De Creil wist niet, of hii waakte of droomde" Hii werd beurteIings bleek en rood, kon geen woorden vinden om ziin woede te uiten,
wrong zijn kruk rnet beide handen en... eindelijk lucht gevende aan
zijn gennoed, donderde hij:
Schavuit... schelm... nietdeuger... opeter... vlegel...
'-- Js, scheld rnaar op, dat d,eert mij niet, maar Baru zal de
jonkvrouw niet huwen.
Doot{ zult ge... dood... dood...
- Ja, dat gaat zo maar! Te lang hebben we u baas gelaten,
- we achter uw rug lachteir met uw wellevende taal, die zo
omdat
goed een edelman past. Maar nu ge een misdaad wilt doen,, geloof dan
vrij, dat. ik uit mijn schele ogen gelijk ge gelieft te ,zeggen zal
zien en alle rnannen met mij. O! ik word hedrogen... verraden.
- I{,een, gij zijt een hedrieger; sri wilt uw dochter verraden.
- Nu begrijp ik waarom mijnheer Baru twee maal door de
- lastig werd gevallen... nu is't mij duiilelijk, dat die bandieten'
rovers
hoofdrnan zo gemakkelijk in miin kasteel dringt.
Liever dan hem toe te laten onze m,eesteres mede te voeren'
- Earu door .Ian De Lichte laten verrnoorden.
zou ik
Met 't gerecht zult ge kennis maken, galgenaas. Ge zijt een
der rnoordenaars.
medeplichtige
Neen, baron, ik ben geen rover, g€en rnoordenaarr maar een
vertrouwd
dienaar. Yoor scheldwoorden, voor slecht eten, Yoor een
hongerloon, dat ik nimrner ontving, heb ik u gediend."Woet ge waar'
om? Omdat ik dat aan de kranke barones beloofd helb terwille der
jonkvrouw. Martin, sprak ze in de laatste uren rran haar leven, bliif
op het slot en bescherm Aleida. En ik, de vlegel, de schavuit, het gal'
genaas, de uil, de ezel, het kalf, de dagdief, de leegloper, de opeter,
de vogelverschrikker, ik, rnet mijn lamme pikkels, met mijn kromme rug, rnet mijn schele ogen, met mijn lange oren, met mijn wijde
gaapmond, ge bemerkt, ik ken uw woordenboeh al van buiten, ik
heb mijn helofte volbracht, ondanks betere diensten, welke men mij
:aanbood.

En nu zou ik toelaten, dat gij uw docht'er verkoopt aan de groot'
ste schavuito die onder Gods lieve zon loopt? Dat kunt ge begtijpen.
De barones zou zich in haar graf omkeren.
Ge nneent, dat ik Baru naar zijn kamer g,ebracht heb, dat ik die
oude lap hier dienen zal... dan moest ik Martin niet zijn... %ie,ba'
ron, zie door het venster en neera afscheid van Baru.
Ongerust strornpelde ile Creil naar h,et raam.
Hij' mssnde te barsten van spijt en woede.
Ginds stond zijn gast, buiten het voorhof en buiten de poort,
aan de andere zijile van de gracht. Daar stond hij rnet gebalde vuisten, welke hij dreigend ophief naar de dienaren.
De Creil trok het venster open en bulderde:
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Dat zal ik u afleren, schavuit,entroep. Ben

neen?

ik

meester,

ia of

Jv, zolang ge geen misdaad wilt begaan, maar neen, indien
- jonkvrouw in 't ongeluk wilt storten.
ge de
Martin verliet de kamer, mompelende:
Nu h,eb ik hem toch eens goed zijn zaligheid gezegd. 't Is
- van mijn hart.
een pak
IIij ibegaf zich naar het voorhof en riep tot de Brusselaar:
Blijf daar niet staan, vriendje, is te koud. Keer maar ge- naar uw stad terug. lVelzo, gij'twildet onze jonkvrouw kozwind
men kapen. Maar dat is mis, oude schelm.
Baru raasde en tierde geweldig.
Zie hem eens dansen! spotte ïYouter. Ha, ik heb hem een
paar-geduchte porren op zijn magere knokenkas gegeven. Dat deed
me oprecht deugd aan 't hart. En zijn knecht volgde rap, ofschoon
ik die zachtjes uitliet en hem nog de raad gaf zo'n meester niet langer te dienen.
Plotseling z,ag,en de dienar,en om. Daar kwam de Creil de deur
uit, strompelend met behulp van zijn krukken.
Hii zae paars-blauw van woede.
I{ij richtte zich naar de poort.
Iloe open ! gebood hij met 't schuim op de lippen. Mijnheer
Baru,- keer terug; ik zal die schandelijke behandeling op deze rakkers
wreken. Larn'bert, doe de poort open.
Yoor hem daar... nooit... ik liet liever rnijn handen afkappen.

hij.

Dan zalLk het zelf doen, maar gij vliegt voor eeuwig buiten.
-Nu trad een andere lreer uit het slot.
't W'as Godfrietl van Meerdal. Hij kwam onbeschroomd nader.
't

Was of de Creil een wonder aanschouwde, zo verpletterd stond

doet ge hier? stotterde hij.

- Wat
U nogmaals onn een onderhoud verzoeken. Ik waehtte u in
het portaal.
Een onderhoud... en ge weet...
- Ik weet, dat dit perkarnent d,e waarheid bevat en mij recht
geeft- op de hand der jonkvrouw.

Op zijn wenk opende de portier de poort en liet Baru hinnen.
Mijn dochter is verloofd, zei de baron kort.
- Met wie, zo ik vragen mag?
- Met mij, sprak de Brusselaar.
- Wie heb ik de eer voor mij te zien?
- Mijnheer Baru van Brussel, verloofde van de jonkvrouw Alei- Creil.
da de
Dan rnoet ik u doen opmerken, dat ilie verloving onwettig
- stuk behelst een verdrag, tussen de ouders der jonkvrouw
is. Dit
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en de mijne gesloten en ondertekend, waarbij ik, Godfried van Meerdal, de hand verwerf van de jonkvrouw Aleida de Creil.'t Is de jonkvnoury, die hier zal beslissen tussen u en mij.
Op dit ogenrblik kwam de dochter van de baron uit de woning.
Wie kiest gij, yroeg Godfried met de kalmte en de beslistheiil

- d,e zekerheid van een gunstig antwooid geeft. Wie kiest gij
welke
ab uw verloofde: Baru of mij, Godfried van Meerdal, die recht heeft
op uw hand luidens dit stuk? En met een bevallige huiging reikte
hij het perkam,ent aan d'e blozende maagd over.
Deze bezag het een wijle en sprak dan beslist:
Gij hebt recht op mijn hand en ik schenk u die, hopende,
- vader...
dat mijn
Ik, ik, riep de Creil, die moeite gehad had om zolang te zwijgen, -ik zeg, dal deze praalhans van hier vertrekken moet!
Ik geef de jonkvrouw niet op! kreet Baru, wie het spijt op
gelaat
te lezen lag.
't
Dan daag ik u tot een tweegevecht uit! zei Godfrieil op rvaardige -toon. Gij wilt in mijn rechten treden. Welnu, het wapen zal beslissen.

T\reegevecht? spotte Martin.

Wil ik

d,at waanwijs Brus-

- hals over kop buiten srnijten? Zeg, schaamt ge u niet,
selaarke
om hier te duryen komen met zulke gedachten.

tijger,

Waar ben ik? vroeg Baru aan de Creil op €en toon, waarin
hij beledigde
trots liet voeien. En gij laat mij zo hehandelen, gij hebt
mij schandelijk bedrogen. Dat had ik van u niet verwacht. Ih eis
mijn geld terug.

Nu heerde de Creil's woede tegen Baru.

De baron had nog schaamtegevoel genoeg orn te blozen, nu de
Brusselaar, hier te midden der dienaren, ten aanhore van de jonkvrouw en de grav€nzoon, liet merken, dat geld de drijfveer was van
dit monsterachtig huwelijksplan. Ook kon de trotse edelman niet
verdragen, dat een hurger hem zo aansprak. En bovendien, die verschijning in het holle van de nacht, welke zijn geld hwann roven,
nnaalde hem ook nog door't hoofd.
Geld, geld, raasde hij, wat. spreekt ge daar van geld? Komt
- ook al voor meester te spelen? Allo, mijn dienaren, werpt
ge hier
hem buiten... en laat mij rnet rust.
Nirnmer hadden de mannen zo geestdriftig het bevel van hun
rneester uitgevoerd dan nu en tamelijk onzacht vloog de woedende
Baru aan de poort.
De Creil strornpelde naar binnen, niet de rninste aandacht, rneer
sehenkende noch aan Aleida, noch aan Godfried.
Àlles zal goed komen, fluisterde de laatste. Houd moed. Beze
- keer ik terug.
rniddag
Met Dick, die na het vertrek van de baron ook op het voorhof
lrwarn, verliet hij het slot.
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We g:aan niet ver, sprak hij tot Martin. lVe zullen zijn woe- wat laten koelen.
de êens
De leeuw is al getemd, antwoordde de dienaar. IIij zal nog
- brullen, maar zijn klauwen zijn al lang afgesneden.
wel wat

En ja, brullen deed hij nog wel wat, de znnderlinge ,edelman.
Maàf nog genoeg verstand hebbende om te begrijpen, dat hij geen
ijzer met, handen br,eken kon, gaf hij eindelijk de toestemming tot
het huwelijk zijner dochter met Godfried.
Immerg 't geld van Baru behield hij. Hij schroomde niet de geIegenheid, welke zich voordeed om zich onrechtvaardig te verrijken,
te gebruiken.
Baru had behalve de som, welke De Liahte gestolen had, nog een
voorschot gegeven, doch hiervan geen ontvangstftrervijs geëist. Dat
geld was voor hem verloren. En nu er zich een goede partij opdeed
voor zijn dochter, nu Godfried geen bruidschat vrûeg, nu hij van 't
onderhoud van zijn kind verlost was... nu stemrle de onnatuurlijke
vnder toe in ilit huwelijk, waardoor voor Aleida een ander leven
zou aanbreken.
De bruiloft werd in stilte gevierd.
Overgelukkig nam Godfried zijn jonge vrouw naar de ouderlijke woning mede.
Getrouw aan zijn woord, liet hij een goede som naar Hille, de
toverheks, brengen met de boodschap, datze meer van hem zou horen.
Hij verzuimde evenmin een uitstapje te doen naar de grijze
herder, die hem zo trouw geholpen had en vrûeg hem zijn huwelijk
to willen inzegenen, wat de pastoor met weugde deed.
Dick werd huisknecht bij zijn nieuwe rneester.
De baron scheen Martin alles vergeven te hebben, tenminstc
de edelman sprak van niets meer €n de dienaar hleef op zijn plaats.
Van dag tot dag werd de Creil makker, maar eveneens sufachtiger.

IIij

zal niet lang meer leven, voorspelde Martin dikwijls aan

zijn -Eezellen.

ZES EN TTVINTIGST.E TIOOFDSTUK.

NIEUWE SCHELMERIJEN.

In de <<Bonte Os> te Nederboelare was het druk. Geen wonder; er had een houtverkoping plaats en de notaris onderzocht nu

of de borgen der kopers goed waren of ontving van hen, die onmiddel.
betaalden, het geld. Men sprah ondertussen niet over het verkochte hout, maar over een diefsta! iir de omtrek gepleegd.

Iijk
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Ja, gisteravond moet het gebeurd zijrç verzekerde Dries,

boer, die gezondheid te koop had.
een blozende

Zijn er hier geen mensen van de stad? vroeg JuæÎ, riin

- rondziende.
gezel,
Yan Geeraardsbergen ? vroeg een andere pachter, jonger
- vorige. Yan Gecraardsbergen? herhaalde hij, zich bij "t gezeldan de
schap voegende. Ik woon tussen die stad en Paricque en dus in de

onmiddellijke nahijheid van de molen. 't Is toch daaroyer, dat ge
spreekt! lVie zou er niet over sprekenl Zo waar ik Claes heet, zowaar heb ik nimmer van groter schelmsl,,uk gehoord. 't Is al te wreed.
Maar er is toch niemand vermoord?
- En werd er veel gestolen?
- Is 't waat, lag de oud'e man op sterven?
- En was de priester er j'uist met de berechting?
-Zo werd Claes met vragen bestormd.
Luistert, zei hij, ik zal u alles vertellen. Velen uwer kennen
Luiken, de brave molenaar, die zoveel goeds doet, die
ongetwijfeld
nimmer een arme ledig van zijn deur zendt.
Ind,erdaad, de meeste herbergbezoekers kenden de molenaar.
\Melnu, hernam Claes, enige weken geleden, pleegden Jan Ile
- en zijn mann€n een aanslag bij Luiken. Ze werden echter
Lichte
verjaagd.

Dat weet ik, viel Jozef in. De vader van de maalder was niet
- zijn schoondochter paste hem op. Zo hoorden z* de royerÉ.
wel en
'Welnu, die oude man is toen
Ge hebt gelijk, hernam Claes.
erg verschrokken. Itrij was niet al te wel en viel nu zw:lar ziek. Met
de dag verminderde hij. Gisteravond was hij zo slecht, dat men een
nmdlottige afloop vreesde en haastig de pastoor ontbood om hem
te herechten.
Tegen elf uur was de priester daar. De oude man sprak zijn
biecht, ontvlng de H. Co,rrmunie, hel Ii.Oliesel, en mlakte z'ch bereid om de laatste snik te geven. Hij lag j,uist met de gewijde kaars
in de handen, welke ondersteund werden door zijn schoondochter'
toen de molenaar bemerkte, dat er dieven rond het huis warenLuiken wilde zijn knecht ro€pen, die in de molen sliep, waarschijnlijk ov€rvermoeid van waken in de laatste nachten. Maar Paul,
zo heet de jonkman, zou ontevreden geweest zijn, als men de oude
grijsaard had laten sterven, zsnder hem in die uiterste ogenblikken
te verwittigen.
I'oen de mulder bij de deur kwam, hoorde hij daar buiten ge'
rucht. Hij luisterde aandachtig en ia' hii twiifelde niet langer, er
moesten mensen zijn op het molenhof. IIii 'begreep, dat de rovers,
welke enige weken geleden verjaagd \Yaren' waren teruggekeerd.
r#ie is daar? vroeg hij verschrikt.
-IIij vernam dan enige ogenhlikken niets meer.
I)aarom herhaalde hij ziin vraag.
lg7

Jan De Lichte en zijn bende! klonk het antwoord. Wij zul- niet laten verjagen zoals de vorige maal. We zijn met mannen
len ons
genoeg en moeten we ons zelf toegang verschaffen, wat maar 't werk
van enige ogenblikken is, wee dan u en uw familie!
Luiken, zeker hopende, dat 't gezicht van een stervende man,
de rovers ?ûu verrnurwen, ontsloot de deur. De schelmen sprongen
wild en woest naar binnen, trokken naar de verlichte kamer, maar
bleven plots staan. 7,e zagen de grijsaard met de gewijde kaars in
de handen, de vrouw en de pastoor, benevens enige geburen, die de
kranke omringden.
Mensen, zei de priester, verstoort dit sterfbed niet. Gaat heen
en bekeert
u!
We zijn hier niet gekomen om een sermoen te horen, sprak
de kapitein
op ruwe tcon, doch we moeten geld hebben.
Maakt dit tafereel dan geen indruk op u? hernam de geestelijke.- Denkt ge er nooit aan, dat gij sterfelijk zijt?
Jv, hernam De Lichte, enige indruk maakt dit sterfbed wel
- Ik kwam hier met 't gedacht d,e molenaar te vermoorden,
op mij.
omdat hij ons enige weken geleden verjoeg. Terwille van de zieke
zal ik hem sparen, doch op voorwaarde, dat ihij mij seffens veel geld
geeft.
Ge zult voldaan worden, zei Luiken.
-Hij ging op de voutekamer en keerde met een beurs terug.

Vertrek nu! sprak hij.

- '!Ve willen meer, niet, mannen? riep de hoofdman.
-Maar zijn handlangers antwoordden niet. Stijf en strak staarden

ze naar dat sterfbed, naar de priester en ''t scheen
koesterden om deze plechtigheid te onderbreken.

of ze wat wees

Vlucht, vlucht! Er is volk! klonk het aan de deur.
De bende stoof heen.
Faul, de knecht, was weer wakker geworden. Zek;cr niet over'
zijn hart kunnende verkrijgen, om daar op de molen rustig te slapen, terwijl zijn baas bij het doodsbed van zijn vader stond, wilde
hij naar beneden gaan. Gelukkig bemerkte hij bijtijds, dat er onraad wa^s. Hij twijfelde niet lang... maar zeker zijnde, dat er weer
royers een aanslag pleegden, begon hij lawijt te maken. Hij had een
hoorn medegenomen naar zijn kamertje, omdat hij daarmee beter
hulp kon samenroepen dan door te schreeuwen. Na zulk een bezoek
als enige weken geleden is men verwittigd, niet waar?
Natuurlijk, viel Dries in, dat zijn goede lessen.
- fls, vervolgde Claes, Paul begon te blazen zo hard hij kon.
De rovers
ontstelden, maar maakten toch nog niet te veel haast.
Weldra kwam er volk aangesneld. Dan riepen de wachters naar binnen: ;Vlucht, vlucht !
En nu stoven ze heen, achtervolgd echter door de menigte, die
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wel gewapend was. Ik heb horen vertellen, dat men enige vrcurven
gevat heeft.
Waren er dus ook vrouwen bij,? vx)€g een uit de hoop.
- Zeker, zei een ander, de wijven zijn daar aI zo wreed als de,
- De bende bestaat uit allerlei slag van gasten.
rrannen.
Men weet niet, wie men nog verfrouwen kan, zo viel de bak- het dorp in. Ik sta als rijh bekend. Waarorn? De heiligen
ker van
zullen het weten, ik echter niet. Met mijn stiel is ,er niet veel te ver-,
dienen. Waarmee zou ik dus geld verzamelen?
Met het goede meel, dat de mensen brengen door slecht te
fluisterde een spotvogel zijn kameraad in 't oor, maar
vervangen,
zo,dat de hakker't niet hoorde.
Rijk ben ik ongelukkiglijk niet, ging de ander voort, of moet
<gelukkiglijkr, want wie geld heeft is zeker een bezoek
ik zeggen
te krijgen van die schelmen. Maar om verder te vertellen, enige tijd
geleden kom.t er een schouwvager bij ons. Hij woeg mij of hij mijn
schoorsteen mocht reinigen. Nu, dat was wel eens nodig, en ik stemde dus geredelijk toe. De kerel verstond zijn werk. Mijn schouw wafl
zo zaiver als 't maar kon. Ik nodigde de ga.st te blijven eten. 't '!Vas
een wolijke babhelaar, die ons door zijn kwinkslagen nog al lachen
deed. 's Namiddags trok hij op, ons bedankende voor de kalandizie
en 't wiendelijk onthaal.
Enige dagen later hadden wij een feest. I)aar op Dertienavond
mijn vrouw niet aI te wel was, hadden wij ons <koningtrekken> een
week uitgesteld. Dus de familie en kennissen kwamen op de vastgestelde avond af. 't Ging er lustig toe.
Een onzer gasten moest eens eyen naar aehter. Bleek als de dood
kwam hij terug, zeggende: Er is volk rond het huis. Wij verschrokken natuurlijk.
Maar we waren op onze hoede. Ik trok op naax de zolder en opende behoedzaam t dakvenster. Toen miin ogen wat gewenden aan de'
duisternis zag ik enige gestalten.
Schelmen! riep ik, maakt u maar voort. Wij ziin hier met
- genoeg om u te verjagen en zo ik enige keren roep, staat 't
marnen
ganse dorp overhoop. Ik hoorde ze vloeken, maar ze vloden toch
schielijk
weg.
'Welnu,
vrienden, zou die schouwvager nu geen spion geweest
zijn, die ons huis eens kwam afloeren?
Natuurlijk, viel Dries in, en vooral de schouw rnoest hij onderzoeken.
Want langs daar dringen ze dikwijls binnen.
flsftsv, hernarn de bakker, en daarom heb ik mijn schoorsteen
doen-afsluiten met een dik dwarsijzer. Ook liet ik de vclgende mor'
gen overal tralies plaatsen.
Och, zei Claes, midden in 't dorp moet ge zoveel niet vrezen.
- Js, pas op, sprak nu een koopman, die rovers vrezen niets.
hebben ze rnidden in de parochie een kleergoedwinkel
Te Schooriss€
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beg geplunderd. Eer de klok twaalf uur sloeg, was alles gedaan.
Zeg maar, dat ze alles durven! riep een andere koopman uiL
- tenminste, dat ik 's avonds laat niet meer op de baan ben en
'k 7,org
zonder mijn trouwe Kardoes, een hond als een leeuw, ga ik niet
neer uit. Een mens heeft maar een leven.
En dood is dood, niet waar? zei Claes. fie gasten yrager
niet -altijd: uw geld of uw levenl ze vinden het veel gemakkelijker
eien rnens neer te st,eken, om dan op hun gemak zijn zakken te ledigen.
En toch, zei een houthandelaar van Aalst, vertelt men ook
- trekken van die De Lichtc.
andere
Js, onderbrak Dries, gij lieden in't land van Aalst weet nog
neer- van die rovers te spreken dan wij.
Hun kapitein is uit het Land van Aalst, riep een ander.
- Yan Velzike.
- lll63y, laat Yan Daal voortvertellen, ried de bakker.
-Yan Daal was de na:lm van de houthandelaar uit Aalst, die
beweerde, dat men ook andere trekken van De Lichte vertelde dan
alleen wrede.
Welnu, hernarn de Aalstenaar, te Erondegem woonde een
- tamelijk ver van de plaats en ook afgelegen. Hij was zeer
pachter
rnedelijdend en deed veel goed. De armen kregen er steeds een goed
raaal en wat geld, de leurders sliepen in de schuur, sommigen ook
wel op zolder.
Door die milddadigheid rnisleid, vertelde men overal dat Blomme,
rc heet de boer, zeer rijk was, dat hij een kroon maar telde als slj
en ik e'en knoop van onze frak, ofschoon hij zeXf volhield, dat hij
naarstig moest werken om zijn vrourv en zes of zeven kinderen in
't leven te houden" Maar ja, dat zegt iedereen. Er zijn er maar weinig, die er yoor durven uitkomen, dat ze veel geld hebben.
Sornmigen zagen de hakker aan.
Ge moet mij niet bezien, sprak deze enigszins verstoord. trk
ook moet
de handen reppen om de kop boven water te houden.
Genoegzaatn, vervolgde Van Daal, die geruchten waren vol- om de mannen van Jan De Lichte dat huis aan te wijzen als
doende,
een vette pot, waar er wel iets bijzonders te halen was. Dus op zekere
nacht vielen de rovers bij Blomme binnen. 't Duurde niet lang of
re stonden in de woonkamer, waar al de kinderen erbarmelijk zaten
te schreeuwen van angst. De kapitein stelde de boer gerust en zei,
dat hij hi.,er niet gekomen was om te moorden, doch alleen voor geld.
En hij reoemde een grote som.
Ûch, rnijnheer, dat he'b ik niet... rtraar zrlu ik dat halen...
cûek -overal... dcod me, als ge er de helft van vindt, kermde Blomme.
:.t Scheen, dat De Lichte hem geloofde, want hij sprak eensklaps

tot zijn handlangers:
Mannsn, we gaan hier vertrekken. Dezæ hoer is niet riik
- zijn goed heeft hij altijd medegedoeld aan de armen. Yelen
€n yan
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uwer hebben hier menige nacht doorgebracht. ''t Is bij zulke lieden
niet, dai wij stelen moeten. Er zijn andere vogels te pluimen vtx)r ons.
Ile rovers vertrokken zonder een duit te roven.
Dat was een schone daad, zei Dries.
- Wel zeker, riep de bakker, ge moet
die aartsschelm nog gaan
- orndat hij zo goedertieren was die boer ongemoeid te laten.
prijzen,
Waarom doet hij niet als ieder eerlijk mens: werken en ieder't zijne
laten? Zie, geen straf is streng genoeg voor die bandiet.
Als ze hem eerst rnaar hellben! sprak Claes. Straffen is gegenoeg, maar de schuldigen vangen. Ge weet toch, dat tt
makkelijk
gerecht van Aalst enige keren lelijk de kop gestoten heeft.
Tot in de steden moorden ze, verzek'erde de Aalstenaar.
-ûp dit ogenblik trad Janneken de Zanger binnen.
Hs, Janneken, klonk het hem van alle kanten tegen.
- lVaar volk is, is er nering,, zei d,e leurder, en hij trok met
zijn -kar de kerk binnen. Maar de koster smeet hem met heel zijn
kraam buiten. Maar ik rnag hier toch blijven, hé, waard?
Janneken en zijn liedjes zijn overal welgekomen, zei de waard
tevreden,
hopende, dat deze gast, naar wie ieder gaarne luisterdg
't volk wat langer bijeen zou houden. Een druppelke? vroeg hij
vriendelijk.
Dat zal me geen kwaad doen.
- En dan een liedje! zei de houthandelaar van Aalst. Want ik
mag -niet tranger meer blijven. 't Is vroeg donker.
Weldra hegon Janneken te zingen met begeleiding zijner viool.
Toen 't eerste stukje uit was, zei hij:
Nu nog een ander in de taal van de Zelenaars. Ge weet, ik
kom -van die kanten en \ye spreken daar geheel anders dan hier.
Laat horen, riepen allen nieuwsgierig.
-Janneken tokkelde even op zijn vedel, kuchte de keel en begot:
Mosken, dokt',en klipken roei
't Maast kantiger as flens
Ge sjoert hier een 'n leurige koei.
We fokken naar zo lens
W"hen zijn ze leven "t buizen heu
En zijn veur geen doddigheid peu
Sa knullen buist tralala
Tralalala larderala. (1)
I)e olmse is d'houterik in
(1) Dit is het eer.ste couplet van een drinklied in het Bourgoens bewerkt
door Pr. Van Duyse en betekent in 't Nederlands:
O, vrouwtje, geef een pot bier, 't is beter dan melk. Ge ziet hier een wolijke
bende. We komen van dicht en rær. We zijn uooit het drinken moe en zijn niet
bang voor vadsigheicl. Se, gezellen, drinkt.
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Spoor tot d'olmste toe.
De koei is voor gpen chanterik peu
De knullen nekken de poen.
Claes had aandachtig geluisterd. Hij verstond die taal. Hij hoorùe vooral de vier laatste regels, die met het drinklied niets te maken hadden: De olnese is d'houterik in. De oudste is in het bos. Spoor
tot d'olmse toe. Loop naar de baas tce. De koei is voor geen chanterik peu. De bende vreest de politie niet. De knullen nekken de poen.
De gezellen pakken het geld.
fla, dacht Claes, Jan De Lichte is in de nabijheid met de
- Ze vrezen de politie niet; dus werd er geen vervolging ingernannen.
steld, ten minste geen ernstige, na de aanslag bij de molenaar. Ze
pakken het geld. Ze liggen op de loer om zakken te lichten. Ilus; ze
verwachten mij, om nieuws te horen. Ik zal ze spoedig gaan vinden,
want ik kan goede inlichtingen geven.
Een Vlaams lieilje ! riep Dries tot Janneken. Die rare ibrabbeltaal -verstaan wij niet.
Al wat ge wilt, zei de zanger. Ik ben ten dienste mijner klanten. Ik ga vcort, sprak Claes. Ik woon ver van hier en zou niet
- laat thuis kom'en.
gaarne
Blijf nog wat! klonk het van alle kanten. Dan hebt ge gezel- nabij de stad.
Ien tot
NJssn, neen, ik laat me niet verleiden, hoe plezierig het hier
- Stond mijn huis wat nader, ik zou langer plakken. Waard, hier
æk is.
is mijn verteer.
Claes verliet de herberg.
fls, die dompers, mornpelde hij, geen wonder, dat wij zulke
- stukken verrichten. Ik ben pachter Claes, wonende tussen
goede
Geeraardsbergen en Faricque. Gelukkig, ilat ik deze morgen m't een
en ander over de maalder Luiken vernomen heb. Daardoor kon ik
ons eigen kwaad vertellen, maar intussen alles afkijken en afluisteren. Laat zien, de notaris moet naar Ophasselt: hij heeft veel geld
op zak. Van Daal rijdt naar Aalst: zulke gasten doen veel zaken en
hebben gewoonlijk veel geld bij zich. Die bakker is riik; ondanks
al zijn ontkenningen kon ik dat gemakkelijk bespeuren. Dat zijn dus
aI drie gasten: genoeg vooreerst. Ifa, Claes, niemand herkende mii
als Cies Abeel. Nu rap naar de baas. Hij zal tevreden zijn over mijNiet ver van de herberg bevond zich een groot bos.
I)aarheen richtte Claes, of liever Cies Abeel, de heste handlanger van Jan De Lichteo zijn schreden.
KnuI, klonk het hem eensklaps tegen.
- Voor de olmse, antwoordde Cies.
- Ha, riep de eerste, 't is Abeel! Goed nieuws?
- Uitmuntend- Is er werk?

-
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Zoveel we willen. lVaar

is de baas?

- Ge zult hem ginds vinden. Volg dit pad rnaar. En vergeet
niet me te waarschuwen, als ge vertrekt.
Wees gerust. Tot straks!
- Tot straks.
-Abeel volgde het nauwe pad, dat de schildwacht hem aangewezen
had.

Knul, riep een andere wachter.

- Voor de olmse. Ha, 't is Spanjol!
- En 't is Cies Abeel, die ons goed nieuws brengt.
- J4, jongen, we kunnen seffens aan de slag gaan. o'lr^ Zal tup
naar-de baas lopen, want hïj zal weer ongeduldig worden.
Weldra was de schelrn bij zijn goddeloze meester.
lls, Cies A,beel, zei De Lichte vrolijk, wat geluk u te zien.
- ge ons goede tijding?
Brengt
Zoals ge zult horen, kapitein.
-De mannen verdrongen zich rond de spion en spitsten de oren.
Er is een houtverkoping geweest in de herberg <De Bonte
Os>, -vertelde Cies Abeel. De notaris, welke ze hield, heeft veel geld
ontvangen en zai straks te vinden zijn op de baan naar Ophasselt.
Goed, onderbrak de hoofdman, we zullen onmiddellijk maat- nemen. Ge weet zeker, dat hij nog niet vertrokken is!
regelen
Dan moest hij wel vleugels hebben. Bovendien hij zat nog
druk-op zijn papieren te krabbelen en zal, als hij klaar is, nog een
g:las tbier drinken.
Is hij te voet of per gerij?
- In een klein koetsje, dat een oude sufachtige dromer voert.
- Opperbest, hernam De Lichtc. Allo Brandijzer, Simon, Schip
per, -Styn, Ira, gij gevijven, zult, dat zaakje wel kunnen afdoen onder
de geleide van de Poeldenier. I)e weg naar Ophasselt is dichtbij. Kiest
een ,eenzame plaats en ziet, dat ge niet verrast wordt.
lVees gerust, kapitein, zei de Poeldenier. Straks komen we
rnet -de poen af.
De bandieten vertrokken.
Gaat voort! beval De Lichte tot Abeel.
- Dan rvas er nog €en rijke houthandelaar, een zekere Van Daaln
uit Aalst
afkomstig. Hij moet nog naar ilie stail terug en zal niet
lang meer in de herberg vertoev'en.
Is't een vette vogel?
- Ik kan niet in zijn zakken kijken, maar hij verteerde veel.
En 'k- heb uit 't gesprek yernornen, dat hij geen arme duivel is.
Zou hij alleen vertrekken?
- 'k Geloof het niet, want er zijn boeren die een eind dezelfde
weg -op moeten. Zijn rijtuig is nog al groot. Maar de een zal wellicht
langer blijven dan de ander.
Op de weg naar Aalst, herhaalde de hoofdman. TVe zullen

-
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hem venassen tussen hier en ldegem.
Dan moet hij in ons net lopen, meende een der rovers.
- Cies Tinke, Reepmaker, Pol, Knooprraker, Moor, Lange Gabri,ëI,- Schaepdrijver,'Pier Broos, Stan, Jan de Zot, Rosse Sis... dat
is elf ... gij zijt dus sterk genoeg om die Van Daal en zijn gezellen
aan te vallen.
Meer dan mans g:enoeg, zei Knoopmaker. Te veel volk is oolc

niet -goed.
Ilebt ge nog iets? vroeg De Lichte aan Cies Abeel.

- Wel, daar zat een bakker, die de naam heeft van rijk te zijn.
Hij verteld,e,
dat de rovers een aanval gepleegd hadden op zijn huis,
nadat overdag een schouwvager alles bespied had. Maar 'k geloof,

dat hij alles uit de duirn zoog.
Nssn, neen, wedervoer de kapitein, wij hebben daar een bezoek-willen brengen. Maar gij waart niet hier. 't Was toen gij aet
vrou\M Estier naar Gent trokt, om de buit der pastorie van Zandhergen te verkopen.
l{s, spotte Cies ^A.beel, toen wij door dat gewijd oliepotje
bijna- in de val liepen.
Zwije! gebood De Lichte nors. Geen oude koeien uit de gracht

halen.

Cies weet nooit wat hij zeggen of zwijgen moet, zei Jan de
Znt. -Hii herinnert altijd aan zijn eigen domheid, toen hij daar te
Gent bijna in de kas vloog.
Kas, kas... riep Abeel kwaad, was het misschien mijn sehuld,
- vervloekte ju*'elier achterdocht kreeg, toen ik hem kerkzildat die
ver te koop bood? Ik had wel te zeg,gen, dat wij alles van Franæ
soldaten opgekocht hadden; hij geloofde het niet, weigerde onze buit
terug te geven, zei, dat hij eerst een onderzoek zou instellen... maar
verwittigde de politie. Gelukkig rook Snelloper lont, toen hij van
onder een poort de goudwinkel beloerde. Zo kwamen lve niet in de
kas, maar gij, Zot, met uw kromme kas, weet alles beter. Gij faalt
nooit, maar ge staat ook altijd van achter.
Is dat nu een ogenhlik om ruzie te zoeken? gromde de kapitein.- We hebben waarlijk w.el iets anders te doen. Laten wij nog
even oyer die bakker spreken. \{aar woont hij, Cies?
Te midden van het dorp. Ik heb hem wijsgemaakt, dat de
- nooit in de parochies stel,en, maar alleen op de buiten.
royers
Dat zal hij ondervinden! pochte ile baas. Wij durven alles"
- Maar zijn huis is goed versterkt.
We zullen er daarom wel in geraken!
- Een
dwarsroede in de schouw, tralies overal.
- Die zullen ons niet weerhouden. We zullen met een grote
- gaan. Lange GabriëI, Cies Tinke en Jan de Zot moeten dan
macht
niet naar ldegem gaan. Met achten zult ge dat stuk ook wel kunnen
doen.'t Is tijd voor de anderen om te vertrekken.
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