,Allen gingen nu mee, wani zæ wilden toch horen; hoe de Creil
de tijding ontvangen zou. Maar ze wachtten zich wel met de stout'
moedige bode de kamer binnen te treden.
Angstig lbleven zre yoor de deur staan.
Ze hoorden spreken. De vreemdeling vertelde 't gebeurde.
Dan vernamen ze de stem van de baron.
-- Dick, Wouter, Martin, Rolf ! tierde de meester' wââr zijn de
leeglopers, de slapers!
Alles bleef stil. Niemand waagde het, zich te vertonen.
Sidrlerend stonden de bedienden aan de deur der kamer.
Gij e,erst, zei Dick tot Roif, gii hebt hem laten ontvluchten.
- 'k Heh al genoeg geleden, laat Lambrecht gaan, hij bracht
- binnen.
de pater
Voor geen geld ter wereld ! kloeg de portier.
- En ge zijt de oudste, hernam Rolf.
- |Jssn, neen, Rolf moet voorgaan ! fluisterden de anderen en
ze duwden
de rampzalige jonkman zo hardhandig naar voren, dat
de deur rpensprong ,en de gevangenbewaarder languit voor de voeten van zijn vertoornde meester rolde.
Deze greep zijn kruk en met dit onzacht wapen gaf hii Rolf een
dracht slagen, bulderende:
Is dat een manier om hier binnen te komen? En geef mij
nu rekenschap
van de gevangene, lafaard.
Ik... ik... weet... het niet..., stotterde de sukkel.
-De baron werd schijnbaar kalm, waarschijnlijk ter wille van zijn
gast,' Baru, die glimlachend op dit toneel neerzag.
' Zie, sprak d,e Creil, ik ben niet kwaad. Sta op en luister.
Beantwoord mijn vraag: waar is de gevangen boef?
Hij... is... weg, stamelde Rolf.
- Yy'eg, weg. Dat is geen antwoord. Hoe is hij weggeraakt?
-Rolf wreef aan zijn gezicht, zag smekend naar zijn heer op,
dan naar Baru, als wilde hij diens medelijden opwekken, maar slaagde er niet in de spraak terug te krijgen.
Spreekt ge haast? zei de baron, die alle moeite had zijn

drift- in te houden.

Edele... edele heer... ik... ik..., begon Rolf.

- Edele... edele heer... heer, herhaalde de baron, is dat nu een
taal -voor een groot rnens? Ga naar uw moeder ,en leer er spreken,

€en papegaai en neem bij die vogel les. Lam,brecht, kom gij
hier!
De portier strompelde naar vonen,
Wie hebt ge binnen gelaten? vroeg de meester.
- Een arme pater, edele heer, die om huisvesting vroeg. Hoe
- nu weten, dat het Jan De Lichte...
kon ik
Noem de naam van die verwenste bandiet hier niet! beval
- op gestrenge toon.'t Is al erg genoeg dat ge hem hier binnen
de Creil

of koop
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haalt. 't lVordt opreeht schoon, als ik zelfs mijn bedienden niet me,er
vertrouwen kan! Maar nu weet ik nog niets. O, gij ezels, ge kunt
zelfs nog niet vertellen, wat er voorgeyallen is!
Sta mij toe,
heer, u alles te v,erhalen, zei Wouter nu.
-Met flinke stem 'edele
deelde hij 't gebeurde mee.
't Is goed ! hernam de baron, toen de jongeling geêindigd
had. -Idij is dus weg! Daar is niets meer aan te veranderen. Maar we
zullen morgen verder spreken. Allo, dappere helden, keert naar de
keuken terug.
De dienaren dropen af.
Ondertussen waren Jan De Lichte en Brandijzær al op tamelijke
afstand van of slot.
Ga nu naar de hende, zei de eerste. 'k Heb andere zaken te
vereffenen.
Ge hebt gezegd, dat ge mij dankbaar zijto betoon het,
door deze bevrijding aan de makkers te vertellen en wel met zulke
woorden, dat de weifelaars geheel aan mijn kant komen.
lVees gerust, kapitein,
de andere, want ik noem
- kapitein. Onze woegere antwoordde
u reeds
hoofdman zou mij aan mijn lot overgelaten he'bben en mijn leven ware dan geen duit meer waard. Ge
kunt op mij rekenen, 'k ben een uwer trouwste aanhangers, nu en
voor altijd!
Braaf zo! Tol wederziens! Ge zult spoedig nieuws horen van
mij. De bandieten scheidden.
Dat is een goede stap voorwaarts, mompelde Jan De Lichte
- zelve. Zo moet het gaan. Ik 'ben aI bijna baas. Wat de onhij zich
willigen betreft, ze zullen zich moeten geven. En nu de hoofdvijand
uit de weg geruirnd.
Erandijzer spoedde zich naar de vergaderplaats in de verlaten
hoeve.

Druipnat kwam hij er toe.
Livina, de waardin en Mie, haar dochter, hadden de handen
vol, want er werd veel gedronken.
flaar zat,en ze, de ruwe k'erels, in hun haveloze kleding, met hun
verdierlijkte tronie.
Brandijzer! klonk het, toen de verloste boef binnentrad.
- Komt ge uit het water gekropen? yroeg lJzenen Simon spot-

tend.-

't ns een beestachtig weer, mompelde de aangespnokenB,
maar- liever in d'e regen dan in de kelder van baron de Creil! 't Is
daar nog slechter.
Wat is er gdbeurd? riep de een.
- Earon de Creil? sprak een ander.
- Hebt ge in zijn kelder gezeten? vroeg een derd,e.
-
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Nog geen uur geleden, hernam de baanstroper. Zij,n Rosse
Sis, -De Schipper, Reepmaker en Pol hier niet geweest?
fr[ssn, klonk het. Maar vertel op!
- Wel, we waren gevijven, toen we niet ver van het kasteel
- met zijn dienaren ontmoetten. We randden ze aan. Maar de
een heer
knechten waren wel gewapend en ook sterker in aantal dan wij. W'e
konden niet winnen. Ik werd gepakt en de anderen moesten vluchten.
M,en voerde mij mee naar het slot, waar ik in een kelder gestoken
werd. I)at gebeurde gister avond. Zo, ge kunt denken dat ik mijn
kop scheef liet hangen en al wanhoopte Livina's bier nog te proeven.
Maar deze avond kreeg ik hezoek van een pater. 'k Wilile eerst niets
van hem weten, maar mijn gevangenbewaarder sloot hem in mijn
kot. En weet ge v*'at die brave pater c{eed? Hij vijlde mijn keten
door, riep de eipier, doofde een fakkel in diens tronie en nam mij
mee naar buiten. Die pater was Jan De Lichte!
Van alle kanten klonken uitroepen van v,envondering.
Jan De Lichte is nog eens een man! zei de waardin. Hij durft
veel,-hij laat zijn rnarlnen niet in de steek. 'k Ben zeker, dat hij nu
op weg is om onze arme vriend MoI, die te Kortrij,k in nt gevang
zucht, te verlossen,
Daarvoor is het te laat! antrvoordd,e Brandijzer. De Lichte
heeft- nnij zelf verteld, dat hij uit goede bron vernomen heeft, dat
onze makker aan de galg gestorven is.
Nieuwe uitroepen verhieven zich, deze keer van wraak en toorn.
Jt, hernam Brandijzer, die aan zijn helofte dacht, en onze
- heeft geen vinger uitgestoken om hem te verlossen. I)an
kapitein
was De Lichte een and'ere kerel. Hij was op en top een pater, die
alle bedienden rlan 't kasteel bedroog, maar dank aan hem zit ik hier
toch gezond en veilig in uw mirlden. Brr, ik kan er niet aan denken,
dat Creil, die grombeer, mij in zijn klauwen zou gehouden hehben.
'k IIad ook door een henneppen venster mogen zien, te Aalst op de
Grote Markt. Ik zeg maar, leve de ni,euwe kapitein, Jan De Lichte!
,dllen stemden met dit geroep in.
Laten wij op zijn gezondheid drinken! nodigde Livina, ik
traeteer.
Ja,'t wijf was gul, want De Lichte hatl haar geld gegeven,
zeggende:

Schenk 'ze maar in! Doch doe uw best, om mij in de hoogte
en de- kapitein in de laagte te steken.
Brandijzer moest nog m,enige vraag beantwoorden, nog dikwijls zijn lotgevallen oververtellen.
Jan De Lichte mocht gerust zijn. Hij zou kapitein der boevenbende worden.
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VIJFDE HOOFDSTUK.
WEG MET DE KAPITEIN.

's Avonds kwam Jan De Lichte te Aalst aan. Hij wist, dat de
kapitein er zich hevond. Immers de hoofdman vertoefdb gaarne,
gekleed als een voornaam heer of als een welgestelde koopman, in
de grote herbergen, waar hij zich goed liet bedienen.
De Lichte wilde hem nu opzoeken, hem in 't oog houden tot een
gunstige gelegenheid zich voordeed, om de lastige, doch de laatste
hinderpaal voor zijn meesterschap uit de weg te ruimen.
De snode jongeling had zich vermomd als een grijsaard. De
grijze lokken ener pruik hingen over zijn schouders, de vals€ baaril
reikte hem tot op de borst.
Een trotse houding aannemende stapte hij de herberg "t Gulden
Hoofd op de markt binnen. trn de gelagkamer lbevonden zich talrijke
deftige persmen. Met één oogopslag herkende De Lichte de kapitein.
Hij liet echter niets merken en vroeg op verwaande wijze een sma-

kelijk

avrrndmaal.

Hij

zette zich dan in een hoek van het vertrek en deed alsof
crnstige gepeinzen hem tbezig hielden.
De eigenlijke bendekapitein, was in gesprek m,et een voorname
Aalstenaar, aan wie hij had wijs g:emaakt dat hij een Gents koopman
wasi.

Jan De Lichte werd spoedig bediend en liet zich de spijzen goed
smaken. Eensklaps hoorde hij de kapitein tot een der bedienden

zeggen,:

Jonkman, ge moet me verwittigen als de postwagen voor
Gent- vertrekt!
!fs, dacht De Lichte, hij gaat met de diligence mee. Wat
mag-hij in zijn schild voer'en? Maar ik vergezel hem. Neen, vogel,
'k laat u niet los. En luidop riep hij:
Zeg, knaap, geef me eens de rekening. Gaurv wat, want ik
moet- nog verder deze avond!
Reist ge met de postwagen rnee? vroeg de ander.
- Jv, naar Gent. Hoe laat rijdt hiJ af?
- Ge heht nog een half uur tijd, heerschap. De koets houdt
hier -op de markt stil. Hier is uw rekening. 'k Hoop, dat 't maal u
gesmaakt heeft.
Ja, zekerl uw herberg is ook goed bekend. Ziedaar uw geld,
steek- de rest maar in uw zak.
De schurk wist zijn stem zo tæ veranderen, dat de kapitein zæ
niet in't minst herkmde.
Jan De Lichte overdacht wat hem te doen stond.
Alles hangt af van wat hij zal verriehten, zei hij bij zich

-
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hij niet; ik vermoed, dat hii onderweg zal uit'
stappen om dan langs allerlei ziiwegen de bende te bereikenu ïVaarschijnlijk verlaat hij de wagen te Oordegem. In alle geval, we zullen zien. Ik ga hem achterna, ,en dan... ja, dan hen ik hoofdman in
plaats van die lafaard, die met ons geld hier de grote heer uithangt.
Zulke boze gedachten hielden de rover beaig. Hij werd uit die
overpeinzingen gewekt door een luid getoeter.
Het is de diligence, heren, zei de herbergbediende. Maar,
daar-men de paarden nog wisselen moet, hebt ge volop tijd, om u
op urv duizend gemakken gereed te maken.
De Lichte zorgde dat hij de kapitein op de voet volgde en klom
onmiddellijk na hem in het ouderwets voertuig.
Er waren maar een drietal reizigers. Een van deze scheen zeer
spraakzaarn, lvant hij 't binnenkomen van 't ons bekende tweetal,

zelve. Naar Gent gaat

riep hij vrolijk:

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! En ook, hoe meer sûevige
- hoe beter, want we krijgen nu een slecht eindje baan, naar
vuisten,
men vertelt.
Ik zou weinig kunnen doen, antwoordde Ile Lichte, want ik
- zes irruisjes achter de rug, terwijl 't zevende ook reeds in aanheb al
tocht is. Maar't is niet schoon yan u, mij henauwd te maken. Een
slechte weg, zegt ge?
ls, la, ge moet dat zo ernstig niet opnemen, hernam de ander lachend.
De mensen overdrijven altijd. Wordt er iemand vermoord, dan maakt Jan er twee van, MieI drie, Frans acht en eindelijk
is er een hele parochie van kant gemaakt. Ik moet morgen voor belangrijke zaken te Gent zijn, maar ge verstaat wel, indien er zulk
een groot gevaar voor mijn leven was, bleef ik stillekens bij wijf
en kinderen, zelfs al kon ik al ''t geld van Gent verdienen. En er zit
er daar machtig veel!
Als 't zo is, zei De Lichte, die zich intussen gemakkelijk in
gezet had, als't zo is, vriend, zal ik maar niet vreeen achterhoekje
zen.

Er is toch slecht volk op de wereld, zo sprak nu een dsrde
- die, naar zijn kleiling te oordelen, sen pachter was.
reiziger,
Altijd geweest, verzekerde de eerste spreker zo stellig, alsof hij- reeds Adam gekend en sedertdien nooit de aarde verlaten had.
Mijn grootrnoeder is al lang in de hemel, maar zij ook vertelde al
van wrede dieven en royers, die juist zoveel om een rnensenleven
gaven, als ik om een beetje snuif.
Meteen haalde hij zijn snuifdoos uit ile zak, en ze aanbieilende,
vroeg hij minzaam:
liefhebbers?
'-JanNog
De Lichte maakte er gehruik van.
De kapitein, die in 't midden van de wagen zat, mengde zich
niet in 't gesprek en op de aanbieding van de spraakzame reisgènoot,
z:9

hij ontkennend het hoofd.
Duurde niet lang of het z\vare vcertuig zette zich in beweging.
Het hotste en botste over de ongelijke straatkeien, schudde en daverde, zadat't spreken moeilijk werd en ofschoon de koopman, die.
in Gent helangrijke zaken te doen had, zijn woordenvloed maar lastig bedwingen kon, verminderde of gesprek allengskens.
Toen de diligence uit de stad reed, zat De Lichte te knikkebollen"
de kapitein schijnbaar te slapen, een reiziger vervaarlijk te snorken
en de overigen staarden voor zich heen.
Ile reis was zeer eentonig. 'lVegens de duisternis viel er buiten
niets te zien. Een lantaarn verlichtte maar flauw de wagenl lezen
was dus onmogelijk en bovendien dit was een kunst waarin te dien
tijde velen onbedreven tyaren. Een urenlange reis moest dus wel vervelend zijn, daargelaten nog het schokkende vervoermiddel.
Jan De Lichte veinsde slechts slaap. Neen, de schurk dacht niet
in 't minst aan sluimeren, zomin als de andere schelm. I)e eerste
zocht naar een goed middel, om zijn sncod doel te bereiken; de laatste werd gekweld door onrust, want het wa.s hem niet ontgaan, dat
er ontevredenheid in de hende heerste" Een der Bohemers had er henr
over ingelicht, alhoervel die verspieder evenmin als de baas zelf
vermoedde, dat het misnoegen op een samenzwering was uitgelopenDe wagen ratelde voort. Ile hoofdman maakte geen aanstalten
om uit te stappen; De Lichte dus ook niet.
De pachter klopte op het vensterke aan de voorkant en riep de
wagengeleider toe, dat hij moest stilhouden.
Met een vrimdelijke goede avond verliet hij de diligence.
De gelukkige kerel is thuis, zei de spraakzame reiziger. 't Is
- rit tot Gent.
een lange
De kapitein scheen uit de slaap te ontwaken.
'lVaar zijn we? Yro€g hij.
- Tegen Oordegem, antwoordde de conducteur.
- Ik moet er te Melle af.
- Goeù ik zal u verwittigen.
- Ha, dacht De Lichte, te Melle, om dan te overnachten bij
- de Egyptenaar. Maar ge zult Assan niet lang zien, dat be*
Assan,
loof ik u. Melle, dat is nog ver. Kom, ik kan op mijn gemak overdenken, rvat er nu te doen valt. Ik zal te Quatrecht afstappen. Assarr
woont onder Melle. Maar van Quatrecht ben ik er even rap als hij.
Hij rijdt tot Melle, hij heeft dan tbetere weg. Ja, zo is hij altijd, gesteld op een goed leventje. Maar ik ben zo schuw niet om eens over de
akkers te lopen. Bij Assan's hut kom ik hem tegen. Wat dan? Hem
daar doden? Neen. Hij moet te Yelzike sterven. Dat is nodig voor'
't welgelukken van mijn plan. Kom, laat me denken, wel overleggenYoort ging heto de baan naar Gent op. Nu en dân stopte de wagen, maar De Lichte gaf er geen acht op.
Einitelijk kwam het ogenblik om uit te stijgen. IIij betaalde de
schudde

't
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vracht, sloeg een ongebaande zijweg in... en toen werd de grijsaard
weer de kloeke jongeling. De vermomming werd opgerold tot een
bundeltje, dat onder de mantel verdween. En hij, die zo goed de rol
van een ouderling gespeeld had, zette 't nu op een lopen dwars over

de velden.
De schelnn kende de streek en wist ook, in de duistcrnis, welke
richting hij volgen moest, om't snelst, de hut van Assan te bereikenAssan was een dier zwervers, welke uit de Oæterse landen afkomstig waren en hier Zigeuners, Bohemers cf Egyptenaren ge*

noemd werden.
Door hun zeden en gewoonten, door hun kleiling en vooral ook
door hun uitzicht, ond,erscheidden ze zich van het volk" in welks midden ze leefden.
Velen leefden van marskramerij en gingen de boeren lastig vallen met hun gevlochten manden of grove weefsels. Ânderen waren
ketellappers. Maar de meesten schroornden niet te stelen als de raven en talrijke Egyptenaren behoorden tot de bende, wier kapitein
met hen verwant scheen.
Assan telde reeds meer dan zestig jaren. Hij was 't zwerven
van dorp tot dorp moe en leefde nu in een armzalige hut. Waarvan?
Niemand wist het van allen die hem omringden en e€n soort hijgelovige yrees voor hem koesterden.
Ile ùrende echûer bezat in Assan een behendig v,erspieder, die
goede inlichtingen g€ven kon over rijke en welstellende burgers en
boeren. Ile oude schelm oefende de geneeskunst uit. En al bestempelden velen die als zwarte kunsto toch ging men spoedig zijn hulp,
halen in grote nood, zowel vtx)r mensen als voor dieren.
Assan was nog op, toen Jan De Lichte aan de deur klopte.
Wie daar? klonk het van binnen.
- Allen voor één, riep de jonkman.
-De deur vloog open.
Assan'herkende bij "t weifelend licht ener kaars de bezoeker enr
zei verwonderd:

Gij hier!

- Ja, ik moet rle kapitein spreken. Is htj hier niet?
- frfssn, maar toch verwacht ik hem. Is er græt nleuws?
- Ja, ernstig nieuws, onrustbarend zclfs,
- Toch geen zaken van't gerecht? hernam de Egyptenaar ver-.
schrikt.
hJsen, neerç stel u gerust. Zolzng de Fransen hier huizen,
- we daar nog niet ytN)r vrezen.
rno€ten
dan?
- Wat
Ge zijt nog al nieuwsgierig. Ge weet wat de regel is. Eerst
- dan de anderen. En ik moet gehoorzaam zijn.
de tl-aas,
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Maar voor mij moet ge niets verzwijgen. De kapitein heeft
voor-mij geen geheimen.
Daar hen ik zn zeker niet van.

-Het oog van de oud'e man fonkelde.
Geheimen voor mij? kreet hij. Weet g:e dan nlet dat ik de
raadgever
iler bende ben!
Al wat ik weet is, dat de kapitein juist vertelt wat hij kwijt
en zijn geheimen aan niemand vertelt, al neemt hij de
wil wezen

.schijn aan, sommige personen gtheel zijn vertrouwen te schenken.
Jan Ile Lichte 'bereikte zijn doel. Hij wist dat de Egyptenaars
Iicht geraakt waren, altijd achterdocht koesterden. Ileze enkele verdachtmaking zou voldoende zijn, om bij Assan kwaad bloed te zetten tegen de hoofdman.
De grijsaard zweeg. De jongeling verbeidile de komst zijns
meesters.

En waarom komt ge de kapitein hier zoeken? hernam de
- na een wijil.
Bohemer
WeI, omdat hij zo dikwijls in uw hut is. Kan ik hem niet ont- dan zal ik elders zoeken.
moeten,
Nu, ik verwacht hemo maar ben niet zeker van zijn bezoek.
-Nauwelijks had hij deze woorden gesproken, of de man, die men
hedoelde, klopte aan de deur.
Toen hij binnentrad, zag hij verwonderd Jan De Lichte aan.
\Melke zaken hebt ge hier? vroeg hij half verstoord.
- 'k Mcet een ernstig woord tot u spreken, kapitein.
- Laat horen!
- Maar 't is voor u alleen.
- Assan is mijn vertrouwde. Allo, spreek, als ik u gebieil!
-De Egyptenaar keek zegevierend de jongeling aan.
U komst bij de bende is zeer noodzakelijk, hernam De
- Er heerst ontcwedenheiù die zeer gevaarlijk kan worden.
Lichte.
De hoofdman werd kwaad en mompelde een verwensing.
En wie zijn de schuldigen? vroeg hij driftig.
- O, er zijn er zoveel! Alles gaat echter in stilte, ik ben niet in
maar merkte toch, dat er een sanenzwering gesmeed
't komplot,
wordt. Alleen uw onmiddellijke tegenwoordigheid kan alles nog red'den.

Ik zal komen. Ga maar voonop en wacht mij bij de kromme
- kent die plaats, nietwaar?
'eik. Ge
ls, kapitein. Hoe laat zal ik er u vinden?
- Tegen vijf uur. Maar vertrek nu, want ik moet met Assan
anige- zaken bespreken.
Fe jongeling gehoorzaamde.
!ls, mompelde hij buiten, nu gebiedt hij noç nu spreekt hii
- koning. Ga! Vertrek! Spreek op! Maar om vijf uur zal 't
.als een
zijn: Uit de weg! Uw rijk is uit. O, wat jeukten nijn handen om hen
a2

naar d.e keel te springen, hem neer te werpen, hem en Assan. Maar
neen, ik wil mijn plan uitwerken tot het einde. Te Velzike zal hij,
sterven.
De schurk stapte snel door; er lag een grote wandeling voor
hern. 't Was nu tegen elf uur. Er bleven hem nog zes uren over, dat
was tijd genoeg.
Nabij Oosterzele werd hij, in zijn overpeinzingen gestoord door
een zonderling geluid. Hij spitste de oren, Yelen zoud'en verschrikt
voorbij gelopen zijn, maar De Lichte niet. Hij vreesde geen spoken

of

geesten.

't Lijkt wel een bel, rnompelde hij.'t Komt nader. Laat ik
maar- doorstappen, dan zal ik de drager dier tbel, 't zij mens of dier,
ontmoetera. Misschien een paard vfi)r een kar. Maar in de nacht?
En hier op deze zijbaan? Wat mag dat beduiden?
Weldra pinkùe een lichtje in de verte.
fia, zei De Lichte, nu weet ik wat er ginds gaande is. Een
Er ligt iemand op sterven en de pastoor van Oosterzele
berechting!
gaat hem de laatste Sacramenten geyen. Nu, ik zal hem niet storen,
die brave man. I)och 't is bet'er dat niemand mij ziet. Ik zal een
ogenblikske wegduiken.
De schelm kroop in de gracht langs de baan.
't Duurde niet lang, of de berechting stapte hem voorbij.
Dààr, de dienaar des Heren, de man des vredes, die vertroosting
ging brengen aan een stervende, hier een rover, een schurk, welke
gereed stond bloed te vergieten!
Maar de lberechting liet geen indruk op het zwart g,lmûed van
de boef, die spoeilig weer op de weg sprong en zijn reis vervolgde.
Had ik enige gezellen, dacht hij, we zouden als tijdverdrijf
onze -neus eens ergens binnensteken. Maar alleen, dat ware te gevaarIijk en vooral nu mijn meesterschap naakt. Ha, dan heb ik te gebieden, dan zal men mij kapitein noemen! We zullen eens rap rijh zijn!
Als de baas nu maar komt! Maar, ja, hij zal komen! Hij vreest dat
de bende in oproer zal geraken en zich haasten om de orde te herstellen. Maar't is te laat!

T
Niet lang na het heengaan van de jongeling vertrok ook de kapitein;'t Bendehoofd was omtrent dertig jaar. Niemand zijner mannen kende nauwkeurig zijn verleden. Men wist, dat zijn vader een
Egyptenaar was gew€est, maar waar hij geboren werd en zijn jeugd
had doorgebrâcht, niemand kon het zeggen, dan misschien alleen
Assan en deze zweeg als een graf.
De kapitein was vroeger een leurder zoals al.zijn rasgenoten;
zag hij de kans gunstig, dan stal hij; anderen vergezelden hem, bewonderden zijn stoutmoedigheid en zagen hem weldra als hun overstÆ aan. Aldus ontstond de bende, die met de dag gFoter werd.
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Maar de kapitein stelde zich dan als een heerser aan en eiste,
dat men hem blindelings zou gehoorzamen. Hij wist zich steeds bij
de gevaarlijke ondernemingen achteruit te houden, zcrnder echter
te vergeten't grootste gedeelte van of gestolene op te strijken.
Jan De Lichte, de heerszuchtige jongeling, wist hiervan meesterlijk partij te tr'ekken, om zich zeff tat hoofdman te verheffen.
't Was tegen vijf uur, toen de kapitein aan de Krcmme Eik
aankwam. Dezæ boom stond aan de z,aom van het bos in de onmiddelIijke nabijheid van Boeahout, waar, zoals we weten, de verzamelplaats
der rovers was.
Jan Ile Lichte was ook op zijn post. Met een hloppend hart bespiedde hij de aankomst van hem, ryiens plaats hij wilde innemen.
f{4, ge zijt er, rnornpelde de kapitein.
nu te doen?
- Ik weet een goed rniddel, cm de bendeWat
weer op poten te stel- de jongeling zich voor de hoofdman plaatsende.
Ien, zei
Welk? vroeg derze trots.
- Dit! riep de ander, zijn mes in 't hart van de niets vermoedende- man ploffende.

Ile getroffene wankelde, viel achterover, sloeg nog een vreselijke
blik op zijn rnoordenaar, scheen nog iets te willen zeggen, maar kon
niets meer uithrengen dan een rauw geluid.
De laatste hinderpaal was uit d,e weg geruimd.
Haastig sleepte de schurk het lijk in het woud en verhorg het
tussen de struiken onder de bladeren.
Tot deze avond, zei hij met een duivelse glimlach.

-
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Geheel de dag vertoonde De Lichte zich aan niemand der bendeleden. IIij wilde wachten tot 's avonds, wanneer zijn vrienden sa-

m€n waren.
De voor- en namiddag duurden hem lang; de uren kropen traag
voort.
Livina en haar dochter bevonden zich alleen in de kroeg.
Jan blijft lang weg, zei de bazin. Hij is nu al uit sedert gis'Waar mag hij zitten?
termorgen,.
Zoa trlançois selijk hebben; hij zegt dat De Lichte met een
Egyptisch
meisje verkeert. Maar dat zou hem duur te staan komen!
sprak Mie op ilriftigr toon.
Ge moet al dat gebabbel niet geloverç François is jaloers
- toekomende kapitein. En bovendien, hij ziet u ook gaarne
op onze
en zal natuurlijk allerlei kwaad van zijn medevrijer vertellen. Ge
zult zien, dat Jan met u trouwt. Geloof uw moeder, ze heeft meer
van de wereld gezien dan gij.
Ik hoop dat ge de waarheid spreekt, maar, zo hij mij bedriegt"
- in staat zijn hem de ogen uit
zijn kop te krabbenf
'k zou
Kom, stel u zo dwaas niet aan, ik hoor volk.

-
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Twee mannen traden binnen;

't

waren Egyptenaars.

Is de kapitein hier nog niet? vroeg een hunner.
- 'k Heb de baas al in geen twee
weken rneer gezien. Mij,n

- is voor hem te gemeen! antwoordde Livina smalend.
herberg
Let op uw woorden, zei de eerste spreker, Stijn genaamd.
- En spreek wat gemanierder
oyer uw hoofdman, voegde zijn
gezel- fra, er bij.
'We
mogen in ons huis toch zeggen wat we willen, riep Mie
- Moeder en ik zijn hier baas en niemand
kwaad.
anders, verstaat ge
dat? vervolgde de deerne, haar stevige vuisten in haar zijden zettende en het tweetal uitdagend aanstarend.
Er moet hier wat gebeurd zijn! sprak Stijn tot Ira.
- Of met u is er iets geschied! zei de waardin.
Zeg me dan:
waar- zit de baas? Of heeft hij ons vergeten?
Assan hrengt toch zijn bevelen over, hernam Stijn. Assan ver- hem tijdens
vangt
zijn afwezigheid.
Wij hebben met Assan niets te stellen, kreet Mie. IIij is een
- bende, gelijk de anderen. We moeten door die grijskop niet
Iid der
gedrild worden. .{ls de kapitein moe is, ons te besturen, dat hij 't
dan zegt!
Bravo! riep nu een derde bezoeker, die de ellendige kroeg
binnentrad.
't Was lJzeren Simon.
Dat is spreken ! Sing hij voort. Onze baas is weg. Niernand
weet-waar en toch moeten we geduldig op hem wachten! Kom, Mie,
laten wij eens tikken op zijn plaatsvervanger.
Plaatsvervanger! herhaalde Stijn geheel verbaasd.
- 'TVel ja, weet ge dan niet wat er gebeurd is? vroeg Simon.
Weet- ge waarlijk niet dat v'/e een andere kapitein hebben, een met
staal in't hloed, en die durft?
Maar geef dan toch een woordje uitleg ! zei Ira ongetluldig.
Wij -weten van niets.
Ze weten van niets! hertam Simon lachenrd. Wacht dan
maar,- vrienden. Ge zult 't al horen, zo g,e wat geduld hebt.
De kroeg geraakte allengskens vol.
Itraveloze kerels traden binnen, zetten zich op een ruwe bankn
of een wrakke krukstoel of eenvoudig rnaar rnet- de rug tegen de
trluur.
Er heerste een zonderlinge stemming.
Er zou iets ernstig gebeuren: men las het op 't gelaat van sommige rovers. Maar deze, de best ingelichten, spraken zo raadselachtig,
zo geheimzinnig.
Rond acht uur werd de deur opengestoken.
Jan De Lichte was daar.
Aller ogen vestigden zich op hem.
De jonkman wierp een goudstuk op de schenkbank en riep:
s5

Livina, laat ons drinken, sch,enk in voor iedereen!

-Meteen rnonsterde hij het gezelschap.
Vrienden, sprak hij, 't is gedaan.
-Allerlei uitroepen weerklonken.
Is hij dood? vroeg IJzeren Simon.
- 'Wie, dood! schreeuwden anderenn die men buiten de samen- gelaten had.
zwering
Stilte, gebood De Lichte, ik zal uitleggingen geven !
-Meteen fluisterde hij Simon iets in 't oor, rraarna deze onmid-

dellijk de kroeg verliet.
Nu nam de moordenaar des kapiteins het woord.
Gezellen, zo sprak hij, zijn wij zwakke vroulven of mannen?
- w,e bedelend langs de haan z\trerven of gaan wê ons verrijMoeten
ken? Zijn wij schooiers of rovers, zegt het mij!
Rovers! brulden de schelmen.
- J4, rovers, hernam de jongeling, rovers die altijd platzak
zijn;-rovers, die zich in gevaar begeven, om een ander vet te mesten.
Ik heb onze kapitein te Aalst gezien in een deftige afspanning. Gij
hebt geen duit, maar onze baas at en dronk als een rijke vogel. Moet
dat nog langer duren?
Neen, neen! klonk het van alle kanten.
-Maar lra stond op en sprak luiil:
Jan De Lichte, ge zijt een lafaard. Ge vreest onze kapitein,
maar- nu hij afwezig is, durft ge hem belasteren.

De Lichte zag rood van toorn, maar hield zich in.
lrs, antwoordde hij, ge zijt een Egyptenaar en de baas is er
ook -een. Daarom spreekt ge hem voor. Wij, Vlamingen, worden bestuurd door een vreemdeling, en dat in onze eigen streek. Maar we
zouden er niet om geven, zo die vreemde kapitein ons goed behandelde. Iloch hij leeft op onze kosten.
Ge vreest hem, hernam lra.
- Ik, hem vrezen? Komt, mannen, volgt mij naar rbuitenr'k za,l
- tonen.
het u
Driftig drong "t geaelsehap naâr huiten.
Een kreet van verrassing steeg op. Aan een boom, verlicht door
een vuur, dat lJzeren Simon ontstoken had, hing het lijk van d,e kapitein.
Zoveel vreesde ik hem! riep de jonkman op zegevierende

toon,- I)aar is de man, die ons wilde uitbuiten, maar ik was zijn
slaaf niet!
Yerraad! schreeuwile lra.
- tls, ge vreest v{x)r uw leven, hernam De Lichte. Ik herhaal
heto -;we zijn niet verstoord op de Egyptenaars. Simon, hegraaf nu
de man. En, vrienden, wie is nu uw kepitein?
Jan De Lichte! Jan De Lichte! klonk het luiil.
- Komt dan mee binnen, we zullen miin aanstelling vieren.

-
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