kan dat zijn? mompelde hij.

-'Wat
De wind, zeker, antwoordde zijn echtgenote geeuwend.
- \Jssn, neen, 't is of ik voetstappen hoor. 'Waarachtig, er is
volk -in huis!

De molenaar sprong snel uit zijn bed, greep de tweetroop...
T[erd tijd.
Vier, vijf, zes zwarte kenels stormden binnen. Een van hcn
lichtte met een lantaarn.
Vital, Vital! schreeuwde Van Lierde. Hulp! Rovers, Vital,

't

Stein-!

Ondertussen zwaaide hij zijn geweer, want tijd om te schieten
bleef hem niet over.
Hij saf de eerste bandiet, die op hem af kwam, zulk een g:eweldige slag, dat deze achterover tuimelde en met verlbrijzelde schedel
voor de voeten zijner makkers rolde.
Maar nu sprongen de anderen op hem los en weldra viel de arme
man, badend in zijn hloed, voor zijn bed neer.
De vrouw hief een vervaarlijk geschreeuw aan, maar in twee.
drie tellen, lag ze gebonden en met een prop in de mond.
Nu de meid! zeiDe Lichte snel.'We moeten zien of ze al weerlms -is.
Maar de mallnen, die naar haar kamer gegaan wanen, kwamen
terug, zeggende:
Haar bed is leeg!
-De Lichte vloekte.
haar! Ze moet er zijn" riep hij.
- 'Zoekt
Toon
snelde met een pistool naar het achterhuis. De deur was
gesloten. Naar de keuken dan!
Licht bij ! riep hij tot een makker.
-In de keuken zag, hij Doka vluchten door een kleine buitendeur.
Zo keerde zich om.
Daar is ze! kreet Toon.
- Ach,.Vital, smeekte d,e meid, de knecht herkennende aan zijn
stem,- dood mij toch niet. Om de liefde Gods, spaar mij!
De rover, woedend dat Iloka geraden had wie haar vervolger
was, loste zijn pistool, vergetende, dat hij aldus roekeloos handelde
voor de veiligheid der bende.
De meid stortte ten gronde en roerde zich niet meer.
7,e is dood, mompelde
schelm, in huis terugkerende.
- Wat is dat? riep Dede
Lichte hem ruw vastgrij'pende. IVie
heeft- daar geschoten?
Ik, kapitein.
- Ongelukkige, ge zult ons verraden.
- Anders was meid hulp gaan halen.
-De kapitein haddereeds
vele kassen opengebrokem en rijke buit
verzameld. Hij was echter niet tevreden.
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nog
riep hij driftig.
- Hier in de
sleapkamer is eera geheina,e kas in de rnuur. Ik
- uit de gosprekken vernomen.
heb het

Er

rnoet

geld zijra,

De hoofdman gr€ep een breetrrijuer en ktropte op de wand, om,te
onderzoeken, tyaar hij hol klonk.
Maar eensklaps werd hij gestoord door de hreet:

Vlucht! Er komt volk. Men luidt, zelfs de klok in't dorp!
Ogenblikhelijk snelden de rovers heen.
Aan de deur ontmoette De Lichte reecls een sterke boer, maar
deed hem met een geweldige slag omvertuirnelen. Dan loste hij zijn
pistool op e€n troepje, dat luid schre,euwende naderde. Gelukkig vloog
de kogel over de hoofden heen.
Achterna ! gebood een ,uit de hoop der dorpelingen. We ver- hen, die schelmerijen moeten eindigen!
volgen
Men vuurde in de richting der bandieten.
Schaepdrijver kreeg een kogel in de arm.
Ik val! kreet hij. 'k Een gekwetst.
- Geen verraders ! riep de kapitein met een vloek zijn mes op-

l..effende.

Genade, genade! smeekte Schaepdrijver, de bedoeling van
radende.
Geen moord op een kameraad! gebood Reepmaker, de arrn
des kapiteins
vattende.
Er viel hier niet meer te onderhandelen, de boeren waren daar.
Voort! lbeval De Lichte.
-Reepmaker sleurde de gekwetste gezel rnee, maar hij voelde,
dat deze zijn krachten verloor. Aan een klein bosje gekomen, stiet hij
hem tussen d,e bomen, op gedempte toon zeggende: houd u stil" en
Iuid roepende: vlucht kameraden! snelde hij de anderen achterna.
Ile vervolgers moesten hun pogingen staken. De banilieten waren weg.
De boeren keerden naar de molen terug. Ze hoorden er gejammer.
Geburen bevonden zich in de woning en hadden ,er het lijk van
de ongelukkige mulder gevonden.
Tot recht begrip van ons .verhaal moet,en we , thans een uutr
teruggaan. Laurent Huysen was een vrolijke klant, die vooraan in
't dorp woonde. Als veekoopman verdiende hij een schone stuiver,
zodat hij met zijn vrouw Monica g'elukkig en tevreden leefde. Hij
was nog niet lang getrouwd en volgens een Vroegere belofte, had.
hij op vastenavond al zijn vnoegere kameraden, rnet hun verloofd,e,
zo ze er een bezaten of met hun vrouw indien ze gehuwd waren, aan
zijn tafel genodigd.
De ruirne woonkarner zat bomvol en 't ging er recht feestelijk
toe.
Monica had een ganse stapel koeken gebakken en Launent zag
niet op een vat bier. De een vertelde dit, de 4nder dat, men zong eên

zijn meester
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liedje, sloeg een grap, speelde wat, kortorn, aan joligheid was er
geen gebrek. Om elf uur sprak er een van naar huis gaan. Maar Laurent grendelde zijn deur en zei beslist:
Eerst
"t vat leeg!
- Bravo!mc,et
riepen de anderen.
-'t Gez'elschap bleef dus samen.
Weldra sloeg het middernacht, want als men zich hart'elijk vermaakt, vliegt de tijd snel om.
Enige tijd na middernacht werden de vrienden opgeschrikt door
een pistoolschot.

Wat mag dat tretekenen? ri,ep Laurent.
die eens lollig zijn wil, meende

- Zeker een kluchtigaard,
der jongelingen.

een

Maar rrnen bonsde op de d"eur.
Heilige Mania! een ongeluk! kreet Monica.
-trIuysen snelde naar voren.
Wie is daar? riep hij.
- Spoedig, er zijn rovers op de molen... helpt... helpt...
-De deur vloog open.
Doka stond daar. Vital had haar wel in de arm geschoten en
het meisje liet zich toen vallen, veinzende alsof ze dood was. Maar
na of vertrek van de schurk, \ry'as ze opgestaan €ll nu kwam ze hier
hulp halen.
ïiiaast u, srneekte ze, of is te laat!
-De rnanm,en sprtngen opl 'tsornmigen tvaren gewapend, om us
nachts veilig naar huis ôe kunnen terugkeren, anderen grepen een
stoofhaak, een stok, een roede, al wat maar dienen kon, en weg snelden ze, naar de molen, welke maar enige minuten van daar stond.
: Xti zal de koster verwittig,en, om alarm te luiden, zei Monica.
't Duurde niet lang, of de klok waarschuwde de dorpelingen, dat
er onraad was.
We hebben gehoord, hoe de boeren de rovers verrasten. 't Was
een vreselijk einde van de vastenavond.
Weder, na hun korte vreugde, werden de ongelukkige huitenlieden ,er aan herinnerd, welk dubbel onheil op hen drukte: Yooreerst
de nreernde overheersing, waardoor het gezag za verzwakt was. Fln
dan die geduchte roverkapitein, welke deze voor hern gunstige gelegenheid gebruikte, cm zijn sç:heÏmstukken te verrichten.
De rnolenarin lag geluhkig maar in zwijm.
Men voerde 't Iijk van haar echtgenoot naar een andere karner
en bracht dan de vrou\M L'ij ke,niris. Langzaarn ltraahte rnen haar de
vreselijke tijding beker.d, 11 ?i,r'\'â.r ze zo rntstelde, dat ze ernctig
krank werd. Doka genas sxlsÉ r..igi van haar arrnwonde.
Zij vertelde he1. verraail van Vital en w.ijzig:de daardoor da gedachte der gdburen" die reedsmeenti,en, dat de linecht door de rovers
meegevoerd was.
cr

{l.)

Nu doorzag men de list van de schelmen. Vital en Stein waren
twee rovers, welke de bende in staat stelden, zond,er geweld binnen
te drinEen.

Had de mulder zieh maar stil gehouilen! zei een wer,hmann
,over de dood van de brave Van Lierde. Maar, vertvolgdie weende
de hij, 't valt moeilijk voor €en moedig man, zo maar kalm te moeten
aanzien, dat al zijn geld geroofd wordt.
IIoe schrok de meelkoophandelaar uit Ninove bij de tijding van
de gruweldaad zijns gewez'en dienaars. Hij kon het niet geloven,
maar moest het na de stellige verklaring der eerlijke meid en ook
na de verdwijning van de jongeling wel aannemen.
Toen sloeg hij wanhopig de handen aanrnt hoofd, kermende:
Ik heb dus ook schuld aan de dood van de brave molenaar,
want- ik heb hem die bedrieger, die verrader bezorgd.
't Kostte veel moeite, om de man aan "t verstand te bnengen,
dat hij zich niets te verwijten had. Tot aan zijn dood toe bleef hiJ
zwaarmoedig en hedrukt.
Eij de begrafenis van de rnolenaar bleek het duidelijk, dat deze
veel vrienden telde.
De kerk was te klein om de ingetogen menigte te bevatten. Van
heinde en verre waren kennissen gekomen, veel vr,eemden ook hielden er aan deze plechtigheid hij te won€n, want de gruwelijke m{x}rd
had overal een diepe indruk verwekt.
't Gesnik der vrouwen overtrof op sommige ogenblikken de stem
des priesters. En bij het graf verdrong men zich, om een laatste
blik te werpen op de kist, welke het overblijfsel van de beminde
dorpeling bevatte.
Ilitmaal had men ernstige opzoekingen gedaan: echter zonder
gevolg.

Wel is waar had men't hol ontdekt, maÂr het was leeg en geen
enkel spoor duidde aan, welke gasten hier genesteld geweest waren.
De kroeg van Livina stond v,erlaten. De bende was uit de streek verdwenen.

En toen men na enkele dagen v,ernam, hoe er te Gen,t een schrikkelijke misdaad plaats gegrepen had, schreef men die toe aan dezelfde bandieten, welke ongetwijfeld in de omtrek der hoofdstad verhleven. Men had namelijk tw,ee verminkte lijken gevonden, twee
edellieden die in de late avond vermcord en geplundsrd waren.
{<*
,1.

De dag na de begrafeni.; ran Van Lierd,e, kwam een mulder uit
tt onnliggende
naar de mcle:r. orn er het werk af te doen, dat voor

Vastenavoled ncg aangenomen was. Met, een zwaar gemoed betrad
hij het erf : immers hij gevcelde diep medelijden met het lot van
zijn stielgenoot, die sÊrceiis een ,eerlijk rnededingeË geweest was,
iemand, welke ieder zijn Lrcoti;fe gunde.
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Ook bedacht hij, dat Van Lierde's lot het zijne kon worden"
lVie gevoelde zich veilig in deze vreselijke tijd?
Voor hij de molentrap besteeg zag hij eens op het voorplein
rond.

Wacht, dacht hij, ik zal de plaats eerst wat reinigen. Er zullen hier wellicht grote veranderingen plaats hebben, misschien wel
de verkoping van de molen en zo er kijkers komen, moet alles er
wat net uitzien. De brave makker werd toch te wreed van ons weggenomen.

De mulder zocht naar een spade en vond die niet in het schuurtje.
Ik zal eens in de hof gaan zien, mompelde hij. Ha, sinds ligt
- weet, wat die schelmse knecht er mee uitgevoerd heeft.
ze. Wie
Wat

mag die hoop stro daar doen?
Hij schopte de stapel uiteen, maar zijn voet hleef haperen;
en toen hij verder onderzocht bernerkte hij een lijk!
Hij siaakte een kreet van schrik, maar herstelde zich ras.
D€ politie moet verwittigd worden, zei hij bij zich zelven uit
- snellende. Ach, wat onderzoekt 't gerecht toch onnauwkeurig.
de hof
Geen wonder dat de bandieten ongestraft roven en moorden!
Zonder aan Doka iets van zijn vondst mede te delen, Sing hiJ
de burgemeester en de veldwachter halen.
Nu haalde men een lijk, met verbrijzelde schedel te voorschijn..
^ Zoa de knecht toeh vermoord zijn en wij de arme bloed beIasterd hebben? vroeg de mulder, die Yital niet g,ekend had.
frlssn, neen, antwoordde het dorpshoofd, dat is het lijk van
Yital- niet. Ik herken dit lichaam niet.
Het lijk werd naar het dodenhuis overgdbracht. Een nieuw onderzoek werd geopend.
Vele dorpelingen kwamen naar de dode zien. Een verklaarde,
dat hij in het lijk een Egyptenaar herkende, een leurder, die de markten afliep.
't Was de rover, welke door Van Lierde neergeveld werd en welke
de inbrekers in de hof verstopt hadden.
Schaepdrijver werd door Reepmaker uit zijn schuilplaats bevrijd. IXij genas van zijn wonde, durfde de kapitein, die hem had
willen doden, niets te verwijten en nam weer dienst als vroeger. Jan
De Lichte verontschuldigde zich, z,eg,gende, dat hij Schaepdrijver,
welke imrners veel kans liep in de handen der boeren te geraken,
het lijden van de beul wilde besparen en tevens de bende beveiligerç
daar een gevangene door de pijnbank gemakkelijk tot bekentenissen
gedwongen wordt.
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EEN STERFBED.
De lente was aangehroken. De natuur hedeefde. De bloemen
verhieven hun kroontjes tussen het gras, de akkers werden betlekt
met lachend groen, de bomen prijkten met een nieuwe bladerdo,s"
De vogels zongen hun hoogste tonen en de kerfdiertjes gonsden vrolijk. trtet vee dartelde in de weide, de landman, opgew,ekt door het
schone weder en de lieve zen, b,egon vrolijk aan de arbeid. Overal
heerste vreugde... alleen niet in het kasteel van baron Jehan de
Creil.
Na het huwelijk van zijn dochter met Godfried van Meerdal,
was de edelman ras achteruit gegaan. En nu lag hij op zijn uiterste.
De wolf scheen wel een lam geworden. Geen enkel ruw woord
kwam nog oyer zijn lippen, zelfs niet in de heftigste aanvallen zijner
rude kwaal. Integendeel, de baron was steeds geiluldig en zacht.
Hij voelde diep berouw.over zijn leven en soms gaf hij lucht
aan zijn wanhoop, door zich zelf verwijtingen toe te sturen.
Martin paste hem op met alle liefde.
De edelman had niet gewild, dat men zijn dochter waarschuwde.
Ik heb haar jeugd genoeg hedorven, laat haar nu tenminste
nog -genietcn, zei hij dikwijls.
Och, ok was een slechte vad,er; bijna stootte ik haar in de afgrond. Brave Martiry gij hebt mij gelukkig weerhouden.
Ja, de Creil had veel geleden, niet alleen lichamelijk, maar v(x)ral innerlijk.
De pa"stoor van het dorp moest al zijn overredingskracht aantvenden, om de eens zo trotse edelman te overtuigen, dat er ook voor zijn
boosheden vergiffenis was.
Langzamerhand werd de kranke kalmer.
Op zekere morgen riep hij Martin.
Vriend, zo sprak hij minzaam, ik zal niet lang meer leven.
Zend-om mijn dochter en haar echtgenoot. Ik wil mijn kinderen nog:
eens zien en vergiffenis vragen voor al het leed, dat ik hun berokkende.

Enige ognnblikken later vertrok Dolf naar Brussel om de rsil
van zijn meester te volbrengen.
Is Yolders weer op zijn hof? vroeg de Creil aan zijn dienaar-

- Ja, edele heer.
-Ile lezer zal zich herinneren,

wasi, \il:aar D,e

dat Vclders de ongelukkige pachter
Liahte met IJzeren Simon een ijselijke misdaad pleeg235

'de. De hestolen boer, zijin pacht ni'et kunnende betalen, was buitengezet, maar nu door de baron, welke zijn betlreven kwaad zoveel mogelijk wilde hersûellen, weer in "t bezit zijner hoeve gekomen.
Kalm, maar toch vurig verbeidde de edelman de komst van zijn
dochter.
Haar vergiffenis, dan zal ik rustig sterven ! sprak hij. Laat
de priester
mij een gedeelte van Gods woord voor lezen.
De geestelijke las hem de meest stichtende en vertroostende
plaatsen der H. Schriftuur y(x)r, en de kranke luisterde met de grootste aandacht.
Van tijd tot tijd klopte hij zich op de borst, mompelende:
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm u

mijner!

of:

Barmhartige God, schenk mij volle kwijtschelding mijner zon-

den!

Dan weer greep hij zijn rozenkrans en bad lang en vurig.
Traag gingen de uren voorbij.
Dikwijls vroeg de zieke, hoe laat het was. En op het antwoord,
prevelde hij:
Vader, sta mij toe, mijn kind nog te zien en laat
- Genadevolle
mij dan
rustig h,eengaan.
Soms vroeg hij enigszins ongeduldig:
Zijn ze er nog niet?
- Nog een klein
poosje, troostte Martin dan.Ze zullen hier spoedis zijn.
Na de middag viel de Creil in een geruste sluimer, waaruit hij
even na vieren ontwaakte,
Nog niet? vroeg hij snel.
- Ik hoor het rollen'ener koets, zei Martin, naar h'et, raam gaan- het rijtuig is daar, het nadert snel.
de. Ja,
God, ik dank u! murmelde de baron op blijde
en tot zijn
- splak hij: Ga mijn dochter tegemoet en breng toon
dienuar
haiir onmidd,et.
lijk hier, ook haar echtgenoot. Zeg dat ik naar hun bijzi!n smacht.
Oe wangen van de zieke kregen een lichte blos. De ogen flikkerden op.

Dan zou ik nogmaals de troostmiddelen der kerk willen ont- fluisterde hij.
vangen,
Ik zal mij tot de plechtigheid bereklen, antwoordde de pries-

fer,

heengaande.

Dnige ogenbli,kken later ging de deur open.
Yader, vader!
- Aleida!
-Een jonge schone vrouw snelde naar het leger; de lijder trachtte
zich op te heffen, maar viel met een pijnlijke kreet terug in de kus-

sens.
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Zijn dochter omhelsde hem en tranen van droefheid, maar ook
van rnedelijden liepen over haar wang€n.
Ilaar lag hij, de eens zo fiere, stoere baron, Jehan de Oreil, als
beeld van 'tbroze d'es mensen, die niet bestand is tegen de dood, welke
in kastelen zowel als in hoeven, in paleizen niet minder dan in hutten
sluipt.
Eenzaam was de herfst zijns levens geweest, eenzaam zijn
krankhed.
Vader, vader! zei Aleida, op onbeschrijflijk ted,ere toon.
- Mijn lieveling, kom aan mijn hart! Vergiffenis voor al het
leed,-dat ik u heb aangedaan. O, ik ben zwaar gestraft geworden. Ik
had een *W*roeging
eerlijk leven kunnen leiden, maar ik maakte zelf mijn bestaan
bereidde ik mij, die in de laatste maanden des ledonker.
vens mij liet zien, wat ik gemist heb. Aleiila, vergeef mij,, vergeef mij !
Yader, spreek zo niet, gij zijt goed voor mij geweest.
- I[ssn, neen... ik was een slechte vader.
-En in wanhoop sloeg hij de handen voor de ogen. Tranen drupten
door zijn vingers heen en vielen op het grauw,e laken. Ja, dat bed, dio
al
dekens, dat laken, de gehele kamer getuigde, dat de edelman
- getoch gebrekkig verzorgd was
was het dan ook met toewijding
worden.

-

Aleida zag het en wee vulde haar hart.
Yader, waarom hebt ge me niet eer verwittigd? Ik zou hier
- zijn, om u op te passen, u te verzorgen...ik hen te laat gegekomen
komen.
Godfried, murmelde de kranke, schenkt gij ook vergiffenis
- stervende, berouwvolle zondaar, die zo gaarne zijn leven veraan een
nieuwen zou.
Van Meerdal was diep ontroerd.
I{ij had een hevige wrok gevoeld tegen die edelman, niet om de
smadelijke bel,ediging, welke hij bij zijn eerste bezo'ek ondervonden
had, niet om die barse scheldwoorden... maar om hetgeen de Creil
zijn dochter aangedaan had.
Nu hij de dierbare Aleida had leren kennen en in haar de groot'
ste schat bezat, nu" hij dageliJks ornringd ryas van haar verkleefde
zorgen... nu schrok hij nog, bij de gedachte, dat die engel't'schrikkelijk geyâar gelopen had, in de klauwen te vallen rian een monster.
En dat kon hij de onnatuurlijke vader niet yergeyen.
I\{aar het beeld van een afg,eleefde, een wanhopige grijsaard,
die zieh kromde onder het gevoel van diepe schuld... dat was hem
nimrner vocr de geest gekomen. Hij had zich zijn schoonvader steedi;
voorgesteld, zoals hij hem altijd gezien had, de onbuigzame, ruwe
trotsaard, die alleen voor de overmacht bezweken was. Maar nu zag
hi;i hem zô.
Verwijt me niets! kermde de Creil, die de gedachten van de

-
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echtgenoot zijner dochter ried. Verwijt me niets. God alleen weet,
ik mijn schuld geboet heb!
Vergeef en u zal vergeven worden! fluisterde de trouwe Martin, die dit toneel bijwoonde, de jonge man in 't oor. Oh, hij heefi
zoveel geleden!
Geen haat in't hart bij een sterfbed, murmelde Aleida, smekend- tot haar gemaal opziende.
Gij zijt een engel, sprak Godfried ontroerd. Vader, onge- vader, ik heb geen wrok meer
Iukkige
tegen u. Aleida zal immer met
de krachtigste bescherming omringd zijn. Wij zullen nimmer denken
aan de vader vôôr zijn ziokbed, maar aan de stervende. En, zegen o{rs.
Het jonge paar knielde yoor het bed neer.
De Creil strekte zijn bevende handen over hen uit.
Leeft gelukkig met elkander, doet veel goed, ook ter wille
- ongelukkige vader, ook
van uw
om mijn ziel van de schuldenlast te
bevrijilen. Blijft elkander h'eminnen. Goil zal u zegenen, ik durf niet,
ik ben niet waardig...
I)e aandoening belette hem voort te gaan.
Ja, het berouw was oprecht hier. Ile Engelen in de llemel moesten zich verblijden!
Een hel rinkelde.
De priester is daar..., zei Martin zacht. De baron begeert
de troostmiddelen
der kerk.
I)e oude dienaar knielde op de vloer.
Ile priester trad binnen met het H. Sacrament.
Dan stonden de aanwezigen op en verlieten de kamer.
Een glimlach speelde om zijn lippen.
Ik ben gelukkig, rnurmelde hij stil..., Godfried, mijn uiterste
- in de lade van gindse kas.
wil ligt
Een kwartier later Iag de Creil rustig op zijn leger.
De dood van de Cr,eil was berouwvol.
IIij had ieder, ook zijn nederigste bediende, vergiffenis gevraagd. Nu stcnden alle slotbewoners daar, diep ontroerd, getroffen
door de ootmoed van de man, die ze geheel anders gekend en zo gevreesd hadden.
Aleida legde haar gelaat tegen dat van haar vader.
De priester las met slepende stem de gebeden der stervenden.
Martin... fluisterde de lijder.
- dochter wenkte de dienaar.
Zijn
Laaï de klok der kapel even luiden, opdat de omwonenden
- dat ik vol hoop op de barmhartige Vader heenga...
weten,
Enige ogenhlikken later klonk plechtig de bronzen stem.
Ile baron sloot de ogen en de doodstrijd begon. Aleida hield zijn
hand in de hare. Zo ging hij kalm heen.
Gcd heeft zijn ziel in genade ontvangen, zei de priester stil.
hoe

-
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'l{'eer klepte de klok, nu verkondigende, dat baron de Creil de

geest gegeven had.
O, daar buiten werd menig ruw woord gesproken over de kasteel-

heer, menige uitdt'ukking, die niet geschikt was voor 't oor van de
naastbestaanden des doden... maar ôp 't gelaat van de overledene
lag een trek van wede.
Een uur later lag de gestorvene rp een praalbed.
De brave Martin had zijn best gedaan... maar kon toch de armoede niet vêrbergen I deze sprak te duidelijk uit het verschoten
dcek, 't hont geworden krip.
Gadfried zag het en gaf enige bevetren.
Twee bedienden reisden naar Aalst en kwamen met grote pakken teruE.
De grote zaal van't kasteel werd in een rouwkapel herschapen,
,de naam Jehan d,e Creil waardig.
De volgende dag werd de baron naar dat vertrek overgebracht.
Vier dagen Iater werd hij begraven. Vele edellieden en yoorname
burgers waren voor deze plechtigheid overgekomen.
Godfried van Meerdal leidde de rouw.
Men bezag nieuwsgierig de schoonzoon van wie zulke zonderlinge verhalen d,e ronde deden.
Godfried behield een gepaste houding. Op zijn gelaat las men
geen enkele aandoening. Maar thuis, bij zijn echtg,enote, was alle
stij'fheid verdwenen en met zoete woorden, poogde hij de herlroefde
te vertroosten.
Volgens de uiterste wil was het kasteel met de omliggende goederen het eigendom van het jonge paar.
IIet weinige, dat hij aan geld bezal, werd gedeeltelijk aan de
bedienden, gedeeltelijk aan liefdadige instellingen vermaakt.
Baru had zijn bloedgoud reeds lang terug ontvangen.
We zullen ons hier vestigen, sprak Godfried, na de nodige
gedaan te hebhen.
herstellingen
Dank u! murrnelde Aleida, met een blik vol dankbaarheid
- echtgenoot opziende. Ja, laten wij hier rustig samen leven.
tot haar

EEN EN DERTIGSTE HOOFDSTUK.

EEN OUD BEKENDE.

IIet zou ,een vervelend werk worden, moesten wij alle misdaden
'van Jan De Lichte hier opsommen. Wij kunnen zeer geschikt enige
tijd onbeschreven laten en willen dan de lotgevallen der rovedbende
verhalen vanaf de laatste maanden des jaars 1747 totdal, de gerechtigheid vervuld werd.
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\Mas een Novemberavond, toen twee mannen nel over de baan
van Gent naar Deinze stapten.
Ik ben de adem haast af, Simon, zei de een' even stilstaande.
als een jong paard.
Ge draaft
Te zoeter zal de rust zijn, Brandijzer, antwoordde d'e ander.
zorgen op tiid te wezen.
T[e moeten
Al goed en wel! Maar waarom bleeft ge ook zo lang plakken

in

- Engel>?
t<I)e

Omdat het uithangbord de waarheid zegt.

- !ls, ge zijt verliefd op de herbergdochter!
- Verliefd, dat is zo een aardig woord, hernam Simon.
- Js, dat zeggen alle verliefden' maar ondertussen!
-Ge zit zo ilikwij,ls te dromen en te mijmeren, nu weet ik

waarom. Ha, IJzeren Simon heeft zijn hart laten stelen door de ko'
ningin van <<De Engel>! Fas maar op, dat haar vader te weten komt
wie gij zijl,, en ge vliegt met uw benen omhoog op de straat.
Geen zotternij, Brandijzer!
- \J'ssn, laten wii ernstig spreken.

- Maar gij zijt een spotvogel.
- En gij een dwaas.
- Een dwaas, iXr?
- Ja, maar zeg eerst, wat u op 't hart ligt, dan zal ik u bewijzen, -dat ge een dwaas zijt.
Ik heb een plan.
- Welk?
- Ik kan u vertrouwen?
- Ik bewaar de geheimen als een graf.
- Ik zou er tegen niemand over spreken' ware 't niet, dat ik
hulp
- nodig hail.
O; ik zou toch raden, wat u bezig houdt, zei Brandijzer lachend.
Onmogelijk!
- Welnu, luister, ik zal u vertellen, wat ge doen wilt. IJzer'en
- de rover, de baanstroper is verliefd op een deerne, die hii tot
Simon,
zijn vrouw wil

maken.

Ga verder!

- En die hij daarom schaken wil. Ziin wienil Branilijzer moet
hem -helpen. Hei, kan ik in uw hart lezen, ia of neen?
fuehru, ik wil de waarheid niet verbergen. lat -ge zegt; is
mijn plan. En, Brandijzer, als op €m goede vriend reken
inderdaad
ik op u, om mij bii te staan.
Dat kunt ge begrijpen!

-
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Ge weigert me ulv hulP?

Wis en waarachtig!
En waarom?
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Ilen ûreentdeling met langen bdard trsd blnnen (Blz' 132).
'We

Te beter ! momPelde Brandijzer'
- het tegenwoordig niet druk'hebben
BtiÈ;ce"niet ! beaâmde zijn kameraad'

"-:

Maar hernam de andere roover'

t""at'"ît

t"aurtusschen wel eens wat van de

oolitiek lcunnen vertellen

':'-ô;il.

politiek ?

ge

'

mannen van Jan De Lichte aan
vroeg de zonderlinge vreemdeling

spottend.
-'

:-2; een rveinig. antwoordde Simon-'.
er bij'
Als 't one past, voegde zijn maat
- Welnu, wat wilt ge weten' (Jt kerzerrn
vordert in haar strijd voor den
Maria-Theresia
troon
?
--]]-b",
kan ons niet schelen! l\4aar hoe
.t.llu;;; n;;"h." het ) De oorlog is toch
het

;;;il;t.;Ïo"p
i"rit tt"lb""
rust.

N'lo

ik t zoola',g de legers
met krijgvoeren, laten ze ons ge-

Ha, 't is dat wat ge rvilt weten. Nu de
behalen vele overwinningen. Ze
Franschen
hebben pas Bergen-op-Zoom veroverd.
-- Is dat ver van hier ? vroeg Simon.

In Holland.
Ha, dan zijn ze toch uit de buurt.

- Nu trekken ze op M-aastr;tht af.
- Oef, dat is naderbij I
- Toch niet. B'ergen-op-Zoorn ligt eigenlijk- in Noord-Brabant, een eind beneden Ant-

werpen. Maar eens Maastricht in hun bezit,
zal de vrede spoedig geteekend zijn. Dan komen de legers terug.
En dan krijgen wii het benauwd I zei
- min of meer angstig.
Simon
Och, we moeten maar zien voor den tijd
- goed spaarpotje te l'rebben en maken ons,
een
als 't gevaar naakt, uit de voeten. De wer,:td
is groot g€noeg, meende Brandijzer.
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