichte zelf. Ik dacht ook al'
dat hij zo raar liep.

Aldus klonk het.

- T[e moeten hem achterna! bulderde de dapperste.
En rveg snelden ze, de bervoner der hoeve in zijn droevige toe-

stand achterlatende.
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De vrouw en de meid kwamen jammerend toegelopen.

- Hij is vermoord! Ach Bert, waarom ook moest ge in de
schuur gaan! Had die gasten zelf hun werk laten doen!

- I'r1suïr/, hij is niet dood ! riep de meid. Ik zal water en azijn
halen.

Weldra kwam de dienstmaagd terug, en, dank zij haar zorgen,
herkreeg de boer na een wijl zijn bezinning.

- Waar ben ik? mompelde hij. Ha, ja, ik herinner mij.
En de man richtte zich op en dan, als aangegrepen door een

plotselinge schrik, vlood hij in zijn hemd over de hoeve, schreeuwend:

- Oh! die ogen, die blik, die klauwen! 't Is een monster, een
duivel!

Eindelijk bedaarde hij, trad in zijn woning en trok andere kle-
ren aan.

- Hij is zot geworden ! kloeg de boerin wenend.

- ftlssn, antwoordde haar echtgenoot, maar ik ben zo diep ont=
steld. Wat een monster!

- Vertel dan eens op, drongen de vrouw en de meid.

- Ik ging dus in de schuur en zei alles wat de soldaat mij ge-
boden had.

- Sliep hij?

- hJssn, hij zat op het hooi. Hij luisterde naar mij, sprong op
en sloeg mij in doling. Maar die ogen, waarmede hij mij aanzag, 't
was of ik van verschot zou dood vallen.

- En toen heeft hij uw klederen uitgetrokken en ze zelf aan-
gedaan om de soldaten te bedriegen, hernam de vrouw. Maar hoe'
kon hij weten, dat die gewapenden daar waren?

- Dat heeft hij gezien, natuurlijk! riep de landman.

- Js, verzekerde de meid, 't is zoals ik aan tafel zei: Lucifer
helpt hem. En zolang zijn tijd nog niet gekomen is, kunnen ze Ja;n
De Lichte niet bij de kladden krijgen.

NEGEN EN TACHTTC.STE HOOFDSTTIK.

EEN ANGSTIGE NACHT.

- Hebt ge hem gezien? vroegen de soldaten aan Annette, die,.
eveneens in hevige spanning, achter de haag wachtte.

- Wie?

- Jan De Lichte! Hij is gevlucht!

- Wel, gij uilen! Ik heb niemand bemerkt, dan de troer, die in
zijn huis terugkeerde. Ik leverde u de roy€r over en ge laat hem nog.
ontsnappen. Daarvoor moet men pistolen en zwaarden dragen !

- Zwijg!
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- Ja, jaagt hem nu maar achterna. Ge kunt zowel een naald
im een hoop hooi zoeken! De sluwe vos zal zich wel versteken! riep
de deerne.

- Vooruit ! hulderde een soldaat. 't Bos weer in !
Uren lang zochten ze, maar tevergeefs. Ze konden niet of minste

spoor van de hoofdman ontdekken.
Mistroostig begaven ze zich naar Aalst.
Annette trok naar de hut van de ouile Sophie. Daar vertelde ze

al't gebeurde.

- Welke kloeke kerels ! riep het wijf verachtelijk. Geen wonder
dat de royers doen hetgeen ze willen, als men er zulke gasten achter
zendt. Doch ze zijn niet allen gelijk. Ik heb Barbara Leuze op de
kar gezien en Snelloper ook!

- Wanneer?

- Deze noen. Wel, wel, rvat raasde die Barbara. Ze schold ieder
uit. Maar't baatte haar niet. Doch ik hoorde zeggen, dat de soldaten
haar niet gegrepen hetrben.

- Wie dan? vroeg Annette.

- Een oude man; dezelfde die uw vader zo lelijk toetakelde.
Hij heet Liefkens en heeft lang in Engeland gewoond. Hij herkende
Snelloper en zei, dat deze een moordpoging op hem pleegde.

- Dit is ook zo. Maar mijn vader...

- Stel u gerust! Uw ouders zijn gevlucht. Ze roken lont.

- Ge weet niet waarheen ze trokken?

- Dat hebben ze natuurlijk niet aan de grote klok gehangen.

- frJu, ''t kan mij voor 't ogenhlik niets schelen. Ik blijf in 't
bos tot Jan De Lichte gevangen is.

- IVie weet is hij niet naar een ander land.

- Hij is in 't woud, hij kan niet weg! En ontdekken zal ik hem,
al verkleedt hij zich als priester, pater, non, burger, edelman, yrouw
of meisje. Hij moet mijn wraak ondervinden!

- Ik zal u helpen.
De troer, die deze dag 't slachtoffer was der sluwheid van de

llstige roverbaas, zat 's avonds met zijn huis vol volk, of beter in
de vooravond,'want rond zeven uur waren alle nieuwsgierige bezoe-
kers weer vertrokken. Immers de bandiet vertoefde misschien nog
in de omtrek en wie zou hern gaarne ontmoet hebben?

Rond negen uur begaven de hoevdbewoners zich te bed. Beter
dan anders verzekerde de baas deuren en yensters.Zijn geladen twee-
loop werd nevens of 'bed gezet.

Men kon nooit weten.

- En mijn oude hoorn zou mij ook van ilienst wezen, zei de
boer tot zijn vrouw, het koperen instrument op zijn slaapkamer leg-
gende. fs er onraad, dan blaas ik door het venster en onze Eebufen
'zullen het horen en ter hulp snellen.

- Welk een vreselijke dag! zei de pachteres zuchtend. Bert,
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schuif de grendel op de deur van onze slaapkamer!
Eindelijk lagen ze te bed. Maar de slaap bleef ver. Tloen het elf

uur was, hadden de baas en de bazin nog geen oog gesloten.
Eensklaps sprongen heiden overeind.

- Help, help! klonk het op de voutekamer nevens hen.
De meid schreeuwde. Wat gebeurde er?
De boer vergat zijn tweeloûp en zijn hoorn, maar beefde als een

riet.

- Snas, baas, ik hoor iemand stappen ! riep de dienstmaagd.
Baas, er is volk in huis!

- Foe de deur niet open ! kreet de echtgenote. Anders komen
de rovers hier!

- tslijft maar in uw nest! zei iemand met luide stem. Had ik
tijd, ik kwam u eens straffen voor 't verraad van deze noen. Maar
ik moet weg. Uitgesteld is niet verloren. Ik ben .Ian De Lichte. De
soldaten hebben mij overal gezocht, doch ze vergaten achter de graan-
zakken op uw zolder te kijken. Daar heb ik mijn slaapje voort gedaan.
Nu ga ik mijn zieke zoon bezoeken. Pas op, dat ik u nog ontmoet.
Goede nacht!

Het echtpaar zal, sprakeloos van schrik.
De voordeur werd geopend en toegetrokken. Dan bleef alles stil.
Eindelijk waagde de hoer te spreken.

- Hij is weg, stamelde hij.

- Laat de deur toe; hij komt misschien terug, zei zijn vrouw.

- Zal ik op mijn hoorn blazen?

- I{ssn, o neen, want zo ge 't venster open doet, schieten de
rovers u dood.

- En denken, dat hij de ganse achtermiddag en avond in ons
huis was.

- 't Is al te wreed !

- En wij die hier getienen zaten! Hadden we het geweten!
Wel, wel, hij durft alles.

De nacht duurde lang.
Toen 't licht was, verliet de pachter behoedzaam zijn kamer.
De Septemberzon rees heerlijk aan de oostertrans. De vogels

ontwaakten en floten lustig. Aan de bomen en de planten glinsterden
de dauwdruppelen. Alles voorspelde een prachtige dag.

Maar de landbouwer lette ,niet op de natuur of het weer.
Hij was nog steeds door schrik bevangen en met angst dacht

hij aan de bedreigingen van de schelm.
-_ Goede morgen! riep een man.
De b,aas verschoot, maar herstelde zich toen hij een werkman

herkende.

- Slecht nieuws! riep deze laatste.

- \4/at is er dan gebeurd?

- Men heeft in 't bos 't lijk van een meisje gevonden.
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- Wat zegt ge !

- Ja, 't is zo, bij de dikke eik.

- Yermoord?

- Getroffen in 't hart, door een messteek.

- Wie is het?

- Men vertelt dat het de dochter is uit het < Vliegend Hert >>"

een herbergje in of woud.

- Ja, ja, dat zeer 'berucht is. De rovers kwamen er samen.
D'och ik begrijp alles. Dat meisje haatte De Lichte en heeft hem
willen verraden. De booswicht doodde haar daarom.

- Maar Jan De Lichte is toch niet meer in de streek!

- Deze nacht bevond hij zich ixr mijn huis.
Nu was de verbazing aan de kant van de werkman. l'Iet open

mond staarde hij de boer aan.

- In uw huis? vroeg hij stotterend.
De pachter vertelde al 't gebeurde.

- Ge moet het gerecht verwittigen, baas. Zii, die het lijk von-
den, zijn om de veldwachter. Ga maar naar de eik! ried de arbeider.

- Ik durf niet. Wie weet schuilt de hooswicht niet in het woud.
't Is toch schrikkelijk! Wanneer zal er een eind aan al deze misdaden
komen?

- Welnu, ik zal terugkeren en alles mededelen. Als wij niet
een handje toesteken, dan loopt de boef nog lang opi vrije voeten.

De werkman vertrok. De lboer ging in zijn woning, \yaar hij de
ontsteltenis der vrouwen nog verhoogde met de tijding, welke hij
zo pas vernomen had.

- Ik zal deze nacht nooit vergeten, verzekerde de meid. Ik kon
niet slapen, moet ge weten. Eensklaps hoorde ik gestommel boven
mijn hoofd. Daar kwam er een de trap af. Toen riep ik tot u. Nadat
ik de stem van Jan De Lichte yernomen had, hield ik mij rustig.
Gelukkig was dd deur van mijn kamer gegrendeld. Zoutlt ge nu nog
durven loochenen, dat hij met de duivel omgaat.

NSGENTIGSTE HOOFDSTUK.

RAYMOND.

Op een ruime en luchtige voorkamer van Godfried's kasteel lag
de jongeling, welke eens de medeplichtige der rovers geweest was,
doch zich van zijn boze weg hekeerd had.

't Was de nacht, waarin Annette vermoord werd.
Raymond lag kreunend op zijn zacht leger. Martin waakte bij

hem.
De oude, trouwe dienstknecht zat in gepeinzen verdiept.
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- Wat al vreehde lotgevallen, rnompelde hij. 't as zeker, dat,
één man een ganse streek 't oirderste boven zetten kan" Ware De
Lichte niet geboren... ja, wat dan? Om te beginnen zou deze arrne
bloed hier niet liggeir met't vuur in de arm. Borothea Welleng leefde
wellicht nog.'t Arme meisje is dus heden avond gestorven, zoals mijn
meester vertelde. De dokter sprak van enige dagen, hij gaf dan nog
te veel hoop.

- Martin, fluisterde de kranke.
De geroepene boog zich over de lijtler.

- Wat is er? Yroeg hij vriendelijk.

- Zoa ik morgen mijn moeder kunnen zien?
De knecht wist niet wat te antwoorden.
'Zijn moeder zien! De krankzinnige hier halen?

- Ik zou no graag nog eens vergiffenis vragen aan moeder,
mij op de knieën voor haar werpen.

- Maar ge vergeet, dat uw moeder u niet begrijpen kan.

- Ach! misschien zal God deernis met mij heUbeno en mijn
moeder't verstand terug schenken. IIa, ik ben toch een slechte zoon!

- Wees nu bedaard. Wellicht zijt ge morgen wat beter?

- Beter?

- Wel, ja.

- Nssn, Martin, ik genees niet meer, ik wil ook niet meer ge-
nezen. Wat zou ik langer op de wereld doen?

- Ge zijt nog jong.

- In jaren, ja. Maar'k heb een ellendig leven achter mij. Ieder
zal mij schuwen, mij verachten.., ieder, uitgezonderd misschien gij
en uw meester.

- Gij kunt naar een ander land trekken, waar niemand u kent,
hernam de dienaar.

- Mijn bezwaard geweten moet ik toch meenemen. Ook in
Frankrijk of over de zee, zou de wroeging mij kwellen. Ha, hail ik
naar moeders stem geluisterd.

Op een toon van diep berourv, van wanhoop en vertwiifeling,
riep de zieke dit.

Velen voor hem, velen na hem, hebben zulke angstkreet geslaakt.
Te laat echter!

Ja, berouw kan veel goed maken, maar zulk een leven, 't ver-
keren in kwaad gezelschap, kan men vergelijken met een nagel, welke
men in een plank slaat. Na de eerste hamerklop, kan men de nagel
gemakkelijk verwijderen ; daarna valt dit moeilijker; maar heeft
men hem tot aan de kop in de plank geslagen, dan kan mea hem er
niet meer uittrekken, zonder ook het hout te heschadigen.

Zo is het ook met het verkeren in slecht gezelschap. Na de eerste
stap, kan men nog gevoeglijk weerkeren, maar eens de vertrouwde
van boze vrienden, is 't moeilijk terug te treden. En slaagt men er
in, toch heeft men stukken van ziel en lichaam achter zich gelaten.
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Raymond gevoelde dat. En ondanks de vriendelijke verpleging,
ondanks de verzekering der gravin, dat ook voor hem vergiffenis
was, gevoelde hij zich wanhopig:.

- Kon ik hem maar troosten, dacht Martin. Maar wat moet ik
zeggen? Morgen zal ik aan de gravin yragen, of ze een priester zen-
den wil.

- Ga nu wat slapen, ried hij de patiënt aan.

- De pijn belet het mij.

- Hebt ge veel zeer?

- Soms moet ik de tanden op elkaar klemmen om het niet uit
te schreeuwen!

- Arme jongen!

- Neen, beklaag mij niet! Ik moet dit gewillig dragen als een
boete voor mijn zonden.

Eensklaps bonsde er iets tegen het venster.
Martin schrok.

- Wat is dat nu? mompelde hij.
De dienaar opende het raam, mompelend :

- Zeker een late bezoeker. Hij kon zich toch wel wat beleefder
aanmelden!

- Wis daar? riep hij luid.

- Ligt Raymond in die kamer? vroeg iemand.

- Ja.

- Zeg hem, dat zijn lief, Annette, dood is en dat hij, moest
hij buiten komen, haar lot zal delen.

- ffiaa1 wie zijt ge dan?

- Elerkent ge rnijn stern niet? Hier, dit verstaat ge misschien
beter !

Een schot ging af en de kogel vloog de knecht rakelings voor'lbij.

- Dat is 't geschenk van Jan De Lichte ! tierde de geweldenaar.
Martin wierp ontsteld het raam toe en snelde de kamer uit.
Hij spoerlde zich naar de verblijfplaats der dienstboden en ont-

waakte hen, tierende:

- Rap, op, op ! De Lichte is op 't kasteelplein.
federeen rees overeind. Ook de graaf werd in zijn slaap gestoord.

- Te wapen en hem achterna! gebood van Meerdal.
Weldra stonden allen buiten tle deur. Yan de kant waar Hille, de

waarzegster, en haar dochter Ebe woonden, klonk eveneens alarm-
geroep"

De mannen snelden naar die plaats.

- Doe open! zei Godfried. We zijn vrienden. Ik ben de graaf!
De oude Zigeunerin gehoorzaamde snel.

- De Lichte is hier binnen ''t kasteel, kreet ze. Hij kwam onder
mijn venster allerlei bedreigingen tieren. Ik wilde u verwittigen,
maar durfde mijn huis niet verlaten. Daarorn schreeuwde ik zo luid.

624



LEES IN DIT NUMMER HET YERVOLG VAN JAN DE LICHTE

52Nr F]ERSTE JAARGANG 28 SEPTEMBER 1949

&Ar& El{ $8HAIJ0T
WEI{ELIJKSE UITGAVE

FRiJS PER, NUMMtrR : 4 FRANK

Uitgave van
<DE VLAAMSE BOEKHANDEL>, Provinciestraat, 42, ÀNTWERPEN

(Handelsregister van Antwerpen nr 33.297)



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



cxxj(IV
cxxxv

cxxxvr
cxxxvll

cxxxull
cxxxtx

cxL
cxu

CXLII
CXLITI' cxlrv
cxLV

CXLVI
cxlvlr

CXLVIII
CXUX
:CL

CLI
CLII

CLIII
CLIV
cLV

CLVI
CLVII

CLVIII
CLIX
cLx

CLXI
CI'(I I

Onlsrapt
BIz

493
403
an0
501
tfr1

tng
l{rO

516
t:0

5.'rB

50i
5ût
:{rJ
1,111

.tî3

570

58ô
5&q
5m

.r97

c00
604

606
ô10
616
618
lllo
0.1.1

6:?
628

633

tirl?
{i:l$
cl:i
6./,t
0.18

653
lil-r5

0:,9
0{i1
0ô3
c6?
0?{J
6?è

Op 't \\'olvenhol
Dorotheo's dood
De ll st ..
llen net wordt gespanÂrl;
Een angsiige nicrri
naymond
Op 'i kasteel
Te Sottegheln
De VlrmiDg-Dn8elsclrm;;
Het. onweea
!n de . Bonte
Een geheim
ne uvérvii 

--.. . '
Het 

-gcheim ontslnie;l .. .re uodvcerdcgllem .. ..
i'i ff"ii[i;e"s varr rtze.err srirru,r
Eerr getreirrpinniq li.i"r," " ' .

fre slapcr
Nrar O erÂhem
De klopjacht
In ltcL bosch

fitf];;g*""'t;* inn' run rr" r.,.r,i.

ftr-1.i;.1',u. ,r".r,nn 
"on ir"n..rour . .

Os"

Br'sluit 
-..Nû$,oor(l

._a-. _ -

Abel pollet en de bende
van Hazebroeh

.l De misrladiacls,' o" Iofi::f t" cor,,i,,,o..s,.,ru.i,,yo .,,
III Dc snroktà:r."lv De vlu(ht€tin;e;. 

_

"i i-,f fltii."-""1"""ïr cr""'r"r'' " " '

"iii ill ffi,li*i.1,o.. . . .lx ne vermeeri tl 1oo,,i,,.,r1.,,
,À uo vêrgade ng .,, _ . 

,

,iii p""ii#.Toi1'ut*1t"" .. . .. ..
^.rrt leno on8sugo rter,,,r..r,,,..

Ïii'ff1'Y-1^"**s" ' i 'XVI lleù drama

.illl il:":",1,.1î._l:*r..i.""* ., :

xtx De onsst uiï "ji :.. ,.t. .. .. . ..** u*i".,Ëïliî ,;;;. ,li;:li''iiï.",1.u,,: 
,, ;

xXI Iloe 
^bol 

p"i,-..',.., -l'
strar "iii"'l 

"'r Jôar Âevnngcnis

,iHii $i:,'l;,.::'l;1,:,i'.'"r,i",, . . .xXtv De mooia î'?:'^_ . . .

,rËT #1.î'.";"t-în""o"Ji'r o r ri 
".ou op'',,ip . .

ffi;ii ;:*"i::.^:_:.- ..

,ffi$iffi":;li.. ,. ..

xxxl\r
xxxv

XTX\TI
xxxvII

XXXYIII
x\xtx

XI,
\I,T

xl,t t
II,III
\l_t\'
II,V
\ t,\'t

II,\'II
XI,\'II I

XI,I X
L

LI
LII

T,IIT
l,lv
l,v

I,VI
LvII

L\IIII
LIX
LX

LXI
LXII

LXIII
LXIV
LXV

I,XVI
t-xVIl

LXIl ll
t,TI](
LXS

LX\l
r,)i-\ I I

LX\I II

t,)iIl v
LXXV

LXXVI
LII\'II

LXXVlll
LXXIX
LXXX

L\XII
LXXTI I

LXXX I
LXXXI\:
LXXXV

LXttxvI
t,t(-\xvll

t,xx)ivI ll
t,xxxlx

xc
xct

xclt
xclt I
xcl\j
xcv

XCVI
xc\.ll

\cvt u
xcI\

c
CI

CII
cll I
ctv
cv'

CVI
cvtl

CVIII

l)d v€urrolnde boer
Iarrr nieuw lid
Nirar llumbclie
l)rl gfrr€lmzinnigc bIjcl
\\'cca Ic IcPcrcu
\i'rl.i(l .. .. ..
'L'l)ottigllics
I trt stcrflled
l)ù ril|ldplcgillg

'fc lcprrl el)
'li'r llrrinnering

\veer bileen
!-cI'trg ll{{r' huis
llî trrrlgliccr
I'.,llel.s \crloI
llisdiiLad tc Locrc
lleL lrouwe hondic
't lic st rr I Rou\

Nsor nousbruggo

l)ù t:ulllotldûlg
0relbr€ogirIS na

l)c voors!ellilltl wordt
I luz ie
lIrù sll)cllrlstuli ltl Tlricnùes
l)r \etlirtcnc
llct 0]lgcval
D(] liaslijdillg

\r:!arhcitl

l-cn 'lrr'iiiLrjct .. ' " " ' "
Ii ù rrJ{lDslulrl uiL ire! gastbula " - "
i vuorlarltste plÛn wordt gcmaer(l

Ecx s(llùltrlstuk to Oostvleleren
Iû'r hosPiltal
Pollet loopt een

Htrlr lattste nlisdrijf
l)t! rltnrûking lrr{rl hei

ô rêmmeljl'tg oP

gcrecht

irr tlcthune- - Ge

!:Ênrsstrll

il:i"" ï:' ii'"îi:i'i':u"t i,"ioo.'",' -'
,flct t'olter bekerrl . . _ ..

\'rLler ('n zuoû
Iicrilc runl!olltirllL'
'I e ,\h clu
.r- D,-1.. ' arllflollt:ltlo :: '

lii,i:llu;'lll T"*l'Ël-Ï{t,',
I fli:;,i :';':iilr'lË,''ooia i" st'v"".

i:i.rl,r,icnnttuntuti" ' -. -: ::

l.iili"iï::i'1::\Ïr'.-:::r : .. ...
i;l'';:',.1,ïli"ui,i.i','"liii*i..1 .. . ..
\rirr st_url rr'r .'
Irc fcr.-re ,lrg ' - ": - ' .

l)e t$ eedc dug '

Do der(lc rlclJ . '

Irf VIr'rdD rrrrË

lrc \'rl lrlc uirèi
D. zù:'lc rlir!l
I lrr 7a!Lll(lc ÙrÈ;

l)ù rrr I l:1, (l ltl
lJc Irr'A{ rr.lr' rja{
t). I ir'rL'lu rlil*
\iLiLl li( lllllllr' _:.

It.,n I eir iIl (1,' I"\rirrrgelrtr " .. "
f:or rrrlr:rig. lrur'lll " .. . :'.'.
Dc (tllllutilrt'
Irc liunkornst rirn Jcn I'cur,.n6te '
l)r! lrillslo Zotl(lJg - r'_ _ 

-llirulll
llrrr!cll lr, L gr'\'un* .' .. ..,.." ..
lrc ul'ri' ltling rlcr AtttttoL"'". ,, ,

ll|t ont$
I)a lrct..t
I )rl tercrl
lirar 't I
llesluil

';rkon
t! oogelrblikkcn
Itstrllinji ..
rosl)itî|]1 . -


