Poe! riep de snoever op minachtende toon. 't Gerecht van
- Maar, mijn waarde buurman, dat gerecht vermag
Aalst!
zo goed als
niets. TVare ik nog twintig jaren jonger,'t zant rap gedaan zijn met die
rovers en moord,enaars. Helaas, als een mens oud wordt! Och, de moed
zil er bij mij nog wel in, maar 't lichaam verslijt vlugger. Doch 't gerecht belooft veel, volbrengt echter weinig. Dat zult ge met mij moeten
bekennen?

Ilierover verschillen wij van meningi, heer Wellens, hernam
In de rampvolle dagen van de roof detr kleine Beatrix...
Godfried.
Ha! di,e dag toen ik een twintigtal bandieten, welke mijn huis
- plunderen, met behloede kop deed afdeinzen, onderbrak de powilden
cher. l{el, wel, mijn zwaard trilde in mijn vuist, beschreef bliksem'
snel bogen links, rechts, voor- en achteruit; mijn zwaard werd gehanteerd door een Wellens, en, met uw verlof, lieftallige mevrouw,
mijn geslacht was ten allen tijde beroemd voor zijn dapperheid en
krijgsmoed.
Welnu, hernam van Meerdal, in die hange dagen heeft het
- van Aalst ons onschatbare diensten bewezen, zodat wij ons
gerecht
dochtertje terug vonden.
l{4, mijn bloed kookt, als itk aan die dagen denk, declameerde
- heer. Het was hard vrxlr ons, edelen, te moeten ervaren, dat
de oude
het gemene volk, zijn onheilige handen sloeg aan, een adelijke spruit.
fn trouw, waren alle edelen als gij en ik, wê zouden onze rechten in
de maatschappij wel weten te handhaven. Verbeeld u dat die laaggeboren woekeraars uit Aalst het wagen durfden mijn slot onder de
hamer te brengen, in plaats van het op prijs te stellen, dat ze aan ons
geld mogen le,nen. Ik ben u dankbaar, dat ge mij de gelegenheiil geschonken hebt ile hezitting mijner vaderen uit de klauwen van het
plebs te redden. Verbeeld u, dat een dorper, een koopman, kortom
een gewoon mensentkind,zichzou vestigen in de huizingle der Wellens!
Tfare of niet om mijn voorouders in hun graven van ergernis te doen
omkeren.
Och, dat gevaar is nu gelukkig voorbij, slrak de gravin.
- 't Was mij zoet, melrrouw, te mogen ervanen', ilat
de adel nog
eensgezind
is. Zo moet het ook zijn. Weldra zal ik in de gelegenheid
wezen die ereschuld te voldoen. Toen ge Dorothea op uw kasteel gastvrijheid boodt, toen werd mijn vaderhart aangenaam gettoffen. Op
de steun van Wellens moogt ge altijil rekenen. En moesten ilie slechte
kerels, welke weer in onze streek verblijven, het durven wagen urv
muren te naderen, een toon van uw alarmklokje zal voldoende zijn, pm
mij met mijn slagzwaard te doen toesnellen en u van die gewetenloze
schurken te verlossen
Op dit ogenblik werd er op de deur geklopt.
Binnen! riep de heer des huizes.

-Martin de oude, trouwe dienstknecht trail in de kamer.
Wat is er? vroeg de graaf vriendelijk.
-
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- Wiedeis hij?staat een knaap, die u dri,ngend wenst te spreken.
- Hij weigert zijn naam te zeggen.
- En gij kent hem niet?
- frJssn, heer gra"af.
- Wonderlijk! Maar ikzal komen.
- Godfriedo wees op ulv hoede! kreet Aleida. Die man heeft
misschien
kwaad in de zin.
Voorzichtigheid is raadzaam, verzekerde Wellens.
- Een knaap! hernam de graaf.
- Van nauwelijks zestien jaren, voegde Martin et' bij. Hij ziet
er angstig
en gejaagd uit.
J4, zo zijn die kerels altijd wanneer ze een misdaail willen
- beweerde de hewoner van 't \Molvenhol op geheimzinnige toon.
plegen,

Waarde buurman, laat mij u vergezellen. Ik zal een grimmig gezicht
trekken en dat is reeds voldoende, om de stoutmoedigste op de vlucht
te jagen.
Martin glimlachtc.
Spot ge met rnij, vlegel! stoof Wellens op.
- Verre van daar, antwoordde de dienaar vrijmoedig.
- Waarom Iacht ge dan?
- Ge vergist u, heer Wellens, ik lach niet.
- Of twijfelt ge aan mijn rnoeil?
- Niet in ''t minst, integendeel.
- Weet, dat mijn zwaard, m,emige vijanil in 't zand deed bijten,
dienstlknecht!
We zullen die knaap hier ontvangen, besloot Godfried, met
- een glimlach onderdrukkende. Breng hem hier, Martin.
moeite
Die knechten van heden zijn brutaler dan dezen uit mijn
- vervolgde Wellens.
jeugd,
\ryij mogen over ons personeel niet klagen, zei Aleida.
- In't geheel niet, bevestigde haar echtgenoot.
- Die Martin lijkt mij anders toch een onbeschaamde vlegel,
- afstand tussen laag- en hooggetrorenen niet in 't oog houdt.
die de
fr6u\a/sr man is er in de wereld niet, wedervoer de gravin.
- voor ons zijn leven laten.
Hij zou
Het binnentreden van de zonderlinge hezoeker maakte eern eind
aan dit gesprek.
De lezer vermoedt reeds, dat Raymond zich op 't kasteel aanmeldde. De zoon der zinneloze stond verlegen bij de deur.
Wie zijt gtj? Yroeg van Meerdal.
- Mijn naam is Raymond Ammens.
- HeL't gij een boodschap voor mij? hernam de graaf.
- Ammens..., herhaalde de gravin, die naam heb ik nog gehoord.
Ach graaf, gravin, ik ben een slecht mens, een misdadiger!

-
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En durft ge dan hier'komen! riep IVellens. Ge zijt hier om
te tredelen
zeker? Wel, rnanneke, ge valt juist in goedel handen. Sidder en beef, Wellens staat voor u, ge kent die naam, hein!
Heer'Wellens, ik bid u, onderhrak de graaf.
- Och, waarde buurman, bekommer u niet om die vagebond.
Ik zal- hem in, een kelder van mijn slot steken,'t"at't gerecht hem afhaalt. Allo, schelm, op, mars naar't Wolvenhol!
Ik moet de graaf spr'eken! riep Raymond wanhopig.
- Niets te spreken, baanslijper, dag- en gelddief, zonneihijker,
mee -naar mijn slot.
Heer Wellens, sprak Godfried op besliste toon, deze jongeling
komt- om mij te spreken. Ik verzoek u dringend hem aan 't woord te
Iaten.

Ile snoever keek op zijn neus, maar beheerste zich tocho wel
wetende dat er met zijn waarde buurman niet te spotten viel.
Welnu? vroeg de kasteelheer aan de ongelukkige jongeling,
- een onthutst gelaat naar de grond staarde en zenuwachtig
die met
zijn pet in de handen ronddraaide.
Ammens! riep de gravin. Zo heet ge irnrtrers?

- JA, mey1'OUW.
- Was uw moeder de goede vrouw, die.in ile hut bij 't bos rvoonde? Ja... ach, ik rben zo slecht, zo diep gezonlken!
- En waar is uw brave moeder nu?
- Ik durf schier niet te antwoorden.
- fs u\il moeder dood?
- \fssn, mevroq\ry.
- Men heeft mij verteld dat ze haar woning ontvlucht was.
- Ja, mevtrouw, op zoek naar mij, om haar ongehoorzaam en
verdorven
kind van de slechte weg terug te halen. Helaas, helaas...

ik heb u in de ellende gebracht... en de wanhopige jongeling barstte in tranen los.
Veinzerij, om geld te kloppen of erger nog, om te komen be- riep Wellens, die van ongeduld in zijn zetel had zitten beven.
spieden,
Een blik van Godfried was voldoende om de oude he,er tot kalmte
te brengen.
frfssn, vervolgde Raymond, ik kom niet als spion, maar als €en
zondaar. Ik wil niet langer de handlanger zijn van Jan I}e
berouwvol
Lichte.
Yan Jan De Lichte? herhaalde van Meerdal. Ongelukkige,
hebt-gij bij de roversbmde gediend?
Ja, heer graaf, helaas...
- Van Jan De Lichte! bulderde Wellens. Dan zijt ge mijn ge- Allo, bandiet, moordenaar... !
vangene.
Euurman, wees kalm, hij komt om mij te spreken, hernarn
- ontstemd.
de graaf
ach moeder...
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Hijis

moordenaar...
- God zijeengeloofd,
mijn handen zijn niet met bloed bevlekt!
riep -Rayrnond hartstochtelijk. Ik heb nooit em mens gedood. Niet,

dat ik mij wil verontschuldigen, neen, ik ben een ellendeling, want ik
nt... ach, ik aurt
lreb door mijn schandelijk gedrag mijn moeder in
het niet bekennen... en toch, ik moet... in,t zinnelozengesîicht gebracht !
\Mat! zei de gravin verschrikt, is uw moed,er in ,t zinnelozengesticht?
Ifebas, helaas!
heer graaf, ik heb mij afgekeerd van
- en daarom komMaar,
de hende
ik u waarschuwen.
Ilebben de schelmen 't op mij gemunt? vroeg Godfried op
- toon.
kalme
Ja, heer graaf. Zaterdagnacht willen ze inbreken en utry kastc,ei
- steken.
in brand
De gravin slaaktc een luiile gil.
Wellens eveneens. De dappere, moedige Wellens zag bleek als
rle dood.
En rkomen ze naar 't Wolvenhol ook? vroeE hij stotterend.
- Vertel nu eens geregeld,
hernam de graaf, wat ge van dat
plan -weet. Zet a ddar neer, vervolgde hij minzaam, een stoel aanwijzende. Gij zijt dus Rayrnond Amrnens en waart lid der roversbende?
Ja, heer!
- TVaar huist die bende?
- In een hol ongeveer twee uren van hier.
- trs de kapitein er ook bij?
- Nu zijn ze allen weg, rnaar komen Donderdagavond terug.
I)an -houden ze vergadering.
Om de aanslag tegen ons nader te bespreken?
- Ja, heer.
- En wanneer komen ze hier? Zaterdag, zeide ge?
Ja, heer.
- Moest gij dan niet mee op reis?
- \fssn, ik was aangewezen om wacht te houden.
- En waarom zijt ge zo eensklaps van gedachten veranderd?
- Godfried ernstig, de jongeling vlak in de ogen ziende.
vro€g
Reeds lang stak mij 't leven onder de rovers tegen. Gisteravond
- de kapitein em mijner
gezellen.
doodde
Spot hij dan met een mensenleven? riep de gravin sidderend.
- Mij,n maat sprak tegen en werd door De Lichte verwurgd.
- Schrikkelijrk! kloeg Aleida.
- Toen werd mijn
afkeer nog heviger,
Raymond. Ik
- em'slapeloze nacht door, werd fel doorvervolgde
bracht
mijn geweten gekweld
en verfoeide mij zelf.
Een ontwaakt geweten, merkte de graaf op. Jongen, ge rnoogt
- loven.
de Hemel
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Deze morgen, vertelde de jongeling verder, hoorde ik dat mijn
- zinneloos geworden was.
moeder
Na het vertrek der rovers, hegaf ik
mij naar de stad.
gravin medelijdend.
En hebt ge uw moeder gezien? vroeg
- Ach, mevrouw, in die somber'e cel heb de
ik de hevigste folteringen ondergaan.
Dat wederzien mijner ongelukkige moeder greep mij
zo aan, dat ik eensklaps besloot mij aan of gerecht over te leveren.
Bijtijds b,edacht ih nog, dat gij in gevaar verkeerde. I)aarom kom ik
u nu waarschuwen en zal mij straks gevangen Eeven.
Ik zal u naar Aalst geleiden, zei Wellens, ilie zich reeds in 't
vooruitzicht,
een geyangene door de stad te voeren, verheugde.
]rlss11, wedervoer de graaf, ge blijft hier op het slot, Raymond.
Maar- vertel mij, wat hebben de schelmen al bepaald voor Zaterdag
avond?
't Flan is nog niet in bijzonderheden gerregeld. De kapitein
- van
geld stelen en het slot in hrand steken.
sprak
God zij gedankt, dat IIij het hart van deze jongeling bekeerd
- zei Aleida met de ogen hemelwaarts geslagen. Welk een onr
heeft!
heil hangt boven ons hoofd?
niets, sprak haar echtgenoot op geruststellende toon.
- Yrees
We zullen
de nodige maatregelen nemen, om de bandieten onschadelijk
te maken v6ôr Zaterdag. Donderdag dus komen ze terug?
Ja, heer graaf.
- Maar als ge ni'et op uw post zijt, zullen z€ arg'\ilaan krij'gen
en de- vlucht nemen.
We zullen herr opwachten! snoefde lVellens. Ik sta met mijn
,slag:zwaard
voor het hol van die hellewichten en geen enkele ontsnapt

mij.

In alle geval, hernam de graaf, we zullen wel de nodige maaL
- treffen, om voor goed een eind te maken aan de geweldenarijregelen
en! Zoudt gij er tegm opzien, Raymond, om voorlopig in het r.oververblijf terug te keren?
Nien, heer graaf. Ik ben bereid alles te doen, wat ge van mij

verlangt.
Goed zo! Moest ge hier blijven, ge zoudt lilvaad vermoeden
- opwekken, want wellicht heeft Jan De Lichte hier nog
kunnen
,andere verspieders achtergelaten.
ls, heer, in het <<Vliegend Hert>.
- In dat armzalig kroegje in .t bos?
- ZeV.de. Daar verblijft de spion van de roverkapitein of lie- 't
ver zijn'boodschapper.
Hij zal wel eens in 't hol komen. Zo hijr mij
niet vindt, gaat hij natuurlijk zijn baas verwittigen. of Is dus 't beste,
dat ik mijn rol voortspe,el, hoe zwaar't mij ook valt.
Gerecht zal u genadig zijn, als gij het orp het spoor der
- 't brengt.
schelmen
oo/

Ach, voor mij is geen genade meer. Mijn arme moeder! kloeg:
- op wanhopige toon.
Raymond
Bij God is altijd vergeving, verzekerde de gravin. Hij heeft
uwe -ogen geopend en uw geweten walkker geschud en zal Zijn werk
voleindigen. Doe boete en bedenk dat dit leven slechts een voorbereiding is voor de eeuwigheid.
Diepgeschokt en toch met een sprankel hoop in 't harte, verliet
Raymond het kasteel.
Een wonderlijk bezoek, zei Gotlfried.
- God geve, dat deze maal de booswicht voor goed gevangen
worde!
En hij niet meer ontsnappe als in Deinze, hernam haar gemaal.
- Komt hij in bereik van mijn zwaard,, met een slag scheid ik
zijn -vermaledijde kop van zijn duivelslijf, voorspelde Wellens.
Een ernstige waarschuwing, sprak Godfried tot ziin snot"erige bu,urman.
Duid ze mij niet ten kwade. Spreek tot niemand een
woord over 't gebeurde, wij weten ni'et, wie we kunnen vertrouwen
en een verkeerd woord kan alles bederven.
Wees gerust, ik neem ùeze zaak op mij. Ha, het land zal mij
- zijn, dat ik het van die booswicht verlost heb.
dankhaar
Ik verzoek u dringend niets te ondernemen zonder mijn kennis, sprak
d,e kasteelheer half boos.
Neem mij niet kwalijk, dat ik verplicht ben afscheid te nemen,.
- de oude heer. Mijn dochter zal naar mij verlangen.
hernam
Tot groot g'eno€gen van het ,echtpaar, trok de pocheF weg.
Op het voorplein maakte T9ellens nog wat ruzie met het personeel.
Is mijn koets nog niet ingespannen, dagdief ? riep hij dreigend
tot Martin.
Dat is mijn werk niet.
- Wat, brutale rekel...
- Hoor eens hier, heer Wellens, ge hebt het recht niet over mij
te gebieden.
Vlegel, luiaard, gaapmond, Truikvuller, goed-lever, barstte de'
vertoornde
bewoner van't Wolvenhol los, dat is ongehoord!
Ik zal u met gelijke munt betalen, snoever, gtootspreker, bab- papieren edelman, vogelverschrikker, kale jontker, Yermomde
belwijf,
bedelaar, riep Martin, oprecht toornig.
Weg of ik sla u de dwaze kop in! tierde de ander ziin stok
opheffende.
Maar de dienaar ontrukte hem zijn wapen. Gelukkig was Martin
zo medelijdend om Wellens te ondersteunen, anders ware hij gevallen.
Hier hebt ge uw stok terug, sprak de knecht. Ge ziet wel,,
heer,-dat ge niets boven uw krachten moet ondernemen. Ge kunt nauwelijks op uw benen staan en wilt mij bevechten. Ha! daar komt uw
versleten bommelkas, kruip er maar gauw in en trek naar uw Wolven*
hol. Hoe minder ge u hier vertoont, hoe heter.
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Wellens zag 'bleek van drift. Maar Martin duwde hem zonder
plichtplegingen in het rijtuig, sloeg het portier toe en deed de koetsier
een teken, dat hij wegrijden kon.
De snoever kwam in boze stemming thuis; de aude meid kreeg
een groot deel yan of onweer, maar ook de zielke Dorothea moest heel
wat boze opmerkingen horen, welke ze echter met engelachtig geduld
verdroeg.

NEGEN EN ZEVENTIGSTE TIOOFDSTUK.

NOG DE ZIGEUNERS.
De Zigeuners of Egyptenaars, of Bohenoers, Heidens, zoals de.
rondzweryende vreemdelingen, de mandenvlechters, kcordedraaiers,
vertinners genoemd werden, brachten angstige dagen door. Men vervolgtle hen zonder genade. Sedert men wist dat vele dier gasten leden
van Jan De Lichte's bende of verspieders en verhelers van de roverkapitein waren, stonden ze bloot aan de woede van 't volk en de gestrengheid van't gerecht.
Reeds merkten we op, dat deze zwervers in alle eeuwen met wreedheid behand'eld werden.
Korte tijd voor het tijdstip, waarvan wij vertellen, had Karel VI
een plakkaat uitgevaardigd, waarbij de Egyptenaars geboden werd
binnen de vier dagen het land te verlaten. De onwilligen zouden gebrandmerkt worden. Yond men hen, dan nog hinnen de grenzen, dan
moqst de overheid ze zonder yorm van proces ophangen. In de eerste
tijd werd het plakkaat uitgevoerd. Maar in de jaren, toen Jan De
Lichte en zijn handlangers zo lang ongestraft roofden en moordden,
werden ook de Egyptenaars met rust gelaten.
Maar nu't gerecht paal en perk wilde stellen aan de bandietenstreken, moesten ook de rondleurders het weer ontgelden en schier.
elke dag werden er gevangen genomen.
Twee med,eplichtigen van Jan De Lichte kwamen op het dorp
Denterghem, de dag van Raymond's bezoek op vaxr Meerdal's slot..
Ze begaven zich in een herberg, hopende't een of ander te vernemen, dat hun dienstig zijn kon.
Goede avond, groette de waard vriendelijk, zel a neder en
rust -wat. Ge schijnt van ver te kom,en.
Van Gent.
- 'k'Znu er niet gaarne meer heengaan, deze avond.
Geloof het wel. Geef ons een glas brand,ewijn
-'lkMoet ge nog verder?

- Ja.
- 't Is niet veilig op de baan, vertelde
-

de kastelein.
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Niet?

- frJggn, mann€n, er zitten Egyptenaars in de buurt. Eerr uûr
- trok er een grote bende door het dorp. Ze hebhen bij de bakker
geleden

de winkel leeggeplunderd. l)e veldwachter kwam er tussen maar liep
een geduchte rarnmelilrg op. Ik had mijn deur gegrend,eld en mijn
vnouw kookte een grote ketel water.
Waarom?
- WeI, hadden de schelm,en mijn deur willen openbreken, dan
- hun het heet water door het dakvenster over de kop gegoten
zou ik
hebben.
Geen slecht gedacht.

- Ze durven alles, weet ge! En een mens verliest niet gaarne
'zijn have.
Men moet er hard voor werken.

De bandieten bleven niet lang. Na een minzame groet t'ïokken
ze w€9.
We zullen de Egyptenaars opzoeken, zei de eem'.
- Jv, sprak de ander. Misschien zijn er wel bekenden ond,er en
- wij een voordelig stukje uithalen.
hunnen
Misschien.

-Ile schelmen vonden

een halfuur later de hende in een bosje. De
ouderen zaten neergehurkt op een grasboord, de jongeren vermaakten

zich met hun dolle dansen.
Wie zijn daar? schreeuwde een stoere kerel, waahschijnlijk
de aanvoerder
van het troepje.
Goede vriend'm! zei een der rovers.
- Ah, irk ken er een van, hernam ile hoofdman. Heren van Jan
I)e Lichte,
nietwaar?
Juist.
- En hoe stelt de kapitein het?
- Uitstekend !
- Is 't waar dat men hem te Deinze bij de kladden had?
- Och, een daagje heeft men hem gehouden, zo eens om hem
- volk te laten zien.
aan 't
Voor ons wordt het gevaarlijk.
- Voor ons ook.
-Op dit ogenblik kwam een knaap op de aanvoerder toe en bleef
eerbiedig voor hem staan.
Lowan? zei de grote man vragmd.
- De burgemeester van het dorp heeft soldaten uit de nalbijgeIegen- stad ontboden, om ons te doen aanhouden. Tegen tien uur worden ze verwacht.
Dan moeten we €r rap yan
trekken!
-Een stokoude vrouw hoorde de door
laatste woorden van de hoofdman.
Rap, rap? mompelde ze, rnijn oude benen raken. versleten.
- We zullen de oude wet der Zigeuners
toepassen, riep de aan- Gezeltrmo deze mere kan niet meer treden
voerder.
en we rnoeten voort,
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vlug als de wind. Ilaar achterlaten in de hantlen der vervolgers, dat
laat onze wet ons niet toe.
Onze mere kan ni,et meer treden? klonk het opgewonden in 't
rond.-

Kruip in, kruip in! schreeuwden anderen.

-De grijze yroulv sidderde over al haar leden.
genade ! smeekte ze.
- Genad'e,
Kruip in, kruip in! tierde men luider nog.
-Dan zagen allen naar hun aanvoerder.
Kruip in ! sprak deze beslist.
-Enige jonge mannen gr€pen spaden en schoppen en begonnen

haastig een kuil t,e graven.
Het oudje weende wanhopig.
Laat mij leven! kermde ze. D,e vreemdelingen zullen meer
hebben dan gij !
medelijden
Onz'e wet verbiedt ons de ouden van dagen in de handen der
over te geven, zei de aanvoerder.
vreemdelingen
Weldra was het graf gedolven.
Onze mere kan niet meer treden, klonk het weer.
-De Egyptenaars stelden zich in een kring rond de groeve. Aan een
zijde lieten ze een opening. De hoofdman vatte het oudje bij de arln
en wierp haar, ondanks haar tegenstribbelen, in de kuil. Onderwijl
ArnEen de ander,en, daarbij woest dansende:
Kruip in, kruip in, ge zult zalig wezen! Onze mere kan niet
meer-treden ! Kruip in, kruip in, ge zult zalig wezen, mere !
I)e aanvoerder wierp enige geldstukken m een kant zwart brood
in de kuil, in de mening dat dit de reizigster naar de eeuwigheid dienstig kon zijn.
De Zigeuners dansten nog sneller en woester; steeds schriller
klonk hun geroep.
Kruip in, kruip in, ge zult zalig wez€n. Onze mere kan niet
meer- tred'en !
Het oudje, dat niet vlug genoeg rvâs om de bende te volgen, moest
dus sterven. Deze wrede gewoonte om zich van de bejaarde mensen
te ontdoen, komt zelfs in onze dagen nog voor hij de heidense volksstammen.

Weldra deed de aanvoerder een teken.
Plotseling werd het gedans gestaakt. Ieder weerde zich om ter
rapst, teneinde d,e kuil te vullen. Niemand bleef achter, niemand verzetle zich tegen de gruwelijke misdaad, niemand lette op 't gel<erm
of 't gesmeek der ongelukkige, die wanhopig de armen orrhoog hief.
't Duurde ni,et lang of 't grijze hoofd allem, stak nog troven de
aarde.'t Yerwrongen gelaat, noch de starende ogen, rvaaruit de doodsangst de beulen tegenstraalde, noch de noodkreten waren bij machte
de heidens ook maar in 't rninst te ontroeren.
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Ile twee rovers aanschouwden dit afgrijselijk toneel met hevige
belangstelling.
Ze nnaken hier kort spel met de ouden, zei de een.
- Jan De Lichte zou dat ook doen, verze{kerde
de ander. Her- ge u Pier de bezembinder nog?
innert
Zwijg! Die diende ook voor niets meer, en moest daarom,
- kant, juist zoals zijn wijf.
aan de
fiis,'t is afgelopen. Nu dansen ze op de vers gevulde gro,erre.
-Inderdaad, op de kuil der levmd begravene vrouw, sprongen
de Zigeuners rond, en hieven daarbij em zonderling en geheimzinnig'
lied aan (l).
En nu, riep de hoofdman, vlug als de wind verder. Anders
- we morgen op de pijnbank!
liggen
Voort, ja! schreeuwde een man, die, ofschoon hejaard, nog rap
- was. Voort ! of ge wordt op schrikkelijke wijze
gefolterd. In
t,er been
rnijn schouder draag ik nog het brandmet'k van de beul.
De bende pakte alles bijeen en hegaf zich enige ogenblikken later'
op \Yeg.
Plotseling knalden vier, vijf schoten. De hoofdman viel stervend
nee!:.

Verraad! gilde een der handlangers van Jan De Lichte.

- Zwijs! zei de ander. Laten we ons overgeven en zeggen, dat,
we in- handen dezer heidens gevallen rvaren.
J2, kom, wij snellen naar de vijanden toe !
werden schoten gelost. Enige meisjes slaakten een luide gil,.
Weer

vloden weg, maar stortten bijna onmiddellijk op de grond.
I)e verwarring was ontreschrijfelijk. De vrouwen kerrnden, de,
mannen braakten verwensingen en grepen naar hun wapens. Maar wat,
vermochten rnessen en dolken tegen de pistolen der aanvallers?
De twee rovers lieten zich yoor de b,oeren, die van achter dtr,
struihen opdaagden, op de knieiiln vallen en baden om genade.
Wij zijn geen Egyptenaars! riep de een.
- Wij zijn Vlamingen als gij ! tierde de alrdere.
-Het vuren hieltl op. De Zigeuners drongen tegen elkanrler aan
cn boden geen we,erstand.
Geef u over! beval de veldwachter, die de dorpelingen aan,--

voerde.

De Egyptenaars smeekten om kwartier.
We zullen u niet doden, hernam de man der wet, tenminste"
zo ge- daar rustig ij elkanrler blijft.
De boeren vormden nu een wijde kring rond hun gevangenen

(1)
onder

ring in
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D,it \ rr€de gdbruik om zich van de ouden te ontdoen hestond
Egyptenaarsr. Van dit gebeurde te Denterghem is d'e herinne-Ylaanderen bewaard gebleven.

d,e

€n yerbeidden de aankomst der soldaten.
De twee royers stonden in deemoedige houding voor de veld-

wachter.
Vanwaar komt gij? vroeg deze.
- Van Gent, antwoordde
de eerste.
- Wij zijn eerlijke kooplieden, beweerde de tweede.
- Daar straks zijn deze lieden in mijn herberg geweest, ver- een man. Ik waarschuwde hen nog voor de heidens. Maar nu
zekerde
bemerk ik, dat ze toch in de handen van die schelmen.vielen.
Zii eisten een losgeld, loog een der schelmm.
- We hadden niet genoeg bij ons, sprak de ander.
- 't Is niet waar, schreeuwd'e nu een d,er Zigeuners. Deze man- handlangers van de roverkapitein
nen zijn
Jan De Lichte !
Een der bandieten, wel begrijpende, dat zijn l,ot nu heslist was,
maakte van des veldwachters verrassing gebruik, om de politiedienaar omyer te werpen en ijlings de vlucht te nemen. Enige schoten,
die achter hem gelost werden, mistm, hun doel. Zijn gezel wilde zijn
voorbeeld volgen; maar trilee jongelingen grepen hem vast en duwd,en
hem in de kring terug.
Laat hem lopen ! bulderde de man der wet, de eerste rover
bedoelende.
Let op de Zigeuners!'Ze willen van deze gelege'n,heid gebruik maken om ons te overrompelen.
fnderdaad, op't ogenblik der vlucht, toen alle boeren de ontsnapte
naoogden, sprongm de heidens voorwaarts. Een hunner viel met doorboorde borst neer. Een ander ontving een hevige slag vari een dorsvlegel, die zijn schedel verbrijzelde. De overigen hielden zich nu weer

rustig.

fla, gij eerlijke koopman ! zei de politieman honend tot de
overgebleven
rover; nu kunt ge de komst der soldaten afwachten.
Vooruit, voeg u bij ilie heidens ; dan kunt ge sarnen naar de stad
trekken !
Het groot vuur der Zigeuners verlichtte dit zonderling schouwspel.

De gevangenen mompelden ondereen. Waarschijnlijk brouwden zij iets kwaads. De veldwachter vermoedde het, want dreigenil
riep hij:
De eerste keer, dat iemand zich verroert, schieten we in de
hoop!Opeens stormden de Zigeuners, vrouwen zow,el als mannen naar
de bewakers. Schoten knalden, doch slechts een werd getroffen: de
rover van Jan De Lichte. Een geduchte worsteling ontstond. I)e vrouwen krabden met hun nagels de boeren in 't gelaat, d,e mannen staken
met messen of dolken.'t Ging er wreed toe.
Eindelijk was't gevecht afgelopen.
De veldwachter, die zelf ernstig gekwetst was in de arm, blikte
.rond zich.
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Drie Zigeuners waren dood, zes, waaromder drie vrouwen, gewond, twee gevangen. De overigen hadden de vlucht genomen. 0nder de dorpelingen bevonden zich geen doden, maar drie hunner lagen
gekwetst op de grond. Deze laatsten werden onmiddellijk naar de parochie vervoerd.
En hoe staat het met Jan De Lichte's handlanger? vroeg de
politieman.
Een kogel trof zijn been. Hij ligt daar te kermen en te vloe*
ken, -verùelde een jonge man.
Eduard, zei de veldwachter tot een boer, haal een wagen, zr
- dan kunnen we al die gasten, doden en, levenden,
gc wilt,
naar het
dorp voeren.
pla21 enige mannen moeten mij vergezell'en, sprak de landman.-Die heidens keren misschien weer.
Neem dan Domien, Rik en Louis mee.
-De aangewezenen vertrokken.
Een half uur later kwamen ze met e€n wagen terug. De doden
en gewonden, werden opgeladen en naar de parochi'e vervoerd.
't l)orp stond natuurlijk in rep en ro€r. Ieder wilde die kerels
zien, bijzonder de rover van Jan De Lichte. De beweging v€rmeerderde nog toen de soldaten uit de stad bij de kerk aankwamm.
Te laat ! verklaarde de burgemeest,er.
- Zijn ze ontvlucht? vroeg de aanvoerder der krijgslieden op
- van hevige teleurstelling.
een toon
Op die wagei liggen drie doden en, zes gewonden. Twee ge- zitten stevig gebonden onder de toren.
vangenen
Maar de bende was toch talrijker.
- Ja.
- H2, ge hebt zelf willen aanvallen! Dat is handelen zonder
- gromde de soldatenoverste. We hadden de ganse troep k'unnen
overleg,
Srijpen.
Met uw verlof, ge spreekt zonder kennis van zaken, wedervoer
de hurgtrneester.
Wat dan?

- Wel, de heidens hadden er de lucht van, dat de soldaten zouden komen.
Ze waren juist op't punt naar veiliger streken tc trekken.
I)aarom riep ik e boeren op en wij hebben gedaan, wat in ons vermogen was.

Dat klinkt anders.

- Er is een voorname gevangene bij!
- Wie?
- Een medeplichtige van Jan De Lichte.
- Een Egyptenaar?
- Neen, naar zijn spraak te oordelen, een uit
- hernam de burgemeester.
Aalst,
564

de omtrek

varu

LEES IN DIT NUMMER HET YERVOLG VAN JAN DE LICHTE
N" 47

EERSTE JAARGANG

24 AUGUSTUS 1949

&AtT EI{ SEIIAVOT
WEKELIJK,SE UITGAVE
PRIJS PER NIJilmIER,: 4 F,R]ANK

Uitgave van
<DE VLAAMSE BOEKHANDEL>, Provinciestraat, 42, ANTWERPEN
(Handelsregister 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

