Wij mogen hier niet klagen, verzekerde de waardin. Jq er
loopt overal slecht volk, maar langs de kanten van Gent. Aalst, Oude.
naarde is 't veel slechter gesteld. De meid van onze paltoor heeft in
't Aalstse familie wonen. Nlaar ze durft ze niet meer lbezoeken.
Ja, dat moet ge
niet vertellen, onderbrak de vreemdeling.
- van Brussel enmij
Ik kom
reis ook wel langs de kanten, waatvan gij
spreekt, maar nooit op een uur als dit. Er verblijft daar een zekere
Jan De Lichte.
Kent ge die schavuit? riep de andere persoon, schijnbaar een
boer.Gelukkig niet of alleen van horen spreken. Een mijner vrienden -is echter door hem bestolen en nog wel op klaarlichte dag.
'"t Is toch niet waar zeker! zei de waardin verschrikt.
- Volkomen waar. Ile zonne stond
aan de hemel. Mijn vriend
was -op een koopdag geweest en liep langs de grote baan, om het
naaste dorp te bereiken. Plotseling springt er een rnan uit een bosje
en zonder complimenten laat hij een mes zien, zeggende:
Uw geld of uw leven! Jan I}e Lichte vraagt u dat. En mijn
maat- moest alles afgeven tot zijn trouwring toe.
Dan mogen wij hier van geluk spreken, riep de vrouw. Ze
- wel eens een varken,
stelen
of wat hout en ook wel eens veldvruehten,
maar van aanrandingen horen rve toch niet.
Langs de kant van Eekloo is dat echter ook geheurd. Er
- daar twee rovers
moeten
in een bos zitten.
Wat ge zegt, zei de hoerin. Tw,ee rovers?
- Zo vertelt men toch. Een landbouwer die 's avonds yan een
- kwam werd dcor twee vagebonden uitgeplunderd en zelfs
bruiloft
nog lelijk toegetakeld. Want de arme bloed werd 's rnorgens half
dood gevonden. Aan zijn hoofd droeg hij twee wonden. Eerst meende
meno dat hij dronken van 't, feest gekomen en tegen een boorn gevallen was. Maar toen hij biJ zijn zinnen kwam vertelde hij het anders. Twee dagen later braken de twee handieten in een kleine hofstede, ze bonden de boer en zijn vrouw aan hun bed en sloegen de
zoon als kaf.
En zijn de schelmen nog niet gevangen? vroeg de boet.
- Ongelukkig niet. De jonkheid heeft een klopjacht ingericht
maar- zonder uitslag. Maar 's avonds wilden de schavuiten inbreken
bij, de aanvoerder der jongtlingen. [e weryden echter verdreven.
Daarvoor moet men stout zijn, nietwaar?
fs schrikkelijk! sprak de boer. En waar is dat gebeurd?
-'t Rond Eekloo. Ik geloof
tussen Adegem en Maldegem. En
langs- de Hollandse kant, naar Aardenburg en Sluis op, wordt er
ook gestolen. Mijn man komt ,nog al veel langs daar, want hij is
ko<ipman in beesten. Dus op de baan hoort hij er veel var vertellen.
Mear men moet er te Canegem toch ook van spreken.
Ik had er nog niets van gehoord. Maar wij wonen ver van
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Abraham Hans
JAN DE LICHTE

ik kom weinig in d,e herbergen. 'k Ï{eb een zieke vrouw,
moet ge weten, dus heb 'k op 't hof dubbel werk.
Wat scheelt de bazin?
- 'le kan niet uit de voeten van de rh'eurnatiek. Haar borst deugt
- Een zwak mens en dat is lastig op de hoeve.
evenmin.
Gij mannen zijt toch zelfzuchtig, zei de waardin half ver- Ge helbt geen medelijden met uw echtgenote, maar ge klaagt
stoord.
dat'ze ziek is onndat ze nu niet veel uiûsteken kan.
Medetijden heb ik genoeg! verzekerde d,e boer. Maar klagen
helpt- niet. Ik heb overal gemeesterd, tot in Brugge toe. Ile dokters
geyen gepeperde rekeningen, geloof het maar. Iloch dat kan mij niet
schelen. Ik zou voor mijn Katrien alles doen. Ik ben er voor ter beevaart geweest en ben op mijn knieën naar een kapelleke gekropen...
op mijn knicën en op klaarlichte dag, zodat alle m,ensen het zagen.
Ik heb er gebeden met wijd uitgestrekte arm€n. Dan kroop ik weer
op mijn knieën naar huis t,erug. Niets gekort! Mijn vrouw is en
blijft ziek.
Ik weet een goede remedie voor de tborst e( misschien helpt
- de rheumatiek ook wel, sprak de herbergierster.
ze voor
Heb er wel honderd gekregen, van de kosterin, van de
- "k
burgemeestersyrouw,
van de pastoorsmeid, van haar zuster die non
is, van de oude schaper en van nog veel andere mensen. Ile een gaf
poeders, de tweede kruiden, de tlerde een aftreksel van zaden, die
weer wat nieuws. Maar 't helpt alles niemendal. Mijn vrouw is opg:etekend met zwart krijt. 't Is triestig om het te zeggen, doch, 't is
de zuivere waarheid.
De vreemdeling, vrezende dat d'e waardin over haar geneesmiddelen treginnen en allerhande verhalen ten beste gev€n zou, stond
schielijk op en zei:
Ik ben weg. 't Is tijil voor mij.
- 'k Ga mee. Och,
een m€ns wil zich eens verzetten, maar eigenlijk -moest ik al lang thuis wezen. Een wijf, dat laat opstaat, een
man die drinkt en een boer die zijn hof alleen laat, 't deugt geen van
drieën. Hier, bazin, is mijn verteer. Goede avond en slaap wel.
De reiziger betaalde ook zijn gelag.
Het tweetal trok dan de haan op.
Is nog ver naar Wyngen'e? vroeg de vreemdeling.
- Wel,'t ge moogt dat op een dikke twee uren rekenen. Maar de
helft- doen we samen. 't Is een schone avond.
Toch nog al donker
- {Jch. de weg is niet moeilijk.
- Moet ik over Tielt?
- Ovir Tielt, waar zijn uw zinnen?
- Ik ben hier vreemdeling.
- Dat bemerk ik! Over fielt naar Wyngene. Dat is langis Antw€rpen rond naar Brussel. Neen, vriend, ik zal u de kortste weg tonen.
de plaats. En
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't fs nu zeker half negen. Om half elf kunt ge gaan slapen. Ilebt ge
ginder familie?
Neen, maar een goede kennis, waarmee ik morgen naar
- en Roeselare trek. Ik ben
Thourout
koopman in lijnwaad.
Ah, dan kunt ge hier nog al zaken doen. Komt ge van Brussel?
- 't Is te zeggen, ik woon te Brussel. Maar deze noen moest
ik in- Deinze zijn. Gisteravond kwam ik te Gent aan. Van morgen
ben ik van daar met de diligence naar Deinze gereden. Ik zou nu wel
een rij'tuig gehuurd hebbenn maar de tijden zijn zo slecht.
Zwijg, kameraad!
- Maar 't zal beteren.Wij boeren weten er van rnee te spreken.
- Als't maar waar is.
- De oorlog is uit.
- Ze zeggen dat al zo lang, doch de heren Fransen gaan maar
voort- met ons te pluimen.
Er zal toch meer orde komen. Ik sprak daar
Jan Ile
- Welnu, het schijnt, dat men die kerel en al zijn van
Lichte.
handlangers
gaat vangen. Te lang hebben die gasten ongestraft hun misdaden
gepleegd. Nu wordt men streng. Gisteren heeft men een burger op
het schavot gebracht.
Waar?
- Te Brussel.
- En waarom?
- Ah, dat is een lange historie.
- Vertel ze eens 't kort de w,eg.
- - Welnu, luister. ,
-De Brusselaar sprak weer over Baru. Hij verhaalde alles wat
hij wist van de kinderroof bij baron van Meerdal en eindigde:
Die Baru werd dus plichtig bevonden. Men heeft hem gisteren opgehangen.
't Manneke ging geweldig te keer, toen de beul hem
de strop om de hals sloeg.
'k Geloof het wel, het moet g€en aangename hitteliutg zijn.
- En
als een schelm de eeuwigheid binnentrekken. Toch heeft
- gebiecht. 't Ventje scheen veel op zijn geweten te hebben.
hij nog
Het verdiende zijn straf dubbel en dwars.
En die Zigeuners, lyaarvan ge vertelde?
- Sommigen zijn losgelaten, namelijk enige vrouwen en kin- Ile anderen moeten op hun straf wachten tot Jan De'Lichte
deren.

gevangen is.
En waarom?

- Ah, ze hebben met die roverkapitein allerlei stukken uitgehaald.
Hebben ze dat bekend?
- 't Schijnt van ja. De ,pijnbank doet zelfs de stommen spreken. -Maar De Lichte is onvindbaar.
Zodat het misschien nog lang ra-l duren eer hij hinnen is.
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'k
- lVie
Er was ook een edelman in die kinilerdiefstal gemengd, hebt
ge zo- even verteld nietwaar? vroeg de boer.
Js, en nog wel de oom van de vader van het geroofde meisje.
- 't Is schandelijk.
- Barbaars.
- En waarom handelde hij zo?
- Och, hij had al veel schelmdaden bedreven. Yroeger had hij
- zelf laten stelen om de erfenis van zijn zuster te bemachtide baron
zal het zeggen?

Hoop het niet.

gen. Later liet hij zijn schoonbroeder aanranden. Baru wist dit alles
en dwong hem nu bij de kinderroof te helpen. Maar iets ilat ik niet
goed verstaan kan, is 't gedrag yan de jonge baron, de vader van
de gestolen kleine.
Wat hedoelt ge?
- Toen deze alles vernomen had, vroeg hij om 't lijk van zijn
- oom, om het te laten begraven.
schelmse
Van die schurk, welke altijd zijn ongeluh bewerkt had?
- Ja. trIij deed 't terwiile der nagedachtenis zijner moeder.
- En gaf de politie het lichaam?
- l{ggp, ze weigerde h'et. Er is over die zaak wat gesproken.
- zoals de edelman heette, was vroeger v.eer gezien bij de rijke
Yalens,
heren en dames. Maal nu werd zijn naam gevloekt.
Er zitten onder die groten tcch ook boeven,
- Er zijn er van alle soorten: goede en slechte zoals irij 't ander volk.
En wat is er gebeurd met die kinderbeul?
- Die ltaliaan? llij 'rverd gebrandrnerkt en uit hei lan,* ver-

ba,nnen.

Te weinig straf, vind ik. Men zegt dat hij een kind doodgemarteld
heeft. Plaar zelf ùreweert hij, dat de kleine ziek geworden
en gestorven is. Be vader, eerd Zig,euner, had het hem verkoeht.
Gruwelijli3
- Men verstaat niet, hce een Encns zo handeien kan, ni*twa_ar?
- vader had aan zijn vrouw verteld, dat het kind vercngelukt
En die
was. De arme moeder is nu zinneloos.
Zijn al vreemde dingen.
-De 'tbeide wandelaars
spraken zo, tatd,at de boer afscheid nam
en sprak:
Ik rnoet alhier. Neern gij nu dii pad. Een kwart!.erke verder
komt- ge op een brede l;aan, die recht naar lVyngene loopt.
I{an ik niet missen?
- AIs ge dit pad houdt, r:een. En op de grote weg, links af.
- een uur zijt ge op Wyngene-plaats.
Binnen
Allo dan, goede avond en betlankt voor het gezelschap, sprak
de Brusselaar.
Yan 's gelijken en goede zaken.
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De Brusselaar sloeg het nauwe pad in.
Wat mij nu overkomt! mompelde hij. Ik stap hier in een
- streek larngs een wegelingske en dan nog wel op de late
vreemde
avond. Gelukkig kari mijn vrouw mij niet zien. Wat zoru z,e angstig
zijn!'t Is zot ook, van Brussel zijn en dan hier tussen de velden stappen. Ik gaf een kroon als ik veilig te lV'yngene zat bij Polydoor. Ehwel nog een uurtje, zei die boero 't zal wel een boerenuur zijn, dat
zijn er twee voor ons stedelingen. En had ik nu maar gezelsehap.
Nu, liever geen ontmoetingen dan slechte.
Zo in zijn eigen sprekende, wandelde de reiziger verder.
Wat is dat nu! sprak hij verstoord. Hier sta ik nu op een
tweesprong.
Die hoer had me daarvan wel mogen verwittigen. Wat
doen? Goede raad is duur. Links of rechts? En geen hutje te bekennen? Geen hulpje hoe klein ook. Blijven staan kan ik toch ook niet.
Links dan maar. Met een onplezierig gevoel volgde de Brusselaar
het pad links. Na een kwartier liep het dood in een weide.
I)aar sta ik nu. De meers maar over"
-Doch daar lag een brede watergang.
Ik zou hier nog verdrinken ook! gromde de rnan. Ik weet
niets-beter dan maar terug te keren en rechts te gaan. Die boer zei,
dat ik op een brede weg'zcu komen. Hij kon dus dit patl niei bedoeld
hebben. Nooit van mijn leven verlaat ik nog de grote baan. Dat
ben ik afgeleerd! Als ik om middernacht ibij Polydoor ben, mag ik
rnijn rpatroon vurig bedanken.
De vreemdeling keerde op zijn stappen terug en sloeg dan het
ander pad in.
Die grote baan ligt ver, mompelde hij. De boeren zeggen
- ge zijt er seffens en nt is maar een boogscheut, maar tien
altijd:
stappen, rnaar ze bekijken alles door een r4erduiveld klein brillekeAls ze een etr zien mag men er gerust tien rehenen. IIa, daar staat
een huis., Daar klop ik even aan. H. Franciseus, mijn patroon, maak
mijn reis toch vocrspoedig.
De Erusselaar hlopte aan. Een vrou\ry opende. Ze stcnd in 't licht
van de lamp en vro€g:
Wie is daar zo laat?
- Een verdwaalde.
- Een verdwaalde? Een kooprnan zeker? Hoe zijt gij hier geraakt?
Mag ik een ogenblikske binnenkomen, vrouw?
- Zeker.
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De Brusselaar stapte in een zindelijke kamer. Alles was er kraaknet, eehter min of meer armoedig.
Neem een stoel en ga even zitten. Gij zijt zeker vermoeid.
- Ja, maar
ik mag niet Iang blijvsn.
- Moet ge nog ver?
- Naar Wyngene!
- Naar Wyngene?
- Jà, "t is toch geen dag gaans meer, hoorpi ik, daar g,e zo ver-.
- zijt.
wonderd
En ge wilt alhier
- Ben ik dan niet opnaar'Wyngene?
ile goede weg?
- Als ge doorstapt zoudt
ge te Aerseele komen. Dat is naar de
kant-van Deinze.
Ik kom van Deinze.
- Nu versta ik er niets meer yan.
- Een boer heeft mij gezegd, dat ik langs dit pad weg winnen,
zou. -Heeft hij mij dan bedrogen?
Ah, nu begin ik alles te verstaan. Ge komt van de Tieltse,
baan?
Ja.
- En de boer heeft u een pad aangeduid?
- Juist.
- Wel, hij had gelijk. Mâar voor ge aan de tweesprong kwaamt,.
liep -het goede pad wat zijwaarts. Gij hebt een zandwegje genomen
en rzo liept ge verkeerd.
Dan had hij dat wel eens be'ter kunnen uitleggen.
- Oh, die boer dacht zeker dat ge tlat wel vinden zoudt. Die.
gasten denken niet veel na.
En wat moet ik nu iloen?
- 't Beste ware yan naar de fieltse haan terug te keren, want
langs- die wegelingskens zult ge toch verdolen.
Ilus heb ik al die tijd verloren?
- Ja.
- En hoever ben ik dan wel van Wyngene? vroeg de BrusseIaar -op een toon van hevige teleurstelling.
Als ik zeg vier dikke uren overdrijf ik niet. En, nu ge moe
zij,t, -misschien wel vijf.
Is toch niet waar zeker!
- 'tG€ zult het ondervinden.
- Maar ik geraak er niet meer. 'k Geloof dat ik al blaren op,
mijn- voeten heb.
lVilt ge hier slapen? Op de voute is er een goede kamer.
- Ah, dat zou rnij nog wat waard zijn. Dan vertrek ik morgen
- Kan ik hier ergens een wagsntje huren, want 'k znu bijtijds
vroeg.
te IVyngene moeten zijn.
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Bij Van Dooren op de steenweg kunt ge dat krijgrn. 's Nachts
- echter
wil hij
niet rijden.
Waarom niet?

- Deze winter werd hij aangerand tussen Tielt en Pithem.
- die nacht is hij vocr de donker thuis.
Sedert
loopt er hier ook slecht volk?
- Dus
Is nu wat gebeterd. 's Winters is het 'erger.
't
- Woont gij hier alleen?
- Ju,'k ben een weduwe" Mijn man is verleden jaar verongelukt. Dat is wreed.
- Verongelukt of juister doodgeschoten.
- Door rOVerS?
- Door een wildstroper. Mijn man was :boswachter. Een ge- stieltje. Op een morgen vond men hem dood tussen de
vaarlijilr

,struiken. Ik hdb nog een zoon. Maar hij is getrouwd en woont een
half uur van hier.
En hoe geraakt ge aan de kost?
- Werken op of veld en spinnen. 't Is niet gemakkelijk om e(
door -te geraken. Maar ik ben gauw tevreden.
I(unt ge mij ,een avondmaal verschaffen? 'k Zou vroeg wil- slapen.
len gaan
Brood en spek of eiers. Is dat goetl?
- Brmd met wat spek zal wel smaken, antwoordde de Brusselaar.-En een glas bier, als ge dat hebt. Ik zal u goed betalen, vrouw.
Pt Zal
gereed zijn.
-De vrouwseffens
zette het avondmaal klaar.
Ge kunt beginnen, sprak ze. Ik zal ondertussen utv bed spreiden. -'t Is wel geen fijne slaapgelegenheid, die ik u aanhied, maar alles
is zindelijk.
Ik zal wel rusten. Heb veel
en dat is 't voorndamste.
-De weduwe trok op de'kvoute. vaak
Een vreemd avontuur, mompelde de neiziger. Dat
ik deze
- niet gedacht. Polydoor zal lang wachten. 't Ishad
morgen
vervelend,
maar wat kan ik er aan doen? 't Is de schuld van di,e domme hoer.
Enfin, 't is een goede les voor me.
Enige tijd later kwam de vrouw terug.
of Is in orde, zei ze vriendelijk. Er hrandt een kaars
op de
tafel.
!la, rnijn maag is tevreden en ik ook. Ge zult me om vietr
uur -wekken, nietwaar?
Wees gerust. Om vijf uur moet ik op het land van boer
- zijn. lk ben dus zeker op.
Ry.ckers
Slaap ryel. En van harte bedankt!
- Goede nacht. Tot morgen.
- Tot morgen.
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De Brusselaa,r trok naar boven. Hijbezag het betl en de dekens.
Fijn is het niet, mompelde hij, maar zuiver. Och, een dwaze
vent-als ik die zich een verkeerde weg laat wijzen verdient niets
heters. De vrouw heeft nog een nieuwe kaars aangestoken, die arme
duts, 'k zal haar goed helonen. Ze kan 't geld wel gebruiken.
Hij sloot de deur en begon zich te ontkleden.
't Ruikt hier aardig. Een doffe reuk, wat bedwelmend. Mis- heeft
schien
ze hier planten gedroogd. De buitenmensen doen dat
veel. Nu, ik zal er wel doorheen slapen. Mijn wijfke kan ook niet
vermoeden waar haar wederhelft de nacht doorbrengt. 't Zijn stukken!
De Brusselaar blies het licht uit en kroop in bed.
Tamelijk
zei hij bij zich zelf. T.rek'.er eem zak met stro
- Och, 't ishard,
gevuld.
gezond, zeggen de heelmeesters, al slapen ze ook
liever op pluimen. Voor een nacht zal het wel gaan. Maar die vreem.
de reuk is toch lastig. Wat mag dat zijn?
Onze vriend kon de slaap niet vatten. Toch gevoelde hij zich
loom.
Ben ik nu te moe om in te slapen. Dat is me nog overkomen,
dacht- hij. Of zou het bed te hard zijn, of misschien ook die geur. Ze
pakt mij geweldig. Als ik morgen maar geen hootdpijn hdb. Wacht,
ik zal het venster openen.
Hij stond stil op en 't gelukte hem zonder moeite het raam los
te doen.
Ah, die verse lucht doet mij goeil. Ik blijf hier wat staan.
Ilan -zal ik wel slaperig worden.
Enige tijd later, juist toen hij weer in beil wilde stapp€n1 tn€€r.
de hij een gefluister te horen.
Nieuwsgierig spitste hij 't oor. Neen, hij bedroog zich niet.
Men sprak daar.'Wat mocht dat betekenen. De weduwe woonde immers alleen.
lVlisschien voorbijgangers! Zo laat.
StiI, hij kon wat verstaan. Men sprak luider.
Is hij er? vroeg iemand.
- Ja, hij ligt al te beil.
-De Brusselaa.r schrok. Hij herkende de stem van de boer en van
de weduwe.
Hebt gij de kaars in de kamer gezet? hernam de eerste.

- Ja.
- Goed, hij zal de morg'en niet meer zien. En ik geloof dat
hij duiten
heeft. 't Is een rijke koopman.
Des te beter. Kom stillekens in huis. Binnen een half uur kun- onze sliag slaan.
nen wij
De Brusselaar hoord'e zijn hart bonzm. Ha, hij begreep alles. Die
vermeende boer was een schelrn, die hem opzettelijk de verkeerde
lyeg aange\tre;en had. De weduwe rvas zijn rnedeplichtige. Ze wililen
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hem bestelen" Die kaars! Nu ging hem eem licht op. Ile bedwelmende
geur kwam van de kaars. Als hii buiten kennis lag, zou men hem
alles ontnemen.
Hij zal de morgen niet meer zien, had man gezegd.
- Mijn leven is er mede gemoeid, dacht dedereiziger.
-Het angstzweet brak hem uit. Die reuk zou hem verstikken.
Wat te doen? Naar beneden gaan met zijn geladen pistool en,
de boef omverschieten? Wie weet, er waren er rnisschien mee;r.
Ontvluchten door het raam! Over de akkers snellen! Dat ware
het beste. IIet, venster was niet te groot, maar hij kon er zich doorrvringen.
Al deze gedachten schsten de arme vreemdeling snel dcor 't
hoofd.
IIij hccrde de schurken in huis komen.
Binnen een half uur, had d.e vrouw gezegd.
-Binnen een half uur... dood! Vr,eselijke gedachte.
Snel vluchten, snel als de hliksern, weg van ciit rovershol, ran
deze moordenaarskrocht.
De reiziger dacht aan zijn vrouw en kinderen. De tranen sprongen hem in de ogen.
Haastig trck hij zijn klederen aan, haastig maar Éoch s'tii. Moest
men beneden iets merhen, 't ware te laat. Dan richtte hij zich naar
het venster. IIij liet er zich iloorglijden, rnet. de benen 't eerst. Wel
moest hij wat wringen, maar eindelijk stond hij toch op de grond.
Dan sneld'e hij voort als de wind. Vergeten was alle moeheid. alle
afrnatting. Hij gaf zich geen rekenschap van de richtirng rvelke hij
volgde. Dikwijls struikelde hij, maar vlug sprong hij weer op.
Ginds stond een huisje.
Niet aankloppen! Misschien was het, ook een mtordenaarskrocht'
waar men hem vriendelijk zou ontvangen om hern dan van alles,
zelfs van 't leven te beroven.
Eindelijk ereikte hij een dorp. Ha, in d,ie herberg brandde nog
Iicht. Daar dan binnen.
In het Schild van Vlaanderen, de deftigste afspanning van Caneghem zaten de yoornaamste dorpelingen rond een grote tafel. Ee handelden over staatkunde. Een gewichtlg gespr'ek.
Mijnheer Pappelaar deed eens haarfijn uiteen waarin l(arel VI,
de vader van Maria-Theresia, gefaald had. Had rentenier Pappelaar
op de Oostenrijkse troon moeten zitten, alles ware anders gelopen.
Frankrijk en Pruisen zouden wel een toontje lager gezongen hebl;en.
Langemans, die vroeger in het leger gediend had, sprak natuurlijk over de oorlog. En naar zijn woorden te oordelen, was het zeer
te rbetreu'ren, dat hij niet de opperbevelhebber was der keizerlijke
troepen. Maria-Theresia had dan haar zaak znnder moeite gew3nnen.
Smits, de pillentlraaier van de gcede dorpelingen, somre"igen zei466

den ook hun beurzensnijder, gaf een redevoe.ring ten beste over de
haven van oostende en de scheep'aart, ofschôon de h,eelmeester
nog nooit een echt vaartuig aanschouwd had en zieh d,e zee voorstelde als een grote vijver. Hij kende de geheimen ûm van oostende een
druk bezochte handelsstad te maken. Jammer genoeg blijven zovele
genieën in een hoekje verscholen.
Zo bracht het gezelschap de avond door, wel zorg nemenile de
keel goed te smeren met de drank van waard rheophier, die ondertussen iedere klant gelijk gaf.
.- Virld_t gij ook niet, dat Karel VI aan Engeland de oorlog had
moeten verklaren? vroeg Smits aan de herbergier.
Ge zoudt wel kunnen gelijk hebben, dokter. Ik denk van ja,

:antwoordde
de waard.
E9n oorlog met een zeestaat! riop Langemans spottend. Waar
-zo-u hij zijn
vandaan gehaald hebhen. Een zeeslag zondeil
jsehepen' is al-schepen
even onmogelijk als herberg houd,en zonder 'bier; wat

zegt gij er yan, baas?
Herberg houden zonder bier ware onmogelijk, sprak de kastelein. En zo zeilde hij tussen de klippen door.
En-ziet, juist toen f.angemans een z€egevecht heschreef, hoewel
hij er nimmer een aanschouwd had, werd wild de deur opengeworpen.
AIIen zagen verwonderd op.
Een man kwam snel binnen.
is er? vroeg Smits. Heeft men mijn hulp nodig? Is er
- Wat gebeurd?
"een ongeluk
Een
Waar? riep Pappelaar.
- Neen,ongeluk!
neen, antwoo,rdde de Brusselaar, want hij was de on-_ bezoeker. Irleen, hcrhaalde hij en liet zich hijgend op een
verwachte
stoel vallen.
Is dat een ontvluchte zot? fluisterde Langemans. 'k Hdb een
soldaat...
Heb mijn_verstand zo goed als gij. Maar 't schijnt hier
- - 'k
wel een
moordenaarsland te zijn.
Zijt ge aangerand?
- Heeft men
u bestolen?
- Hebt ge rcyers
-Zo vroeg men doorontmoet?
elkander.
Had maar-weinig gescheeld, of ik zat, hier niei en ,k lag
't
dood-in een huiske niet verre van hier.
Maar wat is er dan toch gebeurd? vroeg de waard ongerust.
-Met horten
en stoten vertelde de reiziger zijn avont,uur.
_Wuet ge nog waar dat huis staat? vroeg Langemans. We
zouden die schelmen kunnen gevangen nemen.
Ik ben dwars over of vel-d gelopen. De richting zal ik nog
wel kunnen
aanduiden, antwoordde de vieemdeling.
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Smits,

Wijs ons dan de weg.
Wat helpt het? De schurken zullen al gevlucht zijn, sprak
die een heftige schrik gevoelde voor ieder, die maar wat op

een rover geleek.

mceten de
wekken en de veldwachter, bracht
- Wein 't midden.burgemeester
de waard
Zonder de wet kunt ge niets doen.
Dat is 't beste! riep Smits. En de bu,rgemeester kan 't gerecht- van de stad verwittigen. Men zou moeten een klopjacht inrich*
ten.

Men besloot dus het dorpshoofd in zijn zoete slaap te storen.
Enigen uit het gezelschap trokken naar zijn huis, dat dicht bij rle

kerk stond.
Ze klopten geweldig op de deur.
'lVe zullen lang moeten wachten, meende Langemans. De

burgemeester
slaapt vast.
Maar hun geduld werd toch niet, al te zeer beproefil.
Pappelaar begon een keel op te z,etten als een varken dat geslacht wordt; Smits en Langemans bonsden met vereende krachten
op deuren en luiken, enige and,ere dorpelingen hieven in koor aan:
burgerneester, burgemeester!
-En Burgeme,ester,
weldra stak de magistraat zijn hoofd met slaapmuts door
het venster, verstoord vragende:
Wat is er toch? Ge maakt een lawijt alsof Caneghem in
brand- staat.
fteyg1's,
- Schelmen,burgemeester!
schurken!
- Een reiziger, die bijna om 't leven gebracht werd.
-Zo antwoordden de onderdanen.
Is hij zwaar gekwetst?
-_ |rJgsn, neen, maar...
IVacht, ik kom. Wek intussen de veldwachter.
-Maar de g:erechtsdienaar,
die al dat gerucht vernomen had, stond.
reeds als slaaf zijner lichten op het dorpsplein.
Hier ben ik al! sprak hij. Yertel op, wat is er aan de hand?
- Ga maar
naar't Schikl van Vlaanderen. De ongelukkige rei-.
ziger- zit daar.
reiziger?
- Welke
Die bijna vermoord werd.
- Vermoord! Is hii dood?
- Bijlange niet. Maar 't had weinig gescheeld of hij was een.

rijk. -
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Gekwetst dan?
Ook niet.
Dan versta ik er niemendal van.
Wel, hij is gevlucht!
lVaar? Vaor wie? Wanneer? Vertel alles eens regelmatig*

LEES IN DIT NUMMER HET VERVOLG VAN JAN DE LICHTE.

N" 39

EERSTE JAARGANG

29 JUNI

1949

TAt& EI{ $SIIAVOT
WEKELIJKSE UITGAYE
: 4 FRANK

PR,IJS PER NI-TMMER
<<IlE

Uitgave van
VLAAMSE BOEKHÀNDEL>, Provinciestraat, 42, ÂNTWERPEN
(Handelsregister van Antwerpen nr 38'297)

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

