IIij had alles geheim gehouden voor Livina en Mie en ook voor
vele bendeled,en. \{'as hij eenmaal getrouwd, dan. kon hij rle mogplijke
ortevredenheid wel stillen en zou hij desnoods Livina en haar dochter verjagen.
ZEVENTIENDE TIOOFDSTUK.

Dtr BRUID VAN DE ROVER.
Tussen Velzike en Hundelgem stond te midden d'er hossen em
kleine hut, die bewoond werd door een hezembinder en zijn vbouw.
Ile bewoners rvaren reeds oud. Jan De Lichte kende ze van yroegere tijd, toen ze met zijn ouders omgingen. Ja, dat oud wijf, ilat
nu gebogen ging onder de last van de ouderdom, droeg nog het
m'erkteken van de beul, die eens zijn gloeiend ijzer in haar schouder
prentte.
En de man, aJ had hij nirnmer de hand van de scherprechter
gevoeld, was niet minder schuldig.
Doch nu leefden ze tarnelijk rustig in hun hut, zich bezig houdende met het maken en verkopen van bezems. De roverkapitein
kende hen dus reeds lang, maar wilde 't echtpaar in zijn bende niet
geb,ruiken, omdat het te oud was.
Nu echter rnaakte hij geibruik van hun oneerlijkheid, om IYIelia
in hun hut te verbergen.
Niemand zou de maagd komen zoeken hij deze bezembinders.
En de hoofdman had dit afgelegen oord uitgekozen, omdat hij
zijn rnanxren belloefde. Xmmers, hij zou geld nodig hebben voor de
hruiloft, trij wilde zijn bende onthalen op allerlei spijzen en drankenn
hij zou hen laten feest houden dagen lang, want de snoodaard wist
wel dat hij aldus hun afgod worden zou.
Eovendien, Pier.de bezemhinder en Tlien, zijn wijf, waren sluw
genoeg orn hun gevangene niet te laten ontsnappen.
De avond van de dag, waarop François vermoord werd, viel.
Fier en Trien zaten bij 't vuur. Melia bevond zich in een eng
achtervertrek, dat echter door Jan De Lichte voor deze gelegenheid
van tanaelijk goede rneubelen voorzien was.
De ongeluhkige doehter van Smit lag wanhopig op haar hed.
Gisteren had haar belager zijn afschuwelijk voorstel, haar te
huwen, gedaan.
Met een kreet van afgrijzen had de maagd zijn woorden aangehoord en dan woedend uitgeroepen:
Lafaard, royer, zwijg! Ge hebt mij in uw macht, maar God
zal u- straffen. Nirnrner za) ik uw vrouw worden! De Hemel zal het
verhoeden. Ga weg, ik schuw u als een slang.

Lzl

Abraham Hans
JAN DE LICHTE

Maar de roverkapitein had afscheid genomen met op bevelende
toon te zeggen:
Ge zult mijn gebod gehoorzamen. Ook tegen uw goesting,
- ge mijn echtgenote. Tot binnen enige
wordt
dagen!
En nu zat ze daar, de wanhopige maagd; schrikkelijke gepeinzen mart'elden haar hrein.
Wat hadden de schelmen met vader en moeder gedaan? En
dan kwam haar't vreselijk toneel voor de geest: de ouders liggend'e voor de vlammende haard.
Ze dacht ook veel aan Frans, steld'e zich zijn droefheid voor.
Hij zal komen om mij,te redden! mompelde ze dan, maar het
klein straaltje van hoop verdween onmiddellijk, wanneer ze overwoog, hoe niemand haar in deze hut zoeken zou.
Een uur geleden had ze luid geroepen, g'eschreeuwd, in de hoop,
dat wellicht de een of ander voorbijganger haar horen zou.
Maar Pier was binnengetreden en had haar 't zwijgen opgelegd
door ruw te zeggen:
Mond houdell of ik zal hern met een prop stoppen! Braaf
zijn, -hoort ge?
AI haar smekingen, die ze tot Trien richtte, als d,eze vrouw
haar eten bracht, waren nutteloos. Te vergeefs had ze om genade
gekermd, van haar ouders en haar beminde gesprtoken, geld b,eloofd, of gedreigd met de straf des Hemels.
ûp schampere toon antwoordde de bezenobindster dan, dat ze
iblij mocht zijn, de echtgenote van de hoofdman te worden en vele
meisjes haar daarorn zouden benijden.
En za, aI wenende, kermende, aan huis of aan Frans denkende,
biddende, kropen voor die arme maagd de uren langzaam voort.
O, hoe schuwde ze die mannen, welke niet korfden spreken zonder vloeken of geweldige uitdrukkingen, wier geweten verstompt
was door de gewoonte yan kwaad te doen! Hoe verachtte ze die opperste schelrn, welke haar huwelijksvoorstellen durfde doen!
En, och God, ze was in de rnacht dier bende, ze rvas overgeleverd aan de wreedheid van zulke schurken, rvelke geen genade of
medelijden kenden.
Haar ogen zagen rood van wenen, en deden haar pijn" Ze voelde
zich mat en krankl ja, ze wenste, dat God haar uit dit lijden verloste,
al rvas het dan ook door de dood.
ic t<

Een slirnme vogel, die Jan! zei Pier tot zijn vrouw, terwijl
schoo,n vrouwtje gezocht en een dat
duiten heeft.
Maar't geld is nog aan haar vader en ge hegrijpt...
- Ah, weeral tegenspreken, ja, de vrouwen weten alles beter.
-.
Ge verstaat
toch gemakkelijk, dat, zo Jan de dochter weet te halen,

- pijp stopte. Hij heeft een
hij zijn
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hij

ook het goud wel krijgen zal. Hij, is rap genoeg.
Och, hij heeft de aard van zijn vader, hernam de vrouw.
--- Dat is zo. De oude De Lichte heeft in zijn tijd meer nachten
buiten dan binnen doorgebracht.
't Is zeker daardoor, dat hij zo vroeg gestorven is. Zijn zoon
- niet
zal oak
oud worden.
fi6, ho, Jan ziet er mij een kloeke jonkman uit, zei de bezembinder
snel.
Kloek genoeg, maar al was men zo sterk als een eik, dan
- men niet ib'estand zijn tegen de ijzeren stok van ile beul.
nog zou
Ah, ge verstaat het zo.
- Als Jan zo voortgaat, zal hij gauw gevangen zijn. En dan
- men hem niet op, want die straf is te licht. Men zal hem radhangt
braken, levend in stukken slaan.
Zrijg! Moest men u horen! Ik heb die mensen toch niet
vermoord.
|rlssn, maar ge hielpt mee om ze er fbinnen te lokken, ge
- dan op wacht, ge hebt helpen begraven. Yoor mij is dat geetondt
lijk! Doch die zaak is al lang vergeten. 't Is bijna veertig jaar geleden. We waren nog maar enige maanden getrouwd.
De mensen aanzien ons yoor eerlijke lieden, zei Pier.
't Is waar. Maar we steken nu weer onze handen in een ge-

vaarlijk

wespenn'est

We worden er goed voor betaald. We moeten aan de oude
dag -denken. We geraken lastig te been; 't werk vermoeit me.
Alles waar; maar rnoest eens slecht aflopen!
- Çssn muizennesten,'t Trien! De kapitein zal zorgen, dat we
- schot h,lijven. Korn, ontsteek lieht, 'i, wordt geheel duister.
buiten
Nauwelijks r?ierp 't kleine trampje een flauw schijnsel door 't
arrnzalig vertrek, toen de deur geopend werd en e'en rneisje van
rond de twintig jaar hinnen trad.
Goede ayond, sprak ze; is de kapitein hier?
- 'lVelke kapitein bedoelt ge? vroeg Pier oretsteld.
- Er is nlaar eem kapitein in deze bûssen en dat is Jan De
- Ik ontmoette hern deze rnorgen op de baan naar Gent en hij
Lichte.
zei rne, dat ik hier op hem moest wachten tegen zeven uur. Dus is
hij nog niet aangekomen?
We verwachten hern morgen rnaar, zei de vroulv.
- Dan heeft hij zijn plan veranderd, hernam Fira, want zij
was -de bezcekster. Hij zei, dat hij dus zou koenen tegen zeven uur.
Mogelijk treeft hij zich bedacht, sprak Pier. trn aIIe geval,
zet u- bij 't vuur, want 't is buiten zeker maar koud.
trs geen wandelweer en ge wocnt, hier zeer afgelegen. Ik
- 'tnaoeten zoeken, eer ik u vond. Eehoort ge ook bij de hende?
heb lang
Neen, neen, haastte Ttien zich te antwoorden. Wij kennen
uw kapitein
reeds van zijn geboorte af. We hebhen gehoord, dat hii
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een bende gevormd heeft. Wij zijn te oud om mee te doen. Jan komt
ons van tijd tot tijd eens bezoeken, orn met ons over zijn ouilers te
spreken.
Gij zijt zeker een Egyptische? vroeg de vrouw, om over iets
- te babbelen.
anders
Js, ge kunt dat wel zien, ni,et waar? De kapitein heeft vele
vertrouwde
vrienden onder ons volk.
Komt ge toch goed overeen met de anderen? hernam de
hezembindster.
Ge verschilt nog al in de gewoonten.
trs waatr, we hebhen onze eigen gebruiken, waar we sterk
't
en die aan Jan De Lichte veel dienst bewijzm. Wat zou
aan houden
er van de bende komen zonder de Egyptenaars?

komen.

Wat wilt ge
Wel, door

zeggen?

oreae

toverkunst kan hij vele nuttige zaken te weten

Is het dan toch waar, dat uw volk de zwarte kunst beoefent?

- Natuurlijk! En komt u dat zo vreemd voor? Gij gelooft to€h
- ook aan wonderen?
irnmers
Zeker, zei îïien, nnaar wij beoefenen geen toverij, zo hebben
velen- genezing ibekornen door het water van de St. Gangulphusfon-

tein te Oosterzele. De heilige Gangulphus is de patroon der parochie.
Vroeger was hij krijgsoverste en, toen hij eens rnet een soldatenIbende door de streek trok, vroeg hij aan een boer water, want het
weer was ibuitengewoon heet. De gierige landbouwer eiste een stuiy6r ,p€r ernmer en ge kunt verstaan, dat het duur zou worden, eer
de gehele troep gedronken had.
Wilt ge uw steenput verkopen? vroeg Gangulphr.ls, en hij
- een prijs. Toen hij het gelcl uit zijn zak haalde, meende
bepaalde
de boer, dat hij met een zot te doen had, narn de som aan en antwoordde:

D,e steenput is van u. IIij is verkocht
-EIij dacht natuurlijk dat de krijgsoverste de put toch niet kon

meevûeren en rneende dus een goede slag geda"an te hebben. Maar
Gangulphus droeg de put op zijn stok mee. Toen de landbouwer
stierf, ontsprong op dezelfde plaats een wel. En daar gebeuren nu
allerlei mirakelen.
Ehwel, sprak Fira, zo hebben we ook onze wonderen. Ik zou
- kunnen vertellen.
u veel
Laat" dan eens horen, zei Pïer. 't '7"a1 de tijd wat verdrijven.
- Maar niet, te wreed! viel T'rien in. Anders Xran ik van nacht
niet -slapen. "k Heib dan benauwde dromen en de mare kwelt me.
Wel, nu ge van de maxe spreekt, herinner ik irre zeker voor- enige tijd geleden. Een vrouw sprak altijd kwaad van een
val van
man, die tot onze stam behoorde. Toen deze laatste gestorven wag
Iasterde de vrouw nog meer van hem. Op zekere avond kwarn ze laal,
1u4

van een vriendin, waarr ?'e weer gebabbeld had over Arrah, zo heette
onze vriend.
Toen ze nu voorbij het kerkhof stapte, stond er een geest op
de weg. Eerst schrok ze geweldig, maar toen wierp 7Æ naar die schim
met eôn steen en trof hem aan het hoofd. Ile geest verdween en de
vrouw geraakte zonder ongevallen thuis.
Maar nauwelijks lag ze te bed of een geest verscheen bii haar
sponde en hield haar uit de slaap biina twee uur lang. De volgende
nâcht geschiedde't zelfde; ook de derde. Toen schreeuwde ze dodelijk
verschiikt orn genade en de geest antwoordde: Ge zult eerst miin
wonde verbinden.
Met sidderende hand deed ze dit en toen verdween de nachte'
lijke bezoeker, eerst nog tot de vrouw zeggende: Wacht u wel, nog
van Ârrah te iasteren, want dan kom ik u weer kwellen.
Ge verstaat, dat cle vrouw voortaan haar mond hieltl over de
Egyptenaar.
't Is rvreed! zei Tïien. Moest mij zo iets overvallen, ok stierf
wel van schrik!
Och, dat was nog zo erg niet, hernam Fira Met een pachte'
- de andere kant van Aalst liep het slechter af. Ze had waren
res aan
gekocht van Egyptische leurders, maar weigerde toen alles te betalen, hewerende, dat de prijs te hoog was. 't Is goed, zeiden de
marskramers, we zullen u wel vinden. We laten ons niet bedriegen.
I)e boerin lette niet op deze woorden of dacht misschien, dat het
maar loze bedreigingen waren, die weinig betekènden.
Enige tijd later kwam haar man zeer laat, uit de herberg. 't Was
volle maneschijn. Eij de klaarte zag hij een kat, die altijd rond hem
draaide. 't Hielp niet of hij haar verjoeg; het beest was niet vroesachtig. Eindelijlr boos wordende, greep hii ziin lang mes, sloeg naar
de kat en sneed haar een poot af. Het dier verdween. Maar wat schrok
de pachter. Toen hij de poot wilde {bekijken, vond hij een vrouwen'
hand.

Angstig liep hij rap voort, want de man begreep, dat er toverii
adern geraakte hij thuis en zag ziin wouw in

in 't spel was. Buiten

bed liggen met slechts één hand.

Ze wist van niets, kon niet verklaren hoe ze haar hand had verloren, voelde geen pijn en scheen ook geen bloed verloren te hebben.
Wat was er dan gebeurd? Door de toverkunst der bedrogen Egyptenaren was de pachteres in een kat veranderd, dezælfde die rond
de boer liep en van wie de pachter een poot had afgekapt.T'o hadden
de le'.rrders zich gewroken!
Trien zat ontsteld de vertelster aan te staren en ook haar man
was blijkb,àar zeet onder de indruk van het gehoorde.
En kan uw volk ook de toekomst voorspellen? vroeg de laatste. /,sfusy, en selfc in 't verleden lezen, schimmen oproepen. Ge

-

125

kent de Egyptenaars nog niet. Laat mij uw hand eens zien.
|r[s61, neen! riep Pier verschrikt.
-Maar reeds had het meisje zijn rechterhand gegrepen en de
bezæmbinder durfde ze niet meer terugtrekken.
Fira wees met haar vinger de lijnen na, bezag ze aandachtig,
liet dan de hand los, staarde een wijle omhoog, keek nog eens diep
in Piers ogen en mompelde eindelijk:
Ik kan het haast niet geloven en toch of moet waar zijn.
I|Ian, ge hebt iets verricht, dat slecht was, waarov€r ge onrust gevoelt!
Neen, neen! riepen de hutbewoners samen.
- G€ bedriegt u, stamelde Pier, wie 't angstzweet uitbrak- O, onze kunst misleidt ons nooit. En weer staarde de Zigeunerdochter
omhoog met een verdwaasile hlik.
Ik zie krijgslieden, prevelde ze op afgebroken toon: over- jonge mannen... ik zie bloed... legeroversten... vallen... ze
sten...
zijn dood... men hergt hun lichamen... nu wordt het weer duister...

't is gedaan.

En de bezembinder doordringend aankijkende, zd ze beslist:

Gij hebt meêgewerkt aan een moord, lange tijd geleden- of Is niet waar, ge... liegt... 9e... beilriegt... stotterde Pier.
Maar
Fira vervolgde op vaste toon:
-- Ik bedrieg mij niet en, om het u te bewijzæn, roep ik hun

schimmen op, die nog altijd ronddolen.
|r[ssn, neen, kermde Pier.
- Genade, genade! schreeuwde zijn wouw.
-Doch reeds had het meisje de deur geopend en wenkte met de
hanrl.
Twee witte gestalten traden snel hiruren, geheel g,ehuld in Iange
lakens. De lbezembinder en zijn vrouw vielen op de knieën en smeekten om ontferrning, de gevouwen hand,en omhoog stekende.
Een der schimmen bleef voor hen staan; de andere richtte zich
naar de deur, schoof de grendels weg, opende ze en gr€ep de verschrikte Melia bij de arm, haar in 't oor fluisterend: <Wij komen u
redden>.

Intussen sprak Fira allerlei vreemde woorden uit. De twee witte
gedaanten verdwenen weer, de geyangene meevoerende. Het Zigannerrneisje hleef nog in de hut en zei kalm:
Sta cp, alles is gedaan.
- Zijn ze weg? kreet ltien.
- JV, vreeS nietS meer.
- Ach! waarom hebt ge al deze ongelukhen over ons uitgestort? kloeg de man.
'lVel, omdat ge durfdet be\teren, dat ik loog.
- En ze hebben het meisje mee, hernam Trien op wanhopige
toon.12.6

Jg, ge waart zeker in e€n Blechte zaak gewikkeld. De geesten.
- zulks verhinderd. Mm kan hen niet bedriegen.
heffien
Wat zal Jan De Lichte nu zeggen! kermde Pier.
- Oh, wat zrl hij woedend zijn! voegde zijn vrouw erùij.
-'t Was al klagen en zuchten dat men nu hoorde.
Een kwartier later stond Fira op, zeggende:
De kapitein houdt rnij voor de aap. 't Ie nu misschien al
acht-uur en hij is er ncg niet. Ik moet naar huis en zal morgen terugkeren. En twijfel nu nooit meer aan de toverkunst der Egyptenaars.

Het meisje gnelde heen.
Spoedig stond ze stil en floot even.
Zijt ge daar? fluisterde een stem.
- Ja. 't trs opperibest gelukt, nietwaar?
- 'Wat zal hij kwaad zijn!
- En vloeken en te werk gaan!
- Wat gaan we nu met het meisje doen?
- Naar Strijpen geleiden.
-I)e lezer heeft al geraden, dat gans deze spookhistorie uitgevonden was door de sluwe Livina, die met haar dochter de schimmen
voorstelde.
De waardin was te weten gekomen van een lid der bende, waar
Ile Lichte het gestolen meisje verborgen had. Toen ze vernam, dat
Pier de bezembinder en zijn vrouw met de bewaking gelast waren,
dacht ze enige tijd na.
Livina wist welke rol deze gespeeld hadden in de moord op de
Franse officieren, een veertigtal jaren geleden, en het sluwe wijf
besloot op deze onstandigheid haar plan te bouwen.
Ze vertelde alles aan Mie en Fira en overhaalde de laatste de
hut te bezoeken onder voorwendsel, dat de kapitein haar aldaar ontboden had.
Spreek dan over de Egyptenaars, ried ze het Zigeunermeisje
aan, -over toverij, toekomst voorspellen en doe juist alsof gie ook in
hun verleden kunt lezen. Roep eindelijk de schimmen op en wij iloen
de rest.
Het plan slaagde, zoals we zagen.
Melia was wonderlijk te moede.
TVat betekende dit alles? Wie waren deze vrouwen? A.ch God,
wa ze dan waarlijk vrij zijn, of speelde men met ha"ar, juist gelijk
een kat met een gevang€n muis? Dreef men de wreedheid zo verre?
We ga.an u naar Strijpen hrengen, zei Livina.
- Naar Strijpen, naar huis! juichte de dochter van Snti''". ûh,
vader- zal u rijkelijk belonen.
I)aarvoor doen we 't niet; Jan De Lichte heeft u niet alleen
- gedaan, maar ook ons en wij zullen ons wreken. Maar laten
kwaad
tzT

'we

nu zwijgen. We moeten in alle stilte voortgaan, anders kon ons
plan nog in duigen vallen.
O, hoe klopte 't hartje van de maagd! Hoe zweefde ze tussen
hoop en vrees! Hoop, dat ze haar geliefde zou weerzien, vrees,
dat alles nog: mislukken kon; ze znnd. in haar geest vurige gebeden
op.

tim bereikte men de hoeve.
Ga nu, ge zijt vrij, sprak T,ivina.
Kom mee, kom binnen! drong Melia aan. Yader.zal

Tegen half

-

geYen.

u gelil

|r[ssn, we doen geen stap verder. Vaarwel!

-I)e waardin en haar gezellinnen keerden zich om.

Melia riep dan nog woorden van dank en snelde vlug naar haar

wor:ing.

Iijk:

Zij

bonsde tegen de deur en riep luid, lachend en wenend tege-

Vader, rnoeder, doe open, ik ben het!
- ontstond gerucht daar binnen.
Er
Ik hen het, uw Melia... doe open... vader... moeder!
-Niog een ogenblik en de dochter viel ju elend in de armen van
pachter Smit, die van ontroering niet spreken kon, maar juichte:
Moeder, korn hier... Melia, Melia!

-Be ,boerin

kwarn haastig toegelopen en rveende van vreugde,
toen ze haar kind in de armen sloot.
Nog ander'e personen snelden toe.
Zoveel volk hier? vroeg Melia, toen allen in de woonkamer
- en de eerste vreugde wat stilde.
waren
Wakers, zei Smit droevig, walkers voor Karel.
- Is Karel dan dood? kreet het meisje verschrikt. Hebben de
- hem vermoord?
schelmen
Ilelaas, ja... en... stotterde de boer"
- 8n... herhaalde de maagd. Ach vader, ge verbergt iets...
- Frans is hier niet... waar is hij? woeg ze haastig met schrik
O God...
in haar stem.
Helaas.

- Dood! Ach, hij is dood!
- Bedaar, Melia... neen, hij is niet dood... tenminste...
- O, ik begrijp het a1... gevangen... Hii wilde mij verlossen...
men -heeft hem...

Maar zij kon de zin niet voleindigen en viel bezwijmd in de armen Yan haar moeder.
Men bracht haar ijlings te hed. Twee der wakers verlieten vlug
dc hceve onn de geneesheer te halen.
Ach, God! ge beproeft ons te zwaarl kbeg de larrdbouwer.
-Ja, donkere wolken verduisterden de vreugde over dit onverrvacht wederzien.
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ACHTTIENDE HOOFDSTUK.

ARME FRANS

!

De bezembinder en zijn vrouw brachten een vreselijke naeht
door.

Ze twijfelden niet aan de oprechtheid der verschijning, die hun
de vorige avond zo'n angst aangejaagd had, en weesden t,egelijkertijit de tc,orn van Jan De Lichte.
De rnorgen was heerlijk aangebroken. Het zurnetje voorspelde
een der laatste schone dagen, welke de herfst nog geeft.
't Was ongeveer negen uur, toen Jan De Lichte vrolijk en welgennoectr de hut binnmtrad
Goede morgen, zei hij vriendelijk, ik kom mijn duivinneke
eens-bezocken. Maar ge trekt beiden zon vies gezicht.
Een vrcordje... ik... ik..., stamelde Pier, die van schrih geen
- visrden kon.
woorden
tc roverkapitein tbegon te begrijpen, wat deze lieden r,o antsteld deed zijn.
'TVoedend
rukte ilij de deur der achterkamer open.
Leeg! riep hij met een geweldige vloek en Fier hij de keel
grijpende,
tierde hij: Waar is ze? Spr'eek op!
Maar de bezembinder was niet, in staat te spreken; zo fel neep
de aartsschekn hem, dat hij paârs en blauw werd en naar adem snakte.
Ge wurgt hem! riep de vrouw angstig.
- U heiden?al ik wurgen, zo de meid ontsnapt is, hernam De
- eyen ruw.
Lichte
Toeh liet hij zijn slachtoffer los en zei schijnbaar 'kalmer:
-_ Ik luister. Vertel wat er hier gebeurd is.
Zigeuner... spoken... geesten... witte..., stamelde de bezembinder.
Houdt ge me nog voor dernt ook! kreet de hoofdman.
--- Ik zal u alles verhalen, zei lrien, en ge zult zien. dat wij onschuldig zijn.
Toen't bendehoofd alles gehoord had, hrak hij los:
ft1n62glss1s, lafaards, om u te laten hedriegen door een
zwak- rneisje! Hoe zag die Zigeunerdochter er uit?
En toen de vrouw het hem gezegd had, mompelde hij:
Dat moet Fira geweest zijn! Ha, ik heb mij laten verschalken -door de vrouwen. Maar ik heb mijn laatste woord nog niet gesproken.

Is wel, vervolgde hij tot het echtpaar, we zullen verder
- 'tGe kunt nu hier niet
spreken.
blijven, want moest het gerecht ko129''

men, ge klaptet u en ons allen aan de galg. 't Ware 't best dat ik u
maar samen naar de andere wereld zond, nietwaar?
Genade, genade! kermden de doodsbenauwde lieden.
- Wat moet ik anders aanvilngen met zulke laffe, zotte mensenn -die alles geloven?
Maar we hebben de schimmen gezien, ik zrveer het u! waagde
Pier -nog te antwoorden.
Oh, gij uil, begrijpt ge dan niet. dat geheel die vertoning
een afgesproken
spel was?

_- Maar de Zigeunerin wist alles van die Franse officierm.
Omdat men 't haar verteld had. Er zijn er meer, die dit weteno dan ge denkt. Maar ik zal mijn tijd niet ver{babbelen. Allo, trekt
op em spoedt u naar de hut çan Janneken, de liedjeszanger. G,e weet
waar het is, nietwaar?
Ja.
- Wacht daar op mij of op nieuws. Allo, geen minuut langer

hier -blijven!
Het drietal verliet de woning. maar ç-eldra sloeg de roverkapitein een zijpad in, na de anderen nogmaals cp 't harte gedrukt +.e
hebben, Jannekens hut niet zonder zijn toestemming te verlaten.
f{n, dacht hij bij zich zelve. dat moet een stuk geweest zijn
van Livina,
lWie en Fira. Een der mannen heeft zijn tong weer te ver
laten hangen. llIaar allen zullen mijn hand gevoelen. Ik ben overste
en 'k laat mij niet bespotten.
Doch langzamerhand wijzigden zijn orerpeinzingen zich.
't Is waar, mompelde hij. Lir-ina is machtig, want ze kent
veel -van ons. Haar te doden zou onteçredenheid wekken, daar de
bende op haar gesteld is. En er moest eens iemand zijn, die dezelfde
rol wilde spelen als ik. 'k Zou kunnen çaren gelijk onze oude baas
qr daarvoor moet ik oppassen.
Melia zal natuurlijk thuis zijn, of mirrchien ook hebtren de wijven haar vermoord. De verliefdheid heeft me een zotte streek doen
uithalen. 't TVare 't hest maar met Mie te trouwen. 'k Geef ç-el weinig om haar, doch ik moet het doen, om mijn macht te behouden.
Yooruit, laat ik dan maar eens yoor berouwsolle zondaar spelen onder de ogen van mijn toekomstige schoonmoeder.
Hij stapte snel voort.
De waardin en haar dochter waren weer in de herberg. juist
alsof ze deze mooit verlaten hadden.
Mo,eder, daar is hij, ri,ep de laatste, die door het vensterke
de kapitein
zag naderen.
Goed! Houd uw mond potdicht en laat mij sprekenl
- Ge moogt henn niet doden, want nog zie ik hem gaarne, hernam -de deerne.
Wees gerust.
- De Lichte trad ontbeschroomd binnen.
Jan
130

Mie,

zei.

Jan, i,l; heb slecht çlehandeld. (Blz,

1321

Hij wist wel, dat er volle kwijtschelding zou gegeyen
Ge zijt zeker kwaad op mij, sprak hij deemoedig.

worden.

- 'k Weet niet hoe ge u hier nog durft vertonen, riep Livina.
Maar ge hebt reeds bemerkt, dat we ons niet laten voor de zot houden? 7,o ge 't nog beter wilt verstaan, komaan, volg me dan maar

naar de kelder.

Zij Sing voor, rnaar de roverkapitein aarzelde om haar te volgen.
ïn de kelder? zei hij verwonderd
- Ja, durft ge niet? Ha, de hoofdman der bende weest rne.

Maar- ili zal u niets doen.
Ehwel, ik zal mee gaan, ofschoon ik niets versta van al wat
ge wilt.
Waeht een ogenhlik, ge zult alles begrijpen.
-Beitlen daalden af.
Zie nu eens in de hoek, in dat gat daar, hernam de waardin.
-Ze bemerkte wel, dat De Liehte met de rechterhand de knop
van €en pistool in zijn gordel omvatte.
-- Ge hebt dat speeltuig niet nodig, vervolgde ze. Ge moet niet
verva:lrd zi jn !
Ligt daar een mens? riep de kapitein ontsteld. *t Is toch het
niet zèker?
bcerenrneisje
Hij heefde over al zijn leden.
$ggp, antwoordde de herhergierster. Zo wreed ben ik nieto
- onschuldig kind zonder nosdzaak te verrnoorden. Zij kan het
{xn een
niet helpen, dat gij zo'n veinzaard zijt. Maar hier, zie wie ik neergestoten heb.
Zij trak het tijk te voorschijn.
François! riep De Lichte ontsteld.
- Ja,, François, die ons uw huichelarij jegefis ons kwam ver- maar die ik met eigen hand uit de weg ruimde, om uwentwille.
teltren,
Ja, Jan, gij hebt ons wreed en laf bedrogen, maar ik hetb,u toch nog
hewaard voor ondergang.
De hoofdman stond daar onnozel te zien.
Begrijpt ge dan niet, dat dez,e man uw aartsvijand waso dat
hij u- aan 't gerecht zou overgeleverd hebben. Ik verhoedde dito ik,
de moeder van de misleide [Iie.
Ja, ik heb slecht gehandeld. Ik heb een dwaze streek uitge- maar iedere jongman is al eens zot op zijn tijil. Ge moet het
haâld,
rnij vergeven, Livina, vergerren en alles vergete,n.
Vraag dat aan Mie.

- En dit tijk?
- Zultren we van avond b,egraven. De waardin verùorg het lien keerde met de kapitein terug naar boven.
chaam'weer
Mie, zei Jan, ik heb slecht gehantleld! Wilt ge of me vergeven?
-De deerne antwoordde niet.
Mie, ge moogt niet kwaad rneer zijn.
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