
Nu werd er overal gespeurd. Ja, op het ilak werd hij gezien en
achterna gezeten. Maar de fielt liet zich ijlings naar beneden gliirlcn'
en wat men toen ook zoeht, hij was spoorloos verdwenen. Waarschiin-
lijk moest hij over de gracht Eezwommen zijn.

Onverrichterzake keerden rle graaf en zijn dienaren weer in de
woning terug.

- Die fielt is toch stout ! mompelde Godfried.

- 't Gaat alle gedacht te boven, zei Martin.

- En ofschoon hij in de omtrek zwerft, bliift hii onvindlbaar,
sprak Rolf. Van avond gingen de soldaten weer naar Aalst. Ileze
noen hadden ze de kapitein haast bij de kraag op een hoefke.

- Haast, helaas ! hernam Martin. Maar nog is hij vrij en dat
hij voor niets terugschrikt, hebben wij thans ondervonden.

- Maar wat is er nu eigenlijk gebeurd ? vroeg ile graaf. I)oor
al die verwarring kon ik niet luisteren.

- Wel, ik waakte bij Raymond, vertelde Martin, toen er tegen
het venster iets bonsde. Ik opende het raam en hoorde eeni stem.
Men vroeg mij, of Raymond daar lag. Geen kwaad vermoedende,
antwoordde ik bevestigend.

- Kon Raymond zijn stem dan niet herkennen ?

- l\ssn, het duivelskind moet ze veranderd hehben.

- En wat vertelde hij nog ?

- Dat Raymond's vriendin... Annette, meen ik, dood was.

- Hemel! kreet Godfried. Annette is het meisje uit tle her-
berg, dat de soldaten hielp"

- Welnu, dan is ze als slachtoffer van de booswicht gevallen,
hernam de dienaar.

- God, hoe lang nog! kloeg de graaf.

- En hij dreigde ook Raymond met de dood, z,odra deze buiten
kwam.

- Maar zal er dan nimmer een eind aan al die ongerechtigheirl
gemaakt kunnen worden! riep van Meerdal ontroerd. Schier dage-
lijks vermeerdert het aantal slachtoffers van die boosdoener.

Agatha, de oude dienstmeid, welke onze lezers zich nog wel zul-
len, herinneren, \ilas ook opgestaan. Ze hoorde de woorden van haar
meester en gromde tot haar gezellin, Dina:

- 'k Geloof het wel, dat de rovers zo stout zijn. De graaf haalt
zn zell in huis. Nu ligt me daar boven zo'n hellewicht en hij wordt
opgepast als een eigen kind.

- Kunt ge dat weer niet verdragen!

- Mij zÂ)u men niet verplegen, moest ik ziek worden. Maar
een rover., een dief, zrl'n, fielt... wel, wel,'t is ver gekomen. Maar ik
steek voor hem geen hand uit, geen vinger verroer ik!

- O! ik zal't werk wel doen, hernam Dina.

- Gij? Gij, werken? Och! ja voor jonge mannen zoudt ge u

Abraham Hans
JAN DE LICHTE
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steeds reppen. Zo is de jeugd tegenwoordig. Hebt ge aan uw Wouter
nog niet genoeg?

- De oude kwatong is weer bezig! riep het jonge meisje boos.

- Kwatong, kwatong! herhaalde Agatha. Ga naar uw bed en
slaap! Maar neen, ze heeft Wouter's stem gehoord.

- Zijt ge nu nog jaloers, en al zo oud wezen! 'IVel, wel, heb ik
van mijn leven!

Sophie wilde een bits antwoord geven, toen Wouter in de keu-
ken trad en zei:

- Een kom fris water, rap!

- 
'lVaarom? vroeg de oude meid.

- Wel, voor "de zieke boven. Zijn arm doet hem veel pijn. En
de jongen is nu nog zo versehrokken er bij.

- \Maarom? woeg llina.

- Zoadt ge niet ontstellen, als zæ u kwamen yertellen, dat men
mij vermoord hail!

- Zwijs! kreet Dina.

- Ik zou niet verschrikken, zei Agatha, maar kalm opmerken:
De treiteraar heeft niets beters verdiend!

- Naar uw oordeel wordt niet gevraagd, oude prij ! Haal een
kom water.

- Neen!

- Wat, ge weigert!

- Ik yerroer geen vinger voor een moordenaar.

- 
'Wel zo, hernam Wouter. Dat is dan die edelmoedige Agatha,

wier mond steeds vol is over liefde tot de evennaaste en die het al-
tijd zo druk heeft over haar werken van barmhartigheid. Maar nu
het er op aan kornt een berouwvol en boetvaardig zondaar hij te
staan, wil ze zelfs geen kommeke water halen!

Dina had intussen reeds het gevraagde gehaalil.

- 'k Zie dat mijn hartediefke beter haar plichten kent, vervolg-
de Wouter.

- Zij haar plichten kennen! smaalde de oude.

- Och, Iuister'niet naar die grompot, viel Dina in, vertel me
Iiever, wat ge daar straks bedoelde, toen ge mij vroegt of ik schrik-
ken zou...

- Als men mijn dood aankondigde, volledigde lVouter. 'l{'elnu,

Jan De Lichte is komen vertellen, dat hij Raymond's geliefde ver-
moord heeft.

- Gruwelijk ! kr.eet het meisje.

- Qsfu, het roversvolk voelt dat niet, riep Agatha verachtelijk
uit. Worgen, met messen steken, ophangen,'t is hun dagelijks werk.

- En hij weent zeker erg? vroeg Dina.

- frJssni, hij beweert, dat het meisje zijn verloofde niet was.

- Ah, ziet ge wel? hernam de oude zegevierend. Hij laat er zelfs
geen traantje vmr.
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- Maar ik sta hier te babbelen, en men wacht mij boven, sprak
de knecht, haastig de keuken verlatende.

- Dat gebeurde wel meer, heweerde Agatha

- Ze zijn allen niet zo rap als gij, om 's avonds in uw bed te
kruipen, zei I)ina.

- Tleiteraù, gâ slapen, zeg ik u, of anders kunt ge er mor-
gen weer niet uit.

- Om uw werk te doen, hé, terwijl gij oniler de warme dekens
brijfr.

- Feeks!

- Maar ja,'t gevaar is voorbij. Laat ik weer naar bed gaan.
'k Ben toch blij; dat ik veilig woon.

- Omdat Tlouter hier knecht is !

- Ook daarom, maar eveneens, daar we hier veilig zi.in.

- Als Wouter morg€n vertrok, zoudt ge henn wel aehterna
lopen.

- 
Ft Zoru kunnen zijn! In alle geval ben ik liever in zijn Eezel-

schap dan in dat van een sloor en kwaadspreekster als mevrourv
Agatha, met haar lange tong.

En met deze groet, maakte de schalk zich voort.

EEN EN NEGENTIGSTE HOOFDSTUK.

OP 'T KASTEEL.

Intussen stond de graaf bij Raymond.

- Ge kent die Annette toch wel? vroeg de eerste.

- Ja, ze woonde in 't << Vliegend Hert >. Maar mijn verloofde
was ze niet.

- Och, dat gaat mij niet aan.

- Ik verzeker het u, heer graaf ! Wel wilde ze nnijn vriend'
schap winnen, doch omdat ik weigerde naar haar te luisteren, heeft
ze mij verraden.

- Hoe?

- Iloor te verklappen, dat ik bij u geweest was.

- Dat had ze dus afgespied?

- Ze speurde al mijn gangen na.

- En De Lichte wilde u doden. Ja, ge hebt mij dat verteld.

- Doch de bijzonderheden over dat meisje yerzweeg ik, omdat
Annette nu ook een helpster van het gerecht was geworden.

- Spreken wij er thans niet meer over. Laat ik liever eens naar
uw arm zien.

De graaf onderzocht de wonde.

- !lp, ze staat niet gunstig. Ik moet een nieuw verband leg-
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gen. Martin, laat een kom water brengen.
De dienstknecht gelastte Wouter 't gevraagde te halen.
Na het toneel, dat we in de keuken bijwoonden, kwam de jonge-

Iing terug.

- Ge kondt u wel wat meer spoeden! gromde Martin.
Een nieuw verband werd gelegil.
Raymond viel in een onrustige sluimer.

- Ik vrèes voor zijn leven, fluisterde de graaf tot Martin.

- Och, 't is een sterke kerel.

- Maar de wonde staat gevaarlijk.

- Hij vroeg rnij, om morgen zijn moeder te halen of hem naar
zijn moeder te brengen, vertelde de dienaar.

- Arme jongen! Zijn moeder... ik heb inlichtingen genomen
€n men heeft mij bericht, ilat de vrouly volslagen kranlizinnig en
daarbij dodelijk ziek is. WeIk een schrikkelijk drama! Zij ginds in
't sornber gesticht, in een akelige cel, stervend... en hij hier... och
neen, Martin ik heb geen hoop rn'eer. Waarlijk de zonde, het kwaail
btijft niet ongestraft!

- Maar, meester, ga toch wat slapen, ried de trouwe knecht.
Ge hebt eera slechte nacht doorgemaakt, de dag was ook roerig en
nu weer deze gebeurtenis.

- Ge hebt gelijk, ik moet wat rust nernen. Maar gij behoeft
hier niet tot morgen te blijven. lVouter kan u aflossen.

- We zullen dat samen wel afhandelen, heer graaf.
Ile edelrnan verliet de kamer.

- Drama"s! mompelde Martin. Ach, er gebeurt wat op de we-
reld! Zie hern daar nu eens liggen, een jonge man van nog geen
twintig jaar. Zijn leven is gebroken. Hij, hss11 gelijk, de dood ware
voor hem een verlossing, want de wroeging moet iets schrikkelijk
zijn.

Wouter trad in het vertrek.

- Ik moet u straks aflossen, zei hij.

- J4, ik zal u roepen om vier uur.

- Slaapt hij?

- J4, ik dacht juist, dat er toch wat ellende op de wereld is.
Gesteld, dat hij geneest, och, dan ligt er nog een ongelukkig leven
voor hem. Hij heeft zelf verklaard, dat de wroeging hem kwelt.

- Maar dat zou met de tijd wel slijten, meende \Youter.

- NJssn, neen, dat slijt niet. Hier in het bos woonde yroeger
cen kluizenaar. TVij noernden hem vader Brozen, schij;n'baar was
hij een godvruchtig man.

- Schijnbaar?

- Hij pleegde boete en hij meende het oprecht, vervolgde Mar.
tin. Op zijn gelaat lag altijd een droevige trek. Op zekere dag, kort
voor zijn dood, vertelde hij zijn lotgevallen aan een van mijn kennis-
sen, een boswaehter.
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- Ilatl hij iets kwaads bedreven? yroeg l[outer.

- Luister. Hij kwam uit Brabant, Vaar hij in een twist zijn
buurman gedood had. Hij vluchtte herwaarts en leefde in het woud
als een hermiet. Hij was ontkomen aan het gerecht, maar niet aan
de wroeginc. Hij toonde aan de boswachter een tekening. 't Was
een prent, een schavot voorstellende, waarop de beul een misdadiger
onthoofdt.

- Wel twintig keren per dag, zei vader Brozen, haal ik deze
plaat te voorsehijn. En dan kan ik niet nalaten, ze te hezien. I)an
word ik ongerust en zou ik rvillen vluchten... waarheen, ik weet het
niet... want overal plaagt mij mijn geweten. En dat zal zo blijven
tot aan mijn dood.

- Bp, weet ge, Wouter, eindigile Martin, hoeveel tijd er sedert
die moord verlopen was, toen de kluizenaar dat aan de boswachter ver-
telde?

- Iloeveel?

- Dertig jaar.

- Zolang was dat geleden?

- Dertig jaar, en nog zweeg de stem van 't geweten niet ! Ja,
de wroeging is een zryare straf. En de zieke daar lijdt er ook aan.

Eeide mannen spraken nog een wijl.
Eindelijk zei Wouter tot zijn rnaat:

- Ga gij nu naar bed; mijn vaak is over.
Martin ging ter ruste.

De morgen rvas aangebroken, Raymond lag wakker, doch sprak
niet.

Een klein rneisje kv;am in de karner en legde op het bed een hou-
ten kruisbeeld.

't Was Beatrix, het ciochter{.je van de graaf.

- Yan moeder, zei ze met haar lief stemrneke, hier is Ons Heer.
De tranen sprongen de jongen in de ogen.

- Laat haar heengaan! riep hij wanhopig tot Wouter. Ik ben
niet waard, dat men rnij aanziet. Breng haar weg... de onschuld mag
niet bij een rûYer blijven.

Het meisje zag verschriht naar de kranke.
Wouter geleidtle haar naar beneden.
Het kruislbeeld lag op de deken. Raymond staarde het aan. Een

sehok voer door zijn lichaam.
Gns Heer ! Ja" moeder had hem de Passiegeschiedenis ver-

haald... hij herinnerde 't zich nog levendig.

- Ach! kreet hij snikkend, alles had anders kunnen zijn! Eigen
schuld, eigen schuld!

't IVas yroeg in de morgen tosn een grijsaard in de ziekenkamer

**
i<
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trad; een oude priester kwam balsem brengen voor dit verbrijzeld
hart.

In de keuken zat het dienstpersoneel bijeen.
't Gesprek liep over de kranke en zijn ongelukkige toestand..

- De pastoor is nu bij hem, zei Rolf, en dat is goed. Want als
zondaar stærven, is schrikkelijk.

- 't Is wreed, verzekerde Agatha. Op 't dorp, waar ik geboren,
ben, woonde een man, die vloekende stierf, dus in een staat van dood-
zonde ! Weet ge wat er met die kerel gebeurde? Hij veranderde
in een brandende schoof en vloog zo 's nachts dver de grond.

- Pas dan maar op, spotte Wouter, dat gij ook niet in een bran-
dende schoof verandert, want gij zult sterven als kwaadspreekster
en, zoals sij dat doet, is 't ook een doodzonde.

- Ah, ge gelooft me niet, treiteraar! hernam de meid boos.

- Och, Agatha, viel Martin in, al die vertellingen zijn voor-
zeker fel overdreven. Mijn kozijn, die boven Antwerpen woont, ver-
haalde mij eens, dat er ginder een'brandende schaper over de heide
wandelt.

- Hij zal ook in doodzonde gestorven zijn, meende de ibejaarde'
dienstmaagd.

- À[gsn, hernam Martin" hij vond eens een beurs geld. Men
vroeg hem, of hij het goud gevonden had en hij ontkende het, zwe-
rende: Als ik lieg, mag ik eeuwig branden! En op 't zelfde ogenblik
stond hij in vuur €n vlam; aldus vertoont hij zich 's nachts op de
heide, ten minste als men dat alles geloven wil.

- In alle geval, verzekerde Rolf, mag ile jongeling boven van
geluk spreken, dat hij nu een priester bij zich heeft.

Enige tijd later daalde de geestelijke de trappen af.

- Hij is kalmer, sprak hij tot de graaf. Maar hij vroeg om
zijn moeder.

- Wat moet ik doen? Zijn moeder kan niet komen en hij is
niet geschikt om naar Aalst te reizen.

- 't fs droevig!

- Ik verwacht de heelmeester uit Aalst. Die zal mij raad geyen-
De priester vertrok.
Rond tien uur verscheen de dokter. Hij onderzocht de kranke.

- Hij is nog niet buiten geyaar, maar toch blijf ik hopen, zei
hij tot van Meerdal.

De graaf sprak nu over Raymond's verlangen, om zijn moeder
te bezoeken.

De heelmeester dacht een wijle na.

- Ik weet een oplossing, hernam hij dan.

- Welke?
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- Hii kan naar de stad gevoerd worden, zijn moeder hezoeken.
en daarna in een hospitaal gaan.

- In een hospitaal?
_ Ja", waarom niet?

- |rJssn, ik 'ben er op gesteld hem hier te houden.

- Hij ware beter in 't hospitaal. Niet, dat ik twijfel âârl €€n:
gloede verzorging, maar 't zal mij gemakkelijker vallen, hem daar te
bezoeken. Ik heb rnedelijden met die jongen en hij verdient het.

- Ten volle. Oprecht berouw dwingt altijd medelijden af. En
mij heeft hij een gewichtige dienst bewezen.

- Hij heeft u yoor een groot onheil bewaard.

- En daarom zou ik hem gaarne hier houden. Maar zo gij beter
oordeelt hem te Aalst te verplegen, zal ik er mij niet tegen verzetten.

- Ik geloof, dat rve wijs zullen handelen door hem naar de stad
te brengen.

- Natuurlijk neem ik alle onkosten op mij, zei Godfried.

- Dat alles is dus afgesproken. Laat een koets inspannen en,
er een matras in leggen.

- Gij ziyt te paard?

- Js, ik zal het rijtuig vergezellen tot aan het hospitaal en
zorgen dat hij goed behandeld wordt. Met de lbestuurder wil ik boven-
dien maatregelen nemen, opdat de ongelukkige dan toch nog eens
zijn moeder zie.

- De vroulv is diep ongelukkig!

- Zinnelozen zijn steeds te beklagen, verzekerde de dokter. Ze,
worden overgeleverd aan bewakers, die nog met het ilwaas voor-
oordeel ibehept zijn, dat krankzinnigen van ile duivel bezeten zijn.
En vooral de armen moeten veel lijilen.

De graaf gaf zijn bevelen. Een half uur later bracht een koets
de lijder naar Aalst.

Een man, achter een struik verborgen, zag het rijtuig over de,
baan rijden.

- Ha, mompelde hij met een vloek, de verraders worden ver-
troeteld. Had ik nu enige mannen hier! Maar ik ben machteloos."
Raymond, lafaard, ge ontsnapt mij! En misschien... maar neen, zei
Jan De Lichte, want hij was de man, ik zal hem moeten laten glip-
pen. 't Is gedaan met mij!

De roverkapitein zuchtte.

- TVat nu t vrôeg hij zichzelf af. Ja, Simon had gelijk. 'k,
Was overmoedig, ik wilde mijn hoogmoedige kop uitwerken. En nu
zit ik hier! 't is waar, Annette is dood en op 't kasteel zullen ze nog
met schrik mijn naam noemen. Maar straks komen de speurhcnden
weer op mij af... en zal ik de strijd nog kunnen volhcud,en ?

Ha, Annette, ge liept in 't bos om mij na te ja.gen, maar ge,
vermoedde niet, dat ik u zou herkennen. Ge kermde om ontferming,
om deernis... maar De Lichte vergeeft nooit.
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\ileer bleef ile hoofdman in sombere gepeinzen verdiept.

- Ik verwens het, riep hij ten laatste, mij hier nog langer te
verbergen. Ik trek naar Brussel. Met deae gestolen kleren van die
boer en de grijze pruik ben ik onkenbaar. Vooruit naar Simon, die
mij natuurlijk reeds in de handen van het gerecht waant! Neen, ze
hebben me nog niet! Doctr waar zouden de anderen zijn?

TWEE EN NEGENTIGSTE HOOF'DSTUK.

TE ZOTTEGEM.

fn << I)e Zwaan > te Zottegem zaten enige burgers na de afgedane
dagtaak hun pintje te drinken, toen een oude man binnentrad, in
de hoek plaats nam en bier hestelde.

Zijn komst deed het gesprek staken.

- Ben ik zd'n wonderlijk m€ns, vroeg hij, dat ge mij zo aardig
beziet? Babbel maar voort.

- Die stem ! riep een der herbergklanten, die heb ik nog ge-
hoord.

- 't Is mogelijk, maar 't kan me niet schelen, antwoordile de
vreerndeling.

- Ik heb uw stem meer vernomen, hernam de ander. Ik ben
een Brusselaar en lig hier op logement ; ik reis gians Ylaanderen en
Brabant af en spreek met veel mensen. Daardoor speelt mijn geheu-
gen mij wel eens parten, maar dat ik u ontmoet heb, zie, daar durf
ik een kroon op te verwedden.

- Ik herhaal u, dat al uw gepraat mij niets schelen kan! Waard,
krijs ik haast mijn hier?

- Verdraaid, dat manneke heeft nogal noten op ziim z'ang,
spotte een burger.

- Laat me dan ook gerust!

- TVe zullen u niet storen, ge ziit misschien in een koningswieg
gekweekt?

- Hij verbeeldt zich, dat 's keizers kat zijn nicht is, gekte een
,ander.

- Hij is van ander deeg dan wij, beweerde een derde, die bak-
ker van zTjn ambacht was.

- Ze zijn beleefd te Zottegem, zei de vreemdeling. Men kan er
ongemoeid nog g€en glias bier drinkeÈ.

- Te T,ol,tegem zien de mensen niet op een woordje, zei de
Brusselaar.

- Ik spreek met wie ik wil en ik zwijg ook, wanneer ik dat ver-
kies.
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Een tweede vreemdeling trad de herberg binnen. 't Was een
beestenkoopman.

- Goede avond! groette hij luid. Baas, mijn keel is zo droog
als kurk. Ik heb gehoord, dat ge gced bier heb,t. Laat miJ eens proe-
ven of 't waar is!

- Die is spraakzamer, zei de bakker.

- 
'Wat wilt ge zeggen? vro€g de handelaar.

- Wel, die oude man daar in de hcek rnaakte ruzie met ons,
omdat rvij zo vermetel waren een woordje tot hern te zeggen.

- l{a, b,ij alle ltreiligen, nu weet ik het! barstte de Brusselaar
los. Gauw, haalt de politie. Die kerel is Jan Be Lichte.

De grijsaard sprong driftig op, als had een adder hern geheten.
I{ij wierp de Brusselaar om!-€r, deed ook de bahker op de vloer

tuimelen, wierp de deur o1:en, r"ende door de straat en vluchtte Zot-
tegem uit.

De anderen zetten hem ijlings na, tierende:

- Houdt hem, houdt hem!
De beestenkoopman scheen de snelste van allen. Hij was de an-

deren wel honderd schreden vooruit.
Jan De Lichte, want de vermomde grijsaard was inderdaad de

beruchte roverbaas, moest zijn vervolger in handen vallen.
Hij begreep het en trok zijn mes.

- Kom maar af ! riep hij vloekend.

- Zeker kom ik af en 'k ben,{51i;, ilat ik u zo onvertyachts vindo
antwoordde de veehandelaar.

- IJzeren Simon, zijt gij het?

- Met huid en haar!

- Gelukkig! Vanwaar?

- Nu geen praatjes! Ik zal u redden, want ginils zijn ze. Daar
is een brug over de b,eek. Yerberg er u onder, straks kom ik bii u.
Ë[aast u, ze lomen al.

De Lichte deed het. ot Was tijd voor hern.

- ffannen, zei Simon tot de burgers, wier aantal intussen ver-
meerderd was, mannen, ge mcet wat sneller lopen. Ik had hem bijna
bij de kladden, maar alleen durf ik hem niet aan.

- Langs waar is hij?

- Dit pad! Komt, spoeden wij ons!
De bende stoof voort.
Eindelijk bleven allen hijgend staan.

- Ik kan niet meer, stamelde Simon.

- Ik ook niet!

- We moeten! riep de veldwachter. We moeteno hij mag niet
ontvluchten. Moed, vrienden!

- Daar straks was hij hijna in rnijn macht, hernam Simon
hlazend. trs dat lopen? Waarorn maakte ge ook niet wat meer'haast?

- Hij zal terzij gevloden zijn, sprak de veldwachter.
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- |rjgsn, recht door, ik zag hem duidelijk ge.nreg!

- Dan trekken we verder.
De vervolgers triepen weer voort, trnaar vonden natuurlijk geen

spoor van de'geweldenaar.
Teleurgesteld keerden ze naar Zottegern terug.

- Hebt ge hem? riep de burgemeester, die te paard was ge-
sprongen om rnede de kapitein te achtervolgen.

- |r{gsn, antwoordde de politieman droevig.

- Lafaards! kreet de burgemeester.

- Lafaards, herhaalde de veekoopman. Durft ge mij een la-
faard noemen, burgemeester?

- Neen, neen, ik bedoel u niet.

- Mij dan? vroeg de trakker.

- U ook niet.

- Mij, nietwaar? zei de veldwachter.

- Ja, ge hadt hem rnoeten Yangen.

- Dat is gemakkelijker gezegd, dan geclaan, hernarn lJzeren
Simon. Die rover liep als de duivel.

- Zo is het altijd, kloeg de politieman. Ik doe mijn plicht, zoek
op't grondgebied van andere gemeenten en krijg stank voor dank.
Burgemeester, dat is niet schoon yan u.

- \l'e gaan onze sehrik afdrinken in <De Zwaan>, stelde Si-
mon voor. Wel, wel, is dat lopen? Mijn benen zullen mij wel drie da-
gen aan deze tocht herinneren.

Weldra zaten allen rond de tafel in de herberg.

- En denken, dat de schelm van mijn bier gedronken heeft,
zei de waard.

- En denken, dat ik vanavond nog verder rnoet, sprak Simon.
Dat is erger, nietwaar, baas, dan van uw bier te laten proeven?

- tslijf hier.

- Ik moet morgen voûr dag en dauw te Audenaarde zijn.

- [Ioe durft ge zolaat nog te reizen? zei de Brusselaar. Ik doe
het niet meer, na mijn avontuur met die schelmenbaas.

- Welk een avontuur? vroeg de burgerneester.

- Een zeer wonderlij'k, dat me nu nog doet rillen.

- Vertel op ! riepen allen.

- Welnu, luister! Op zekere avond was ik in het Tieltse. In
een herberg ontmoette ik een boer. Ik moest naar Wyngene en, daar
de land'bouwer ook langs die kant ging, vertrokken wij samen.

Mijn metgezel zou rnij een pad wijzen, waarlangs ik mijn weg
verkorten'kon. We namen afscheid en ik vervolgde alleen mijn reis.
Maar ik verdwaalde. 't Werd laat en ik begon angstig te worden.'lVat gedaan? Goede raad was duur. Ik bemerkte een huisje en stapte
er heen.

Daar woonde een lveduwe, die, naar ze beweerde, rnet spinnen
en veldarbeid haar brood verdiende. Ik was ver van mijn haan af,
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zei ze, en ze bood mij aan in haar woning te overnachten.
Ilaar ik verrnoeid 'was en vreesde de gehele nacht rond te dolen,

nam ik het voorstel aan.
Ik zou dan op een voutekarner slapen. De vrouw gaf rnij een

kaars mee. Bij 't ontkleden snosf ik een zonderlinge geur op. Me.
nende dat de weduwe in 't vertrekje planten gedroogd hail, lette ik
er niet op, blies het licht uit en krocp toen onder de dekens.

Maar die reuk werd me te sterk. Ik stond op en opende het ven-
ster. Juist toen ih weer in't bed wilde, vernarn ik een gefluister in 't
hofke, en, orn kort te zijn, ziehier wat ik afluisterde.

De boer, waarmede ik gewandeld had, was een bandiet, €€n r(F
ver en een moordenaar en dat wijt zijn medeplichtige. In het vet
der kaars hadclen z€ een stof gernengd, die door de warmte der vlam
verdannpte en een giftgeur verspreidde. Zo wilden de ellendelingen
nnij doden, om mij te bestelen. Ze besloten nog een half uurke te
wachten, opdat ik geheel verstikt zou zijn.

-Toen ik hen in huis hoorde komen, wrong ik mij door het raam
en vluchtte.

Na een dolle loop geraakte ik te Canegem en vond er nog volk
in een herberg. I)e overheid werd verwittigil en trok naar 't huisje.
De schurker wâr€n verdwenen, doch op een tafel stond met krijt
geschreven: Jan Ile Lichte!

Dit verhaal, dat wij vroeger in alle hijzonderheden metledeelden,
verwekte diepe ontroering.

- En durft ge nu nog voortreizen? vroeg de waard aan Simon.

- Ik moet wel.

- Zijt ge dan niet bang?

- Nrr, zo gerus'c als over dag zal ik niet wandelen,, m4ar 'k ben
goed gewapend.

- Doch, blijf te Zottegem, ried de veldwachter.

- Ik kan niet, zeg ik u! En bovendien, ik vertrouw wat op
mijn goed geluk en op mijn patroon.

- De smid heeft mij vandaag weer vast gehad, zei de bakker.

- Wat bazelt ge nu? vroeg de Brusselaar.

- Wel, mijn achterdeur kan niet behoorlijk gesloten worden.
Er zitten twee grendels op, een is gebroken en de andere mag ook
wel eens nagezien u'ûrden. De smid zou die herstelling komen doen,
maar zond natuurlijk zijn kat. En nu met die rwerkapitein in de
orntrek !

- Te Zottegem zal De Lichte niet meer komen, verzekerde
IJzeren Simon. En dan, midden in de gemeente. Ge woont toeh niet
buiten de plaats zeker?

- |rJssn, recht over de kerk.

-'TVel, 
wâarom zoudt ge dan vrezen? En misschien hebt ge

nog e€n knecht in huis?
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Wl.i;'1.,,',1 .,..:,1 ttrrll.'.i

I'lebt se hem? ileP de burgemeesler (Blz. 517).

.-- Ik ben er zelcer van, da-t-de ":tiÏl:niemand anders was dan [,eo Maas, d9 e3nte1

zoon van den orondeisenaar, die een halt uur

ten noorden dei stad ioont. De jongeling 1as

[î ::ï:'ri::' ï]. n'.n Tl,h';.i:' i'ffi:;
'ouders' Hii zal'oo dJn nàodlottigen avond ver'

jiil,-ru:l'* 
;lî t"l: î: I'T' i.ï'jii:

veeg, welke hem vermoordde, ons in hanoen
vallen, 

"t" h"t" verdiende straf te ontvangen'
Ik heb .bericht ontvangen dat verscherden-e
bandieten, waaronder de kapitein-zelt' er vc'-
eenigd zijn. Ik zal seffens de noodige rnaa're'
gelen nemen.

- Wil ik rr vergezellen, heer overste )

- Zouclt ge tr stcrk g€noeg gevoelen voor

den vermoeien<len tocht ?

:- Zeker, Bcvendien, al moest die reis mij
het leven kostcn, dan nog zou ik niet hicr wil-
Ien blijven. Ik hunker naar de gelegenheid, onr

zooveel mogelijk te herstellen, wat iÈ vroeger
misdreef .

- Welnu, v''acht hier op mij. llr keer on-
middellijk terug.

- Tot uw dienst I

Een kr,r'artier later reed eene aldeeling Èa-
rabiniers met e-en officier als aanvoerder en
Raymond voor gids, de stad uit.
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