Samen begaven ze zieh naar de armzalige woning.
Ga zil,ten, nodigde Hille. Ik weet alles. Er blijft voor mij niets
verborgen.
Ze hurkte zich weer bij "t vuur, De kater sprong naast haar.
Terwijl ze 't treest met haar lange, magere vingers streelde, vervolgde ze:
Deze nacht heb ik een ster gezien. In alle pracht flikkerde
- de hemel. Door 't vensterke beschouwde ik haar. Hoe langer
ze aan
ik er naar keek, hoe schitterender ze werd, hoe groter ook. Jonkmano
slj waart die ster.
Toon wilde wat zeggen doch de heks wenkte hem, dat hij zwijgen moest en op langzame toon ging ze voort:
Gij zijt die ster; gij ook zult eenmaal schitteren, rijk en
- worden, in welvaart en weelde leven. Maar dan zult ge de
machtig
nederigen en zwakken verachten.

Hier hield zij

op.

De jongeling staarde haar verwonderd aan.
Na enige ogenblikken sprak hij:
Is dat alles, Hille? Hebt ge me niets meer te zæggen?
- Ik heb u nog niets verteld.
- Waarom gaat ge dan niet voort?
- H€lbt ge mijn laatste woord,en niet verstaan?
- Ik hegrijp niets van uw taal.
- Ook niet dat ge rijk en machtig zult worden?
- Ik rijk worden? Ik, de arme duivel?
- Ja, gij! En dat ge dan de mindere mensen vergeten zult. Nu,
dan -zullen Jan Ile Lichte en diens mannen ook geen gezellen meer
voor u zijn. Doch mij ook zult ge vergeten, de vrouw, die u alles
wil openbaren, om die hoge stand te bereiken.
nJssn,

Hille, waarlijk niet!

- Zweert ge me, dat, als ge uw fortuin zult verkrijgen, ge
rnij belonen
zult?
Ja, Hille, maar ik kan niet verstaan hoe ik een fortuin zal,
verzamelen.
Luister, maar doe een eed, eerst, ilat ge v,erzwijgen zult, dat
openbaarde, ten ware ik u toestemming verleende,
het mede te delen; dan, dat ge mij, zndra ge in't bezit van uw gelù
zijt, wilt onderhouden, zodat ik onbezorgd en zelfs in welstand mijn
leven slijten mag.

ik u -een geheim
Ik

ben bercid.

- Gelooft gij aan God en Zijn heiligen?
- Met hart en ziel, ofschoon ik bij Tode niets dan spottaal
hoorde.
lvTssv me dan bij uw geloof, dat ge uw beloften zult vervullen.
-En in deze ellendige hut, voor die kromme gestalte, welke
hem
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met haar loerende hlikken aaristaarde, legde ?'ccer de gevraagde eed.
af.
't Is goed, zei de vrouw. Ge weet welke straf u treffen zal,
24) g'e- uw eed schendt. lTIaar ik weet, dat ge dat niet idoen zult, vooral
zo ge uw hoge rang bekleedt. En luister nu, zonder mij te onderbreken.

De jongeling verkeerde in koortsachtige spanning. 't Geheim
zou geopenbaard worden!
\Jgsn, Toon, g'e zijt niet de zoon van Tode. Toen ge vijf jaar
oud waart,
rverdt ge geroofd uit een schone en grote hof, welke een
kasteel nabij tsrussel omringde, geroofd door Tode de Eg:yptenaar,
die toen 't land afliep, in naarn als een leurder, maar in werkelijkheid
als een baanstroper. Hij voerde u rnee naar deze streek.
Hij stal u op last van een rij,ke heer, een broeder uwer moeder.
Ge waart, de enige zoon en zo uw oud,ers kinderloos stierven, zou die
oom of zijn kinderen uw erfdeel krijgen. Natuurlijk speelde uw oûm
die lage rol in 't diepste geheim en scheen zelf een der ijverigste helpers, welke uw ouders bijstonden, toen deze hun verloren kind zochten. Natuurlijk bleeft ge onvindbaar, want Tode zorgde wel, dat ge
in de eerste tijd veilig gedoken waart. 't Liefst had hij u gedood,
maar de oom had dit uitdrukkelijk ver{boden. Ge moest opgevoed
worden als een zigeunerkind. Tod,e had moeten zlveren, u nooit het
geheim uwer geboorte te verklaren.
De jongeling, was diep ontroerd. Tranen van smart vloeiden
hem over de wangen. ut Moest zijn, dat zijn verdriet Hille roede,
want ze sprak minder krijsend:
Foei, ge moet niet wenetr als een klein kind, nu de tijd van
- is aangekoinen.
handelen
Ach, rnijn ouders! riep Toon snikkend. Wat moeten ze geleden- hdbben! En zouden ze nog leven?
Yragen, waarop ge zelf 't antwoord verkrijgen kunt. Iloch
- verder; ik heb nog niet alles
gezegd. Ge weet misschien, dat
luister
het bij edele en vûorname families dikwijls de gewoonte is, dat reeds
kinderen aan elkander voor een huwelijk beloofd worden. Zo was
het ook met u. Ofschcon ge nog maar vijf jaren teldet, had uw vader u reeds bestemd als de latere echtgenoot van de dochter eens
ibarons. En nog wel van iemand, die ge kennen moet. Gij zoudt, zo
luidde 't verdrag, op vijf-en-twintigjarige ouderdom in 't huwelijk
treden met Aleida de Creil.
Toon sprong op.
Ge raaskalt! riep hij driftig.
- lVelnu, dan zal ik maar zwijgen, antwoordde Hille verstoord.
- Maar alles klinkt me zo vreemd!
-De heks hield haar lippen opeengeklemd.
Ach, vergeef me! sm'eekte de jongeling. Mijn hoofd suizelt
- wat ik hoorde. Ik bid u, ga voort.
van alles
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Gelooft ge me, ja of neen?

- Ja, ik geloof u.
- Is mijn taal dan zo dwaas?,Als ge de zoon eens edelmans zijf
kunt-ge dan ook niet de verloofde van de Creil's dochter wezen?
Jv, ja, maar... ach God... waak of droom ik?
- Ge waakt en ik vertel u niets dan de zuivere waarheid. Maar
wilt -ge 't niet geloven, welnu, blijf dan bij de mannen van Jan Ile

Liehte, laat u hespotten door de bende, laat u als een hond behandelen door Tode en zijn wijf !
Ngsn, neen, ik geloof u, Hille.
- lVaarom noernt rnen u de graaf?
-Deze mannen kennen uw geboorte niet! Maar de aard eens vaders verlocchent zich nooit. Al is Tode een schavuit en zijn huis een
gemeen verblijf, al hoordet ge daar niets dan lage taal, toch kunt
ge uw afkomst niet verbergen. Dat is ook een bewijs voor de waarheid mijner woorden.
En kunt ge me ook zeggen, waar het kasteel mijner ouders

stond?

Bij Brussel, maar de juiste plek is voor mij verborgen ge- IIet zijn slechts de hoofdzaken, die ons geopenbaard worden
bleven.
door de geesten, niet de kleine bijzonderheden.
Toon dacht een wijle na. Hij besloot dadelijk de pastoor te gaan
raadplegen. I)eze zou hem zeggen wat hij te doen had.
Is er nog iets? vroeg hij aan Hille.
- Zijt ge niet tevreden?
- Zeket, ik ben u innig dankbaar voor uw hulp, welke, zo mijn
onderzoekingen
slagen, rijkelijk beloonil zal worden.
Ge heht het gezworen!
- En mijn eed zal ik niet breken. Tot later.
- En laat niets nnerken. Ge hebt gezworen geen woord te ver- bedenk dat.
klappen,
De jongeling bleef staan.
Maar wel, als ge me er de toestemming voor geeft, hebt ge
er bijgevoegd,
sprak hij. Ik yraag die reeds nu.
Waarom?
- Ik heb een oude vriend, die mij in alles helpen zal en ook
w-eet,- dat ik mij hier bevind.
Zijn naam?
- 't Is de pastcor dezer parochie.
- O, hem moogt ge alles rnededelen. IIij zal't geheim hewaren.
Maar- wacht u voor Jan De Lichte en zijn mannen!
Wees gerust, yoor eeuwig heb ik xnet hen gdbroken.
- Goed. Welnu, ga dan en geluk op uw wegen!
- Nogmaals van harte bedankt.
- gevoelde zich vreemd te moede, toen hij door het hos stapte.
Toon
Eensklaps klonk het:
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Eén voor allen!

- Allen voor één, sprak de jonkman werktuigeiijk.
- Ha, 't is de graaf !
Jan De Lichte!
- Noem rnij kapitein! Ik ben uw hoofdman en heb het recht
waar ge heen gaat.
te vragen,
Naar het dorp.
- Ge zult het bos niet verlaten. Ik verbied het u stellig!
- Waarom niet?
- Omdat ik het zeg! Dat is u genoeg. Ge vergeet weer, dat
- kapitein ben.
ik uw
Ik heb u geen trouw gezworen' hernam Toon vrijmoedig.
- f{a, zeker! grornde De Lichte. Ge durft u verzetten? W'eei,
- heers in gans de streek. Neeno ge hebt de eed niet gedaan.
dat ik

Daartoe zijt ge te onnozel. Maar uw vader zwoer en gij, als zoon,
zijl me dus ook ontXerdanig. Bovendien, als ik u verbied xt bos te ver'
laten, zult ge gehoorzamen.
En als ik weiger?
- I)an steek ik u neer! kreet de gebelgde hoofdrnan rnet een
vloek.
Maar Toon ook, de anders schijnlbaar zo vreedzame jongeling, trok zijn mes en riep uitdagend:
Kom rnaar af ! Of meent ge, dat ik benauwd Yan u ben? Ik
loop -niet in uw weg, Inaar gij ook moet u met mijn zaken ni,-'t be'
moeien!

Jan De Lichte aarzelde.
Bij 't schijnsel der maan kon hij goed zijn tegenstander onderscheiden. En dez'e, een kloek gebouwd man, stond daayzo kalm en
bedaard, rnet zijn wapen in de hand.
't Gevecht kon toch wei eens slecht aflopen voor mij ! dacht
En '1, ware jarnmer, moest ih hier vallen, nu mijn
de roverhapiÉein.
loopbaan pas hegint. Waren er getuigen, dan zou ik hem aanvallen.
Maar niemand ziet ons.
't trs wel, sprak hij met woed'e in ziin stem, ik zal u vinden.
- weerbarstig, dat is verra-ad en verradiers worden met de dood
Ge zijt
gestraft.
Waarom wilt ge mij verbied,en het bos te verlaten?
- Omdat 't gerecht op ons loert.
- Ik hdb van de potritie ni.ets te yrezen en sehro,srn niet haar
En ik zeg viak af in uvr gezichl,, dat ik lach rnet uw
te ontmoeten.
bevelen. Ge hebt mij altijd aangezien als een dromer en e€n lafaard,
omdat ik geen dief lililde zijn, rnaar de eerste, die mij te na komt,
zal ondervinden, dat ik, al ben ik geen pocher, voor niemand moet
onderdo'en.

Uw dagen zijn geteld! brieste De Lichte. Wacht, vlegel!

-De hoofdman keerde zich om en verdween.
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<<De

Lichte! Wat i.s er?>> (Blz. 90\

bij
bij

Toon ook ging zijn weg.
Hij kan een draai maken e;r mij ergens overvallen, zei hij
- zelve. Maar ik zal hem vocr zijn.
zich
Hij zette het op een lopen en bereikte veilig de pastorij.
Langs't achterdeurtje geraakte hij binnen.
Ha! mompelde een man, 'k ben een ogenblik te laat. Hij is
- priester. Hij komt er niet levend meer uit. 'Wacht, ik zal Bal
de

loepen.

Bal woonde in 't dorp, schijnhaar als een eerlijk man. Wel behoorde hij niet tot tle bende, maar was steeds bereid dienst te doen
voor bespierier, heler, in een rvoord als tussenpersoon te handelen.
Eal! riep Jan De f,ichte, want hij was de rnan, d.ie de jongeling -te paard achtervolgd had. Hij stond nu voor een kleine woningWie is daar?
- Doe open, rap!
-De deur werd ontsloten.
Ik herkende u aan uw stero, De Lichte. TVat is er?
- Wilt ge een kroon verdienen?
- Met beide handen.

- Kom dan mee.
- Vertel op, wat moet ik doen?
- "t Achterdeurtje der pastorie bewaken. Moest er een jonkman -uitkomen, Toon van de Eg:yptenaar Tode, dan moet ge hem aan

half uur ben ik terug.
En als hij niet luisteren wil?
- Volg hem dan ongemerkt en weet ons te vertellen, wat hij
- schild voert. Yerstaan?
in zijn
Ja. Wees gerust en vertrouw op mij.
- T\uee kronen, als 't gplukt.
- Te beûer! Hoe meer, hoe liever!
-Ondertussen was lccn in de kamer des pastoors.
tr)e grijsaard luisterde gespannen naar het verhaal van de jonde praat hcuden. Binnen een

geling.

Ach, God ! sprak hij, toen Toon alles verteld had, hoe onna- zijn uw wegen. Door uw besturing kwam ik bii de sterspeurlijk
vende vnouw, die, onder't gewicht van haar zonden, gepleegd onrecht wilde herstellen. Dank uw Hemelse Vader, jonkman, en Yertrouw cp l{em. Hij zal u gelukkig maken en't werrk uwer vijanden
verstoren.
God betere hen
- ge me nu? vroeg Toon.
En wat, raadt
- Laat ons eens kalm overleggen. Uw ouders woonden'bij Brussel. 't- Zal niet zo moeilijk zijn daar te gaan onderzoeken, welke adel'
lijke familie een twintigtal jaren geleden een kind verloor. Maar
van de aldere kant, waart ge rbestemd als de laterei man voor de dochter van Jehan de Creil. De baron zal u dus kunnen inlichten, hoe uw
ne.am is en waar uw ouders lYonen.

-
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Maar ik moet noodzakelijk deze streek vertriateno ten rninste
En nu vertelde de jongeling zijn ontmoeting met de hoofdvoorlopig.
nran der rovers.
Xk ken Jan De Lichte, vervolgde hij, en weet dat, hij mijn
dood-gezworen heeft. Ik vrees de schelm niet, rnaar sta nu bloot aan
de wraak van wel vijftig schurken, die hun opperhoofd blindelings
gehoorzamen.
-- Ja, hernam de geestelijke, dat verandert de toestand. Ga dus
naar Erussel. Ook daar zult ge inlichtingen verkrijgen. Hopen wij,
dat het gerecht intussen paal en perk moge stellen aan de gewelddaden, waarvan onze ongelukkige streek het toneel is.
Op dit ogenblik kloptc TTien op de deur.
Korn binnen, nodigde de priester.
- dienstmaagd zag angstig.
De
Eerrvaarde, sprak ze vers,chrikt, er laopt een man aan het
- Nu en dan verduikt hij zich achter een boom of de haag.
poortje.
Als 't maar geen inbreker is.
Ik zal komen, sprak de pastoor. Bespied hem, door ven- Iilij hehhen hier midden in 't dorp niets te vrezen. 't
sterke.
Die man, zei Toon, na 't vertrek der dienstbode, is Jan Ile
- of een zijner handlangers.
Lichte
Mijn vonrspelling komt uit. Dat
is om mij te doen.
Gij zijt hier veilig.
- Gelukkig heeft T?ien hem gezien. Ând,ers ware het slecht
yoor -me afgelopen, want ik verzeker u, die kerel is daar niet alleen.
'We
zullen ook naar achter gaan.
llfsa1 zeg mij, wanneer wordt, urv grootmoeder hegraven?
- Ze is reeds begraven, heer pastoor.
- Zonder kerk?
- Ju Tode wilde daar niet van weten. Maar ik heb stillekens
- water in haar graf, dat ik zelf moest delven, geworpen.
gewijd
Gij hebt wel gehandeld. De man, die u rcofde, is zeker een
Egyptenaar?
Ja.
- Maar zijn moeder heeft zich vroeger b,ekeerd, zoals ze mij
Doch haar omgeving, de lieden met wie ze verkeerde, d,e
vertelde...
taal welke ze hoorde, dat alles verstiktc of goede zaad. Gelukkig heeft
God zich nog over haar ontfermd. Doch kom, laten wij gaan zien,
wat er van die man is. Ge ziet, ik ben kalm, want bij de eerste tonen
van't klokje, dat op mijn dak staat, kom'en de dorpelingen mij ter
hulpe.
Het tweetal begaf zich naar 't achterhuis.
Hij staat er nog altijd, zei de meid.
- Laten we hem bespieden, ried de pastoor.
-Enige tijd verliep.
Opgepast, sprak Toon, daar zijn de anderen, zie ze kruipen

-
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langs de haag. Ik herken de kapitein. Hij is de voorste.
Verlaat het huis aan de voorkant, zæi de priester snel. Ge
kunt-hen voor zijn.
En mijn goede beschermer alleen laten? Dat ware snood en
gehandeld!
ondankhaar
Maar 't klokje zal me helpers brengen, meer dan ik 'behoef.
Kom,- verspil de kostbare ogenblikken niet.
Nssn, ik blijf hier! Als de dorpelingen u niet hoorden!
- ''f ls nu te laat, hernam de grijsaard spijtig. Maar wat zou- nu in hun schild voeren!
.den ze
Wacht, ik zal hem een poets bakken, zei Toon lachend. Vlug
- hij 't raampje.
opende
Jan De Lichte, riep hij luid, ik heb u reeds ontdekt!
-Snel sloct hij 't vensterke weer. 't Was tijd. Een kogel verbrijzelde 't glas.
Op "t zelfde ogenblik bestormde rnen 't poortje.
Wees gerust, sprak de geestelijhe lbedaard, 't is van eikenhout.- Ik zal 't klokje luiden.
Weldra verkondigden de tonen daarboven aan de dorpelingen,
dat er iets scheelde 'bij hun herd,er.
ik wil en moet hem hebben ! klonk daarbuiten een krachtige
stern.-

Elijkbaar verzette't bendehoofd zich tegen zijn mannen, die ongetwijfeld de vlucht wilden n€men.

Er kwam gerucht op straat.
Men hoorde stemmen.
De veldwachter loste een pistoolschot, ten teken dat men 't alarmgeklep vernomen had.
Iloor 't raampje zag Tocn, dat de boosdoeners haastig de wijk
namen. Jan De Lichte stak nog de vuist op, maar volgde toch zijn
gezellen.

Nu ga ili ook, zei Toon, maar in een andere richting.

- Jv,'t is nu 't gunstigste ogenblik. De rovers zullen denken,
ge
dat - bevreesd zijt en tbij mij de nacht gaat doorbrengen. God ze-

mijn zoon! Hij doe u uw oud,ers weervinden en make alles
wel met u!
De jongeling greep de heide handen van de geestelijke en sprak
.diep ontroerd:
It{,eem de innige dank aan van een jongeling, wiens vreugd
rverd door harteloze lieden. Tot weerziens, heer pastoor!
verduisterd
Terwijl de geestelijke met de toegelopen dorpeling,en sprak,
maakte Toon zich weg.
Jan De Lichte vloekte van spijt en teleurstelling.
Terwijl Bal de pastorij bespiedde, was hiji vlug als de wind enige
rnannen gaan halen; hij beval dat ze hem moesten volgen.
Cnderwege sprak hij:
,g€n€ û,
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De graaf heeft verraad gepleegd. Hij heeft rne belasterd en
is nu- bij de pastcor, zeker om alles haarfijn uit te leggen, en ons in
handen van het gerecht te spelen.
En zieL, ze waren ontdekt g,eworden. Alles was totaal mislukt.
Morgen vroeg ga ik geheel alleen naar de pastoor, zei de
- trk moet weten wat de lafaard aan de priester verteld heeft.
kapitein.
En zijn onze geheimen verklapt, dan zullen we maatregelen nemen
voor onze veiligheid. I{omt, we gaan naar Janneken de zanger, rrraar
de b'ijeenkomst bepaald is.

DEIITIENDE IIÛOFDSTUK.
NIEUWE PLANNEN"
Janneken de Liedjeszanger was een klein ventje, maar listig,
niet veel zijn. Yoor d,e wereld toonde hij zich een door raaf
man, vrolijk, altijd welgezind.
Niernand kon vermoeden dat deze zanger, naâr wie ieder zo
gaarne luisterde, een medeplichtige was der rovers, welke 't land

zoals "er

zo onveilig maakt'en.
Waar Janneken verscheen met zijn vedel en prent, daar stroomde het volk samen, daar kocht men gretig zijn liedjes, daar trakteer'de menigesn hean rnet een glas bier of een druppel drank.
trIet kereltje woonde nergeixs "en overal. Altijd toch was hij cp
ronde, ofschoon hij in 't lbos een soort hut bezat, waar hij zijn verzen aaneenrijmde.
En in de hut zouden de rovers deze avond bijeenkornen.
De een na de ander verscheenl to'en Jan De Lichte en de mannen, die met hern de vergeefse aanslag op de pastorij gepleegd hadden, zich hij 't gezelschap voegden, zat of b'ekrompen vertrek overvol.
't, Is hier te klein, mompelde de kapitein. We zullen 't niet
Iang-trekken. Luistert naar mijn plannen. Er is werk!
Hoe meer, hoe treter! riepen de schelmen.
- [.{3s1 eerst een ordewoord: wie de graaf, Toon van Tode,
- schiet hem neer. Die lafaard wil ons verlaten.
ontmoet,
En nu deelde 't bendehoofd zijn ontmoeting met d,e jongeling
rnee, echter de waarheid geheel verdraaiende en .bovenal v,erzwijgende, dat hij, Jan De Lichte, eigenlijk voor de graaf op de loop rilas gegaa&.

't hoofd van hem, die op
vol goede hoop de reis naar Brussel aanvaard had.
Hij moet sterven! kreet lJzeren Simon.
--_ De eerste keer, dat ik hem tegenkom, is hij'61 aan! schreeuwde Brandijzer.
En allen waren het eens, om 'loon uit de weg te ruimen.
Er klonken allerlei verwensingen naar

deze stond
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En nu onue zaken! yeryolgde de kapitein. Ik heb een plan,
dat ongetwijfeld
bijval zal vinden.
Laat horen! riep men.
- We moeten niet met de gehele bende dezelfde tocht doen,
- de kapitein. l{e verliezen tijd op die wijze. W,e zullen ons
hernam
in kleinere troepen verdelen, onder het geleide van een onderhoofdman. feder op zijn beurt kan deze laatste plaats vervullen.
Bravo! klonk het.

- Laat ons dus eerst overgaan tot de verdeling. Knoopmaker,
Rosse Sis, Reepmaker, Fol, Breteur, Schaepdrijver, Cies Tinke, gij
vormt de e€rste

plo,eg onder aanvoering van de Poeldenier.
Cies Abeel, Spanjol, Lange Galbriel, Brandijzer, Styn, Ira, de
Schipper, Jan de Z'ot gaan samen, onder geleide van lJzeren Simon.
Evenzo duidde de schelm een derde afdeling aan, onder hestuur
van Tode, die genezen en ooh aanwezig was, terwijl de kapitein zelf
met de vierde 'bende wilde meegaan.
Snelloper, ging hij voort, gij mcet met mij mce, omdat ik
- heh als boodschapper, terwijl Janneken als spion 't land
u nodig
afreist en ons de vette potten weet aan te wijzen.
En nu't werk. Ik pleeg een aanslag bij een boer onder Strijpen;
de Poeldenier plundert 't kasteel van Lede; IJzeren Simon nestelt
zich op de baan van Gent naar Brussel en laat niets voorbijgaan zonder
onderzoek naar geld of juwelen, terwijl Tode de pastorie van Zandbergen bezoekt. Vandaag over acht dagen vergaderen we op een
plaats, die de Snelloper u zal aanduiden op mijn hevel. En wel opgepast! Bespiedt goed, eer ge begint en komt met rijke buit terug.
, Een luid gejuich bewees, dat men *t eens was met de plannen
van De Lichte.
Deze morgen heb ik Livina gezien, 't gerecht is gisteren in
geweest. Maar de waardin nam de hercn lelijk bij de neus.
de her{berg
!ug,
\ile mogen terug naâr ons kot? vroeg Rosse Sis.
- '!Ye zullen nog wat wachten. Misschien zet men strikken. En
bovendien,
we hebben deze week geen tijd, om te drinken en te spelen. De winter begint. 't Is het goed seizoen. We gaan dus recht van
hier naar onze post. We moeten natuurlijk een plaats aanduiden, waar
we elkander kunnen vinden.
Mijn hoofdkwartier is deze week hier. De Poeldenier vestigt
zich onder Lede bij Ivan de Egyptenaar; IJzeren Simon hij Kromme
Siska te Oordegem en Tode bij onze vriend Rommelaere te Denderwindeke. 't trs wel verstaan, dat ge ook andere stukjes moogt verrichten; steelt waar ge kunt en brengt een goede ibuit mee. Nu, mannen, tot binnen acht dagen. Goede reis en werkt vlijtis!
Leve de kapitein! klonk het geestdriftig.
-Fier als een held verliet de hoofdman der schelmen de hut, na
aan de mannen van zijn ploeg bevolen te hdbben morgen vroeg zich

hier te bevinden.
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?ode trok naar zijn huis.
Men heeft Toon's dood gezwor'en, monap.elde hij. 'Wat mag
hij toch uitgestoken hebben? 't trs waar, hij deed in de laatste dagen uo zonderling. Met alle geweld wilde hij moed,er door de pastoor
laten lbegraven en 't schijnt, dat hij de priester nog bij haar ziekbed gehaaid heeft. Wie weet, heeft moeder hem niet verteld, dat hij
mijn zoon niet is. Maar ze ryist er zelf maar weinig van. En toch...
maar ik zal alles weten, al moest ik hem het més op d,3 keel zetten!
IIij zal vermoord worden. Bah, ik heb wel beloofd hem geen kwaad
te doen, maar ik kan ,er niets aan \elpen, zo anderen hem naar 't
pierenland zenden. En 't ware nog 't heste, de doden klappen niet
trleer.
't Zott slecht uitdraaien voor rne, zo men te weten kwamr, dat ik
de kleine uit die hof te Brussel roofde.
Zo bij zich zelve babhelende, geraakte de Egyptenaar t,huis.
'Waar is Toon? vrûeg hij nors aan zijn vrouw.
- IIij is nog niet hier, antwoordde 't wijf op nibt sninder ruwe
toon.-En hij zal nooit meer terugkornen ook.
Wat! schreeuwde de nan.
- I{ij heeft zijn beste kleren mee.
-Tode begon te vloeken. Briesend van toorn stampte hij op de
vloer.
Moeder heeft alles verklapt! tierde hij. De schavuit is voorzeker- naar Brussel. En rilee ons, zo alles uitlekt! Wij zullen te Aalst
aan de galg spartelen.
Stel u zo zot niet aan, sprak zijn vrouw. Ge zijt altijd stout,
- alles, ja, m,et urv rncnd. Maar als g'e ftiaû.r denkt, dat er een
ge durft
veldwachter naar u ziet, beeft ge reeds gelijk een kind.
Zoudt gij gaarne de strop krijgen?
- Waarlijk neen ! En zoverre is het nog niet.
-" Maar het, zal komen!
- Ach, onnozel kalf, wat wist moeder nu van de knaap? Niets
- dan dat hij ons kind niet was. TVellicht weet Toon dat nu
anders,
ook en is hij daarorn weggelopen. Maar kan hij nlr ruiken of hij te
Brussei, Gent, Farijs, of 't is gelijh waar g,sboren werd? Wie zal
hern zeggen, of hij een vondeling, een wees, een werkmanskind of
de zocn van rijke mensen is? Er wâren toch geen getuigen bij, toen
wij hem uit die hof meepakten.
Tode bedaarde.
't Is 'waar, sprak hij. Maar enfin, hij zal niet lang meer I'e-

ven -ook.
En nu vertelde hij rvat er in de hut van Janneken 'besloten was.
't Wane 't beste, sprak het wijf, dat evenals haar man, zo
'diep -gezonken was, dat ze niets gaf om of leven van een naaste.
Negn, er waren geen getuigen, toen I't slechte echtpaar de kinderroof pleegde.
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Maar toch wist iemantl alle bijzonderheilen.
Tode dacht er niet aan, dat hij eens, tijdens een zware ziekte,
door Hille opgepast werd, die door zijn vrouw geroepen was, om de
lijder bij te staan.
IIij vermoedde niet, dat hij toen in ijlende koorts woorden gesproken had, waardoor 't geheim geopenhaard werd.
Tode's echtgenote wist dit evenmin, want die nacht lvas ze van
vermoeienis, door 't lange waken en 't afmattende werk, vast iligeslapen.
En dank aan dat ijlen en de hebzucht der heks, liep de jonkman
nu vol goede hoop de baan naar Brussel op.
Hij zou de reis doen over Ninove.
De priester had hem van geld voorzien, zndat onze vriend zich
er niet moest over bekomm'eren, hoe hij eten zou krijgen.
Niet ver van Godveerdegem werd hij door een man stilg:ehouden.
Onwillekeurig trok hij zijn mes, want nachtelijke wandelaars
hadden dikwijls kwaad in de zin.
Maar de vreemdeling scheen geen vijandelijke bedoelingen te
hdbben.

Vriendschap, sprak

hoe

hij

- naar B,russel gaan moet?
ik

smekend,

kunt ge me niet zeggen,

Naar Brussel, dat is nog ver.

- Ik weet het, doch die lange baan schrikt me niet #. Y'o ik
maar- wist hoe ik reizen moet.
Wie zijt gij?
- Een arrne duivel, maar die eerlijk aan de kost wil geraken.
op 't kasteel van baron de Creil.
Ik was'bediende
Ah, riep Toon verrast, ik heb van u hor,en spreken. Ge waart
door-Jan De Lichte aangenom,en, nietwaar?
Ach! verraad mij niet!
- Ik ben een eerlijk man, Dick, maar- zÆg mij opr'echt, waarom
- ge 't daglicht en reist ge 's nachts?
schuwt
Ik wil niet ond,er de rovers wonen. Moest men echter weten,
- wegvlucht, men zou mij doden.
dat ik
Toon weifelde. Was deze man een huichelaar, een afgezant van
de kapitein, om hem te hespieden en te vermoorden?
Maar neen, hoe kon hij weten waar ik mij bevind, zei hij ilan
bij zich zælve. En hij is zo vreesachtig.
Ttefi goed, sprak hij, ik reis ook naar Brussel.
- 'tWaarlijk? vroeg Dick op blijde tnon.
- Ja, we zullen samen gaan. Gezelschap verkort de weg.
- En't is veiliger ook.
- Zeker. Zijt ee gewapend?
- Neen, ik liet alles in het kasteel achter.
-Nu vertelde de oud-dienaar van de baron de reden van zijn
vlucht uit het slot en zijn ontmoeting met De Lichte.
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