Laat ons dan spoedig wegrijden, hernam de barones.

-Het rijtuig

rolde weldra v(x)r en terwijl de dame instapte, kon
Reinout niet nalaten, bescherm'end te zeggen:
Als ge hulp nodig hebt, roept ge me maar, ik ben seffens
- slot!
op uw
Die oude dwaas! fluisterde Martin zijn makker in 't oor,
toen -het voertuig 't hek verliet. Hij kan nog niet aan twee bandieten
beletten zij,n huis te plunderen.
Hij sprak van twintig, zei Wouter. Twintig minstens!
- IIij is een pocher en een overdrijver.
Ik durf er mijn kop onder verwedden,
dat er slechts twee waren. Nu, er kunnen er meer
volgen ! Wie weet, heeft De Lichte zijn geboortestreek weer niet eens
opgezocht.
De dienaar vuurde de paarden aân en ile koets reed snel verder.

**
*
Ondertussen Iiep Mathijs, de woekeraar, nijdig als een spin de
weg naar Aalst op.
Nu heb ik geen duit, mompelde hij, en ge,en wissel ook.
- kom ik met een nieuw
papier, dan zal die kale pochhans naWant,
tuurlijk het oude vertonen en heweren dat hij betaalil heeft. Wie waren die vagebonden toch! Twee bandieten natuurlijk! En twee felle,
onvervaarde kerels. Ze hebben me alles afgestolen. Mijn lieve gelil
is weg! Mijn gekl, ach mijn gelil! sprak hij kermend. Maar, dat zal
zo niet aflopen. De volgende week wordt het TVolvenhol verLrocht,
al scheurde ik er nog zo erg, mijn broek aan. Ha, boffer Reinout, ge
zult aardig staan zien, als ge met uw zieke dochter de straat opvliegt.
Zo mijmerend snelde de rnan voort.
In de vert'e zag hij een wagen, door een magere knol voortge.
getrokken.
Bij mijn ziel, ginds komen Zigeuners, onhekeerde heidenen.
nk betrouw
dat volkje niet veel.
Tamelijk angstig stapte hij over de weg.
Heila, kameraad! riep de voerman, ge moet zo niet langs de
kant der baan wegschuiven. lk zal u niet opeten, trouwens ge zijt
maar een hoop beenderen met een geelachtig vel overtrokken.
Wat wilt gij, goede wiend? vroeg Mathijs ongerust.
- Goede vriend, goede vriend, herhaalde de koetsier. Zulke benamingen
horen wij niet veel in dit land, waar men ons nûg erger
aanziet dan oude honden. Ge zegt dat zeker, om ons goed te stemmen
jegens u. Nu, stel u gerust, we zijn gteen rovers, geen handlangers
van Jan De Lichte, maar eerlijke leurders, die zoeken aan hun kost

te geraiken.
Kan ik u dan een dienst bewijzen? herhaalde de woekeraar.
- Js, ge moet
de juiste weg aanduiden. Waal" s;taat hier
- van Jehan deons
het slot
Creil?
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Ge zijt er vlak bij. Sla gindse zijweg in, links. Rijd ilan recht
door-en ge komt bij het kasteel.
fls, dat valt mee. Ik meende, dat we er nrlg verder af waren.
Maar- ge betlriegt ons toch niet?
belang zou ik daarbij hdbben?
- Welk
Ik weet het nietl evenwel, we worden dikwijls misleid en
- wees zo goed en klim op mijn [iar.
daârom,
+ Maar ik moet naar Aalst.
Och, een half uurtje verlet zal u ni,,et al te veel sehade doen.
- niet gaarne mijn
Ik zou
weg missen. Zet u hier nevens mij!
\fsgn, neen, ik moet dringend naar de stad.
- En ik zeg u, dat ge zult gehoorzamen.

-Mathijs beefde;
Moet ik mijn bevel herhalen!
- woekeraar zzg rond, of er geen hulp was, maar uit een bosje
De

terzijde van de weg keken h,em twee paar ogen aan, die hem het bloeil

in de aderen deden stollen.

Hij

herkende de twee rovers van het Wolvenhol.

Ach! dooil mij niet! kermde hij, menende dat

- zat.
valstrik

hij in een

Daar heb ik niet het minste plan op, verzekerd'e de voerntan,
- wel te verstaan,
zo ge,
rap n€vens mij zit.
Mathijs begreep, tlat hij hier niet anders doen kon dan te gehoorzamen

Hij steeg op de wagen en de Zigeuner roed voort.
Toen de kar nabij 't kasteel kwam, zei de Zigeuner:
Ah, ik zie dat ge de waarheid gesproken hebt. Ik ga ginds
eens vragen, of 'er ook werk voor rnij is. Ge moogt vertrekken, wel
tbedankt voor uw hulp.
Mathijs liet het zich geen twee maal zeggen. Rapper dan men
van hem zou v€rwacht hebben, sprong hij van het voertuig en maakte zich uit de voeten.
lVaarom hebt ge dat manneke tot, hier rneegenomen? vroeg
een vroulv,
die onder ile huif zat.
Eerstens om zeker te zijn, dat we de juiste weg insloegen,
want- we nûogen geen ogenblikken verliezen. En dan, om "t onderzqek
Iater af te leiden.
't Onderzoek?
- Wel
ja, hebt ge niet bemerkt, hoe de ,boer, die wij voorbij- onze gel,eider
kwarnen,
zo vreemd aanstaarde? De Aalstenaar zat als
een vriend trij ons. \Mordt de aanslag bekend, dan zal die hoer natuurlijk vertellen, wie hij in ons gezelsehap gezien heeft. Wij zijn
vreemden, hii is een bekende. Wat zal rnen doen? Eerst naar Aalst
gaan, om dat ventje uit te vragen. Inmiddels kunnen wij ons een goed
eind uit de voeten maken!
Slimmerik!

-
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Ja, slim en listig moeten we zijn!
punt. We zijn hier tussen de bomen van het bos, verder mag de kar niet komen. Ik zal eens gaan loer€n.

-Maar nu komt het moeilijkste

ZEVEN EN VEERTTGSTE HOOFDSTUK.

BE KINDERR,OÛF.
tseatrix speelde in d'e hof, die varr het slot gescheiden was door
de gracht. Een jonge rneid, Flora, was bij haar.
Het kind juichte, telkens het aan de belofte haars vaders daaht,

en verwachtte grote dingen uit Aalst.
Beatrix was een echte wildzang, een fladderende vlinder, welke
nimmer mstig blijven kon.
Nu snelde ze langs het pad, zo vlug als haar kleine beentjes
haar konderl dragen, dan vloog ze weer over het, grasveld, huppelde
en danste, dat haar weùige lokken wapperden.
Flotseling bleef het rneisje staan.
Ginds aan de haag is e€n arftre m.an, babbelde z,e. Zie, hij
kijkt-naar ons.
Flora staarde in de aangewezen richtireg.
Zeket een bedelaar, rnompelde ze. Kcrn, we gaan heno een
- geven.
aalmoes
De meid dacht aan wat haar meesteres getroden had: het kind
leren rnet de armen medelijden te hehben en hun nood Ée lenlgen.
Een kleinigheid, als 't u belieft ! srneekÉe de vreernd,eling,
- uitstrekkende. Ik heb honger en bezit geen stukje geÏd orn
de hand
brood te kopen. Heb cleernis met mijn vrcuw en arme schaapï<ens"
Mag ik hem wat geven? vroeg tseatrix.
- 6eker, zei Flora, laet, poortje cpenexlde en dan in Ilear zak
taslende.
De man sprong in de hcf, duwcle de meid iets onder d,,e neus,
zad,al. ze bedwelmd neerviel.
Boze man! riep Beatrix.
-Maar de Zigpaner, want de schelm was niemand anders dan de
voerrnan en de omgekochte van Jan Ile Lichte, de schurk greep dan
het, kind vast, duwde het een kleine prop in de mond en liep snel het
bos in. Aan de andere zijde van de weg lag een vijver.
De bandiet wierp de hoed van de kleine aan de o€ver van het
water en maakte zich dan zo snel mogelijk uit de voeten.
Dit alles was het werk van enige ogenblikken.
De Zigeuner trereikte zijn voertuig, gaf het, arnn,e wicht aan de
vrouw over, die het diep onder de huif verborg. Dan rolde de liar weg.
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Een kwartier verder vertoonden Brandijzer en Joost zieh.
Gelukt? vro€g de eerste snel. We zijn de afgezanten van Jan
De Lichte.
Ha! Wij hebben de kleine. Waar moeten we he,en? Uw baas
zeide,- dat hijons een boodschap zenden zou.
En die heeft hij ons mee gegeven. trk en rnijn makker zullen
u vergezellen.
Klimt dalr maar rap op. IIoe eer weg, hoe beter. De vervolging-zal niet'lang uitblijven.
De handieten stapten op en de kar hotste verder.
trn volle vaart kwarn de koets van Aleida a"angereden.
Mijn har{, klopt ! rnontpelde de rnoeder angstig. Ha, hier zijn
- aan de hof" Ik hoor
we reeds
de stem van BeatriN niet.
Ze stak het, hoofd door het portier en riep tot de dienaren:
Hoort ge de kl,'eine?
- |dssn, edele vrouwe, antloordde Martin. h{aar de meid zal
Beatrix al in huis zijn.
met juffer
Ik hoop het... rijil maar snel de poort door. Ach, 't is of
- voorgevoel mij verschrikt!
een boos
Weldra stond het voertuig stil voor de woning.
'Wouter
opende het portier en de meesteres sprong vlug op de
grond.
Mathilde, de oude kamer-der van de barones, kwarn op de drempel.
lVaar is Beatrix? yrûeg Aleida dringend.
- Wel, ze is met Flora in de hof gegaan.
- .dch... God, sta mij bij! kreet de vrouwe \vanhopig.
- Wat scheelt u ! riep $,nathilde verschrikt. Ze zag haar rneesteres- bleek worden als linnen.
l{çp, volg rnij naar de tuin. Er moet een groot onheil gebeurd- zijn!
De dienaren vergezelden van Meerdal's gade naar de tuin.
Ze gingen over de brug van de slotgracht.
De hof had nog een andere toegang aan de straatkant, Iangs
waar de Zigeuner zijn aanslag gepleegd had. De zoekers zagen dus
Flora niet liggen.
Beatrix ! riep Aleida zo luid ze kon.
-Maar uit die stem sprak al de angst, welke het teer moederhart
verontrustte.
Beatrix, Beatrix! Flora! galmrle het door de hof.
-Maar geen antwoord!
Ze zijn weg! kreet de barones. Wat zal er gebeurd zij'n?
-Martin en 'lMouter snelden d'e grote tuin door.
Ilaar vonden ze FloraBeiden sprongen een stap achteruit, zo hevig ontstelden ze.
Jan De Lichte! mompelde Martin.
- \Melk onheil zullen we vernemen! zei zijn makker sidderend.

-
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De dienanr ri,chtte lraar op. (812. 354)

Aleida bemerkte haar meid.
Beatrix weg! gilile ze. De arrne vrouwe wankelde op haar
- De mannen moesten haar ondersteunen.
benen.
Beatrix! kermde de ongelukkige.
- Mathilde, hier, help, sprak Martin beslist. Ik zal Flora op-

nemen.

Ile harones was buiten haar zinnen. lV"outer en de hamenier
brachten haar met veel moeite naar huis. Martin haalde water uit
de gracht en wies 't gel,aat der bezwijmde meid.
sloeg deze de ogen op.
Weldra
'Waar
ben ik? mompelde ze verward.
-Ze staard,e wezenloos voor zich.
Waar is Beatrix? vroeg de knecht snel.
- Beatrix! herhaalde Flora.
- Spreek dan toch, snel, zeg mij waar het kinrl is.
- Mijn hoofd, kloeg ze. Wat ligt er toch op mij?
- Niets, niets, maar zeg dan toch, wat er gebeurd is met Beatrix?-

Waar is Beatrix?

- Maar zijt ge dan krankzinnig? Het kind is bij u geweest hier
in de- hof ! Ge moest er voor zorgen. Wat is er van het meisje geworden?

Ho! kreet Flora, terwijl een schok haar door
- herinner rnij. Die bedelaar was een schurk.
ha, ik

't

lichaarn voer,

TVelke bedelaar?

- Die ons geld vroeg. Hij liet mij aan iets rieken.
- Waardoor ge in zwijm vielt. Doch het kind?
- Ik viel en verder weet ik niets meer.
-De dienaar richtte haar op en, aa.n zijn arm steunend, strom-

pelde de meid naar huis.

IIet kind moet gestolen zijn, zei Martin tot de andere diete hand,elen kunnen we het, misschien rnog

- Alleen door snel
natren.

redden. Eerst en vooral zullen we de bevolking oproepen. Ik ga alarm luiden.
De hronzen stem verkondigde enige ogenblikken lat,er aan de
omwonende lieden, dat er op het slot van de landheer nood of gevaar
dreigde; spoedig kwamen van all'e lkanten mensen toegelopen.
Men vroeg van alles dooreen, tot Martin met een stem als een
tronnpet stilte gdbood.
Ùlgnssn! riep hij, onze kleine jonkvrouw Beatrix is verdwenen,-vraarschijnlijk gestolen. Een kerel is naar het hof gekomen,
heeft Flora bedwelmd en moet het meisje medegenomen hebben.
Helpt ons allen om licht in deze zaak t'e brengen.
Natuurlijk
waren allen hiertoe bereid.
'Wel,
zei nu een der boeren, toen ik herwaarts kwarn, meen
ik in-het. bos bij de vijver een hoed gezien te hebben. In mijn haastn
354

om hier te zijn, lette ik er evenwel niet op.
Bij de vijver? hernam Martin met angst in zijn toon.
Allen ontstelden!
We moetm met overleg hand,elen, zegde de oude, troudie ondanhs de verschrikkelijke toestand zijn kalmte kon
lve dienaar,
bewaren. Wouter, ga naar de heelmeester en zeg, dat hij onmiddelIijk naar de barones moet komen zien.
De jonkman snelde heen.
En wij naar de vijver! hernam Martin. Maar vier nûannen
- op het slot blijven. Wij moeten aan alles denken.
zullen
De ervaren knecht herinnerde zich, dat de rovers dikwijls allerlei listen aanwendden, om hun overvallen met goede uitslag uit te
Yoeren.

Wie weet was die kinderroof geen beraamd plan om het volk
van het kasteel te treldken en dan d,e gelegenheid te gebruiken voor
hun misdaad? De brave dienaar nam dus een wijze maatregel.
7*lf. hegaf hij zich, voorzien van een lange stok met haa,lk, naar
de vijver. De pachters, vrou\tren en jonge lieden, welke op het voorhof stonden, volgden hem, met uitzondering van vier forse mannen,
welke Martin aangeduid had om de w<rning te bewaken.
Waarlijk, aan de rand van de put lag een hoofddeksel en de knecht
herkende het onmidilellijk ats het eigendom yan Beatrix.
Arm kind! riep een vrouw, wie de tranen over de wangen
Nu ligt het daar versmoord! Denk toch eens, Rika, dat
stroomden.
het mijn Belleke was. Ik heb zielsmedelijden met de barones.
Helaas, helaas, Jan De Lichte moet weer in de streek zij'rr.
Ilat -hellewicht zal evenals vroeger van zich doen horen. Diefstal,
aanrandingen, moorden, branden... helaas, helaas, de wereld moet
vergaan, als de mensen zich als de wreedste heesten gedragen.
Zo sprak Mon,ica, de buurwou\tr van de bewoners van 't Wolvenhol, die toevallig bij haar schoonzuster was nalbij het kasteel en nu
er natuurlijk in de verste verte niet aan dacht huiswaarts te keren.
Inmiddels had Martin de haak met sidderende handen in de

vijver

gestoken.

Ik geloof niet, dat het kind in 't water ligt, zei hij. Die hoed
werd- voorzeker met opzet hier gegooid om ons te misleiden. In alle
geval, ik zal de vijver onderzoeken, lang duurt dat niet.
Eensklaps boog de stok onder een zware last.
Ieder hield de ad,em in! Ieders hart klopte! T,oa of geheim verklaard worden?
. Een zucht van verlichting ontvlood Martin's lippen. trIei rrras
niet 't lijkje van het kind zijns meesters, hetwelk hij bovenhaalde,
maar een tak met watedkruid bengelde aan de dreg.
Na nog enige tijtl gevist te hebben, zei hij:
Mensen, Beatrix is niet verdronken, maar geroofd. De schelmen -willen ons verschalken om tijd t€ winnen.
.'n,)

Ik weet nieuws! riep

eensklaps een boer, die hlazende en

hij-

gpnde- aan w.as komen lopen en't geval rrernomen had. Ik weet nieuws,
herhaalde hij, moeite doende om die woorden uit te brengen.

Spreek dan op ! kreet Martin op de landman toespringende.
de ander, hijgende naar adem...

- E,en kar... ginds...,
- eerst wat bekomen. stotterde
Iaat me

De knecht had de pachter wel de woorden uit de keel willen
trekken, maar hij moest wat geduld helbben.
Eindelijk begon de boer:
Een uur geleden, reed een wagen naar deze kant. Hij werd
- door een Zigeuner, en naast de kcetsier zat niemand anders
gevoerd
dan Mathijs, de woekeraar, uit Aalst.
Mathijs, de woekeraar! klonk het in 't rond.
- Zaa die duitendief, die geldvreter, zijn
klauwen in zo'n lage
zaak-durven steken? ri'ep Monica. En ja, ik kwarn hem tegen, toen
ik deze noen naar mijn schoonzuster ging.
Rolf, kom hier! gebood Martin" Rijd als de weerlicht naar
Aalst,- vertel 't gebeurde aan ,t gerecht en zeg ook, dat rnen Mathijs,
de woekeraar, hier gezien heeft in Zipieuners gezelschap. Spoor eveneens de baron op en deel hem alles rnee, maar voorzichtig.
Rolf verdween ogenblikkelijk orn een paard te halen en zijn op'
dracht uit te voeren.
En wijr l6n"o de bossen in, vervolgde d'e trouwe dienaar. Die
- nog niet ver zijn. Mensen, doet alles wat ge kunt, prdbeert
kar kan
't onmogelijke zelfs om Beatrix terug te vind,en en de landheer en
de edele vrouwe van de wanhoop te redden.
Men besprak welke richting men zou inslaan. De troep verdeelde zich in groepjes, welke snel voorttrokken.
Het dochtertje van van Meerdal was dus het voorrrerp van een
laag complot, dat wij tot goed begrip nog eens in enige woorden willen herhalen.
De hoofds,chuldige was Baru, de wellustige Brusselaar, die de
lieftallige Aleida de Creil tot zijn vroulv wilde maken, maar hierin
mislukte door d,e verschijning van Godfried van Meerdal.
De Brusselaar wilde zich wreken op het jonge paar en vormde
een duivels plan. Kon hij het ouderhart dieper treffen dan door het
kleine kind, het dierbaar huwelijkspand, te roven? Hij was echter
zelf te laf, om dit schelmstuk te verrichten en riep de hulp in van een
man, wiens wreedheid hij had leren kennen. Baru rekende op Jan
De Lichte.
De roverkapitein toonde zich genegen vfi)r veel geld het kind
te ontvoeren.
Veel geld! Ja, z* hevig was Baru's wraakzucht, dat de gierigheiil
,ov€rwonnen werd. De Brusselaar, die 't goud aanbad, offerde een
grote som op om Godfried en Aleida te treffen. De bandietenhoofdman ook was blijde zo'n voordelige gelegenheid te hebben, om v&n
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cle graaf welke zich tegen hem verzet had toen hij nog
Meerdal
die stoutrnoedigheid betaald te zetten.
onder de -Egyptenaars leefde
De Lichte durfde zich -echter niet meer in de streek wagen'
waar rnen hem zo goed kende. Op zijni beurt zocht hij naar handlangers en vond die onder de Zigeunetrs, aan wie hij een klein deel van
zijn }oon afstond; de Egyptenaars sternden er wel in toe de kleine
te roven, rnaar weigerden haar te houden, orndat zij vervolgingen
tegemoet uagen. Irnrners 't gerucht werd verbreid, dat de overheid
de streek w,eldra zuiveren zou van alle verdachte lieden en dus wilden de zwerv€rs geen getuigerr hebben, die cp verpletterende wijze
hun boosheid aan 't licht zouden brengen.
Haru moest dus het kind aan'nernen. Maar wat er rnee te doen?
Daarover peinsde de schelm zich mce, totdat, zoals wij hoorden, een
ontrnoeting rnet Elenri Valens, de schurkachtige ûorn van Godfried,
hem op een denkbeeld b,racht. De Brusselaar kende d'e rnisdaden Yan
de ridder en rnaakt,e daarvan gebruik orn hem tret kind op de hais
te schuiven, zoals een volksuitcXrukking luidt.
l-alens durfde niet weigeren, uit vr€es, dat Earu hem zou ontmagkeren. En de edelrnan was een gevierde gast in de voorname krin'
gen. ÏIoe diep ware zijn val, moes{. aijn schuld b'ekend worden. Bii
dat schrilcbeeld alleen sidderde de ridder. I{ii besloot dus rnaar de
kleine te aanvaarden, wat, zoals de lezer weet, gebeuren zou nabij
de herberg <De Duif> tussen Bekkerzele en Bijgaarden nahij Brussel.
Nemen wij na deze korte afwijking de draad van ons verhaal
rileer op.

ACHT EN VEERTIGSTE HOOFDSTUK,
OPZOEKINGEN.

'Men had de bewusteloze lrleida ijËings te.bed gelegd. Nog steeds
verkeerde ze buiten zinnen. Mathilde zat wenend aan haar spond,e
en wachtte ongeduldig op de kornst van de geneesheer.
In de keuken waren twee meiden, een jonge, Dina en een meer
bejaarde, Agatha.
Ik had er een voorgevoel van, dat een onheil boven ons huis
- zei de laatste. De raven hebben gister avond zo gekrast en
zweefde,
dat is nooit een goed teken. Ach, bij mijn zeer heilige patrones, die
ik een kaars zo dih als rnijn arm zal offeren, als ze de lieve Beatrix
weer terug brengt... ma.ar wat wilde ik nu eigenlijk zeggen?... ik
weet, het niet meer..., een mens kan zijn hoofd niet helder houden
in zo'n geval... wel, wel, I)ina, wat"gaapt ge nu weer door het venster naar lVouter? I(unt ge dat zelfs niet laten in deze vreselijke
ogenblikken?
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Naar Wouter! riep de jonge nneid verontwaardigd. Wouter
is op- of voorplein niet te zien, want hij haalt de heelmeester.
Ge weet toch waar hij is! Oh, die lichtzinnige deernen van
heden- ! In mijn tijd keken wij "t rnannevolk zo onbeschaarnd niet, in

de ogen. Maar toen hoorden we evenrnin van al die wreedheid. \Vaar
gaat de wereld naar toe !
Ge zijt een oude babbelaarster, Agatha.
- !fs61 me nu eens zo'n brutale betweetster,
Geen greintje eerbied -meer voor de ouderdorn! Ze iliennen alles, niets hXijft hun verborgen, zo zeggen ze tenminste, ja, wat ze niet moesten lveten, daar*
van spreken ze.
Ik weet niet, hoe ge u niet schaarnt over dit, alles zo door
te drav,en,
als onze edele meesteres schier dood te bed ligt.
Zwijg of ik sla u deze houten lepel om de oren. Mathitde. die
- madam daar hoven, verbiedt mij, mijn geneesrniddelen te
preutse
gebruiken. Mijn zalfjes falen nooit en ze zouden ook spoedig de barones weer op de been helpen.
Zoals de oude pachter Jannes, die ge bijna verrnoord hebt
met -uw kattevet en and,ere bucht, merkte Dina boosaardig op.
't Was goed, dat het meisje snel de keuken uitvluchtte, want de
houten lepel, die nu een stenen konn in stukken brako was anders
op haar hoofd tereeht gekomen. Dina liep bijna tegen lVouter aan.
Al terug? vroeg ze.
- Js, de heelmeester is daar.
- /ns, riep Agatha, die de keukendeur opende, staat ge daar
- te rninnen, als de barones te sterven ligt. 't Is een schande
nu elkaar
voor God en de mensen!
Jaloerse prij, wij staan niet te minnen, hulderde de jonkman"
Geef-maar spoedig een schaal voor de heelmeester.
trs de pillendraaier, de giftmenger boven? Eij mijn patrones,
nu is- 't gedaan met onze brave vroulve. Wie door die barbier-heelmeester aangeraakt wordt, rnag zijn graf bestellen.
Geef de schaal nu, babbelwijf! riep
ongeduldig.
- Ifier, hier! en maak u nu de keukenWouter
uit. Ik stik anders nog
van toorn.
Ge moogt het gerust doen, spotte Wouter, als de barones
maar- beter wordt.
lfa.astig liep hij de trappen op. De barbier-heelmeester, want
- kleine
het
ventje met de grote bril op de neus en met zijn- grijze
pruik, oefende die twee beroepen uit, stond rnet een zeer bedenkelijk gezicht'bij het bed.
|fp, hrn, kuchte hij, dat ziet er hier erg genoeg uit.
-_gi: mompelde enige Latijnse
woorden en voelde nog eens de
-kranke aan de pols.
Een felle aderiaring, vervolgde hij. Te veel,blced, veel te veelo

-
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de gewoile kwaal yan rTTensen, die rciets doen. En dan kunnen se hoegenaamd niets verdragen.
TIij nam uit zijn tas een vlij'mend rnes.
Stroop de rechtermouw uwer m,eesteres op, beval hij aan
de kamenier.
De aesculaap zette de bril wat vaster, sprak weer enige Latijnse
zinnen uit, als om zich zeh'e nnoed te geven en nam de arm der be'
zwijrnde vast.
fleud, hor.lil op! klonk eensklaps een stern.
-De heelmeester werd ruw weggestoten.
Wie waagt... riep hij, maar plotseling zweeg hii, want hii
- baron voor zich staan.
zag de
Wat wilt ge doen? yro€g van Meerdal, op wiens gelaat, de
- wanhoop te lezen stond. Hij rnoest snel gereden hebben,
grootste
want zijn kleding toonde de sporen llan een wild,e tocht.
'
IJw gade rnoet wat bloed verliezen, zei de heelrneester.
- Geklieid! hernam de edelman.
-Hij zag de ziehe aan €n riep op hartverscheur'ende toon:
-- Ach, Aleida, moet ik u zo weervinden! C*od, Goù ge beproeft
diep.
ons
Hij bevoelde 't gelaat van de bewusteloze, nam haar pols en
verliet haastig
't vertrek, na aan Wouter geboden te hebtren:
'Water en
azijn.
-Spoedig keerde Godfried terug met een klein flesje. Van de
inhoud gçot hij zijn wouw enige druppelen in de rnond.
De knecht kwam na enige ogenblikken met 't gevraagde.
Van Meerdal wies 't gelaat en ut duurde niet lang of de bedwelmde
sloeg de ogen open.
Yerward zag ze rond zich.
Aleida, ik ben het, uw Godfrieil.
- En Beatrix ! kreet de barones op woeste toon. Ach, zeg mij
- zwaar gedroornd, geijld heh, dat er niets gebeurd is. Ben ik
,dat ûk
nu klaar wakker? Roep mijn lieveling hier, dat ik haar zie en omhelze.

Kalm, kalm, dierbare Aleiila.

- Maar waar is mijn kind? Ach! Godfrieil, pijnig me niet!
- Z'e is verdwaald, maar men zoekt haar al. Nog wat geduld!
- fr{ssn, neen, ze is weg, ze is dood ! schreeuwde de rampza'
lige nnoeder.
Ach, beilrieg me niet!
'Wees
nu bedaard, Iieve vrouw, alles zal goed komen.
- Ik tren bedaard, dood-kalm, Godfried. Ik zal stil zijn, maar
vertel- mij alles. Verberg me niets!

De blik harer ogen logenstrafte haar woorden. De barones was
hevig opgewonden en rnoest zich geweld aandoen om niet in snikken
uit te barsten.
Godfried wilde de waarheid verzwijgen, maar op ieders gelaat
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Ias de kranke, dat er iets schrikkelijks moest gebeurd zijn.
Van Meerdal vertelde wato maar zijn gade ried de rest.
Er zijn rovers in d,e omtrek, ik weet het van Wellens! tvaar
ze gestolen
hetbben. En Beatrix is in hun macht.
Met een woeste kreet viel ze weer in bezwijming.

**
*.

't Was een moeilijk zoeken vocr Martin en de landlieden. Langs
waar was d,e kar gered,en? Had de koetsier niet herhaaltlelijk zijn
koers veranderd? Niemand kon die vragen beantwoorden. En op
de weg zag men vele karresporen. Welke was de juiste? Martin
snelde echter rnet enige pachters voort in de richting van Gijzegern.
Na een tocht van een half uur ontmoette hij een vroutv, die aan
het sprokkelen was.
Itreht gij geen ikar gezien? vroeg van Meerdal's dienaar.

- Een kar?
- Js, spreek spoedig!
- LaaI eens zien, een half uur geleden is pachter Moorkens
hier-Voorbij gereden met drie jonge varihens. Kromme Pier van

San Strijpen...
Een kar van de Zigeuners! riep Martin ongedultlig.
- Zigeuners! Zijn
er Egyptenaars in de omtrek? Dan moet
- naar huis, want die landlopers stelen erger dan de raven.
ik rap
Maar antwoord dan toch op mijn vraag. Ilebt ge Egypte.naars- gezien?
Bij mijn ziel, neen, voor zover ik weet niet! Maar misschien
twee -uren geleden,'k stond hier juist een beetje te babb,elen met Doka.
Wat dan, rap! drong Martin aan, bevonde van ongeduld.
- Wel,
toen zagen we een huifwagen daar in de zandweg. Ik
kon -de Yoerman van zoYer niet zien.
En waar reed hij heen?
- Langs de kant van Gijzegem.
- 'Weet ge er nog iets van?
- Neen!
- Hebt ge geen mensen gezien m,et een klein kind? Het meiske van 't kasteel is gestolen
\Mat zegt ge daar! Het kindje van de barones is g:estolen!
En zeker
door de 'Zigeuners? Men moest die slechte rnensen dcodslaan.
Maar zeg nu toch, hebt ge niemand gezien met een klein
kind?Ik zoa zeker dat meiske van de baron bij die Egyptenaars
- Dat kunt ge denken! Ik zou dat zien en hier maar voort gaan
laten?
met hout te rapen, alsof me dat niet aanging. Maar, mijnheer toch...
Komt, we volgen die zandweg! schreeuwd,e Martin, reeds vooruitsnellende.
We rnoeten die huifkar achterna.
360

LEES IN DIT NUMMER HET YERYOLG VAN JAN DE LICHTE

N'

30

EERSÎE JAARGANG

27 APRIL

TAt& EN $SHAIrOT
WEKELIJKSE UITGAVE
PRIJS PER NUMMER : 4 FRANK

Uitgave van
qDE VLAAMSE BOEKHANDEL>, Provinciestra*t, 42, ANTSTERPEN
(Handelsregisùer van Antwerpen

nr

33.297)

I{ANS VAN HOORENBEEK

IAhI DE LICI-ITE,
en zl1n zwarte Roverbende

YLAAMSE BOEKHANDEL

_

AI\T'TWERPEN

.I

HANS VAN HO RENBEEK

Jtil [[ l,l8[TI

gevolgd

door

t[[[

VLAAMSCHE BOEKHANDEL

P

01,1,I T

ANTTI'ERPEN

IIANS VAN HOORENBEEK

JAI{ DE LICHTE

ZIJN ZW ARTE ROOVERBENDE
gcuolgil iloor

ABEL POLL,ET
EN DE BENDE

VAN

VLAÂMSCHE BOEKHANDEL

-

I-TAZEBROEK

ANTWERPEN

INHOUDSTAFEL
lllz.

Blz.

t,]ivl llo g{rs{lrrnlil!'

Jan De Lichte
Jirr I)c Licllc .. ..
f)e

3
6

$,rrrr

Borrr
De bevrjid il, g'
\\'cg rDct der kflPilcill
Het ocrste Irro€ifsluli
f)e srlnùtkoJnst
De hercchLirrl|
Hct tNcerle Prnelstuh
Hct Lczonk bij (lell lî_1"1r
De l nshg ol.' LIc |astliocl.
Hcl ScirrjJl'
r\_ie \\'rl planncn
f)e flilnvnL van Jârr l)Lj l,i.hl.
De vêrloofdc

1U

il

.

.

.

:i,'

'I

î9
l,'t

ôe bru irl Ïal
Arllle Irrîns:

tlcrl

cruAgevolltlcrl
De bâânsLr.ropCls
Het hezocli bij Llcn
De LrrlilolL
ne iranslûg bij den mil lrlcr
I)o trrui.l
rT,,' a^ct, nr'l,r lrtt\ cli ili:rrliul
N

icil\ o

l)r.

9:l
'l{)l

'.

.

sLilrtllrrcl i.ir'lr

l{)?

l
llil

ttitvocl ing

111)

t3;
Iio
113
1.',.1

t;tr

lf,l
I

1iô
iÊ6

Iien lrcls.ll Ilan
llii dc ZiAclrnel-s
'f\vce a rslâgen

190
1!)3
1$?

scllclirren

r')p 't Wolveûlrol
lloozc voot Ér'l oelrrl.
I)c l(iù{lerroof ..

P09

:0û
t10
113

OtzocliiDgen
.Aôrr llct ziekbcd
In ù Dc l)uif " ..
Yan llecrdll cD l)ick
'fe nrDss0l .. ..

:i0
il9I)

!31

l)e rris.tâ:rd onllrilsl td
l)c ?iclic
l)e pijnLitnk
lb Zinnel)ozc

23G
?311

245

r59

Gilvon(L.nT
Ïr'r(lcl o,rilPl zoL4(

'l5ii
:61
:63

iruis
Schrik
D: kindarberrl
T

ln (le vltl
l ),' srarrrliirrti

ff. r-'' 7i'r !l'1, I llt lir.r i)rirrrrlg|ttirrLrrr lil'?,,r li .tL L lr.j, l tli

îlr

1il

nir iLir11sl:lg ol (lc lll'tl)crg
To (ttl,tcnlrcI,lc

r'c

LXXXI

t-xxxIt

I
I

:Û?

:il

rttti

..

iîi

Ittl

3{ll
.1n3

30?

310
i]1?

lrip(iâg
,li ZIri,.i f
,lo
lillJl!'f.
lirrJl!'f.
l.:cn liolt gc!rrill
llr llôasrlrilirl rI
1 (i,'-i,',,r,1^ f1-r ..

r18

llL s{

:]|I
:r2ii

Ir,, --lriTtrt.,Iti
1,IXI\ Zi!li llrrl,,l .n srorJrlhoi,l
r,xxxvl | )f rloi)rlAL.Ni
LXXXT\r

I,XTX\II I
r,-\

\,\

\'

t

i)39

1)''

7(,r'sL

lrtt

u4l

I,XX\IX '1 ( iI r {','1r l
XC l), ! llr)rrrilr;rrs

xcl

XCI I
XCI II

xctv

344

3,!6
3n8

JrL(,lllr.s' Iisl
\r rr \'lllrrn,l, r,'ir

.\"r Lrr r rlr' lrrt
xc\r l: ,. 'lri,'llir
xcvt \\_i , r ,,| " Zr,r'X\ ll,,l
XCVII l: r, ,r' rr'l.,rlill!r' nrr "Irôilin.: ..

XCVIIl liL sfirjlrt(,1'ik \rfrlerzil,l)

\ctx lr. " rt,l, llttl r'r.:
{:

I)a ttoutrelt)ozt' (licÙslknÙtllt .
li(.n lilcin \\orlr(lic ljt'srlritdell is
\ r'rdrit,ll,citl
IllrL l)c Lirlrlc in (l,r lilr,r ir
lr i l)cn Ell{rl "

l.:i

.

11rl

IlLll (lÈf Ïtrn l,iL'rrla
\'Ê1ra(icll
Ipn stcrflred
Een ou{l lreliendc
l c Nazorelll

'1'\À

I,X\\

;'):}

$lt]cr l) ij I"ivinû

!9ir

lL.
LX.XV j\j'j, r' I j,i.
I.II\'I ALtufll s l! .,lr{' ..
I,XXYI I I )r' I t)a,r iltrrigirg
J,TXVI II l]l|l r rlia lll]f r! r,

l,_\ttx

(n
6;
i1

:&q

r

1,1

ilt)

98ô

LXXr Ii n ll rltl slr.r'
LXXII ltrri,hir ('r r Àllr{'rl
l,xxt I I I)ê {rn lrlrr( l rtir r-r
Llxt\ Norr trlrrtlrû rr lltrarl

11

tÛ
TI

?S:

I,XVI I I;an rri.dfl(lis
l,\v r l)a srl)il)1rr,ruli
LXrX Ilr. /r,r'srl rirncr
LXT I li-l l'r\\'i.is vrrr rl.ll:r]rlrrli

ct

clt

CII t
CIV

cv

(:\rI
CVI I

366

l

Ill
I r,,, É \i,t) sllr,r, ..
I),: '1.
\\r'r,i,li !ln ll.)f cfi Jcc,t 0.
l),, \'r'rglricring r^ \\'cndllinp .. .. ..
Nirirr'f lrrliirudrrin
lr. rlrf{cllrlr IIolla doil
lrr. l, 'r,Ikôn,t .. ..
lrr zî lian
ll. IlD\':rnnD -

CVITI C,nln)îsl(or(l
CIX '11. \\l. r).l u ir r
cx l\1nric Pn l'{,tù.
CXI Vrrci.r jj,I

413
4L7

L24

dæ
.r38

{38

CXX ll',n(l lrL ii) za
CXXI Irf| l,nIr c
CXXII lù " l)irn Iiu lrr il

45t)

CXXIII ln 'i ArÏirng

IJTcr'0n Sirn0ll

457

458

fte
1G6

i

(:,\\Nl ili

cxx-\ll

I

l
)

3C4

414

CXVIII \vl'ir0ll eÙ !al rocning
CXIX Nl;rr rlc l).Dric terllg

CXrXII li'r

391

tr0L

cxvlt

\t, L l"

379
383

{o3

lorlcr n)r zij|l cigcll
CX\iI llon(l Ii.lik,(,

c\\I

3?r;

a1

cxtt lcls r)v{,r s roliliclorl
I Il,rnd l lllcll
cxlv

cxxlx '|,N,rj rll.7i{cuncrs

3ôS

4{tz

tx

cxxv ( txisnj4 rt
cxxvt Ii(.n l,{'z\râtrd ge\rc1Èn
CXXVII Sù)ûrtêl jli lvedcazicn
ûxxvllr l:ch I nrsligc \\'i) rl Is.lr u \\' it

359

I

É

4ô9
411

tL,lL

zrrt),l( rliil!
, I j rl, ritrr

,liïl
/,'l1l

