Hel
duivel! tierde hij. Altijd en eeuwig dat vervloelt
- Elkeendag
nieuws!
mindert de bende. Nâtuurlijk he[t ge weer niet

opgelet.

Kapitein, ge moogt mij niets verwijten. Mij kunnen ze niet
- -pakken!
hernarn de Rosse, want zo heette hij.
We mogen 't hier niet lang trekken! riep de baas.
- Neen! beaamde de Poeldenier.
- Ah, gij verstaat wat ik zegg,en wil. ,t Gerecht kan een mens
tot spreken
brengen.
Maar Dolf niet! meende trJzeren Simon. Neen, neen, I)olf zal
- verraden. I)aarvoor ken ik hem te wel, gezelén.
ons niet
_:_ De pijnbank heeft al veel monden doen klappen, verzekerde
De Lichte. En wie weet heeft DoIf ons verblijf miei'verraden.
"t Ware mo-gelijk! sprak de poeldeniei. Laat ons maar rap
onzé-zaken afhandelen.
Op dit ogenblik trad een meisje het hol binnen.
Arnnette,
- U spreken!wat moet ge hier? riep de hoofdman verstoord.

- Is er gevaar?
- Ik weet van niets!
- TTek er dan rap uit! wij hebben geen tijd voor babbelarij!
_ _-: N,een, mijn vader moet gewroken wordenf hernam de deerne
beslist.
is dat lu weer? vroeg De Lichte op ongeduldige toon.
- Wat
Mijn vader ligt half dood te bed. Een vreèmdJling heËft hem
neergeschoten.
Ik ken de naam van die dader.
Allo, vertel dan rap, wat er gebeurd is.
weet het beter dan ik.
- Snelloper
TVeInu, laat mij spreken ! riep de aangeduide.
zat i! rustig in Hei vliegenâ Hert, gereed om de
_ _Eergisteren

mijn rappe benen te dienen. Er Èwamen t#ei mannen, binnen. Ze _vroegen drank, maar maakten ruzie met de ;bazin. De waard
en ik wilden natuurlijk die lastige gasten wat betere roaoie""o leren.
Maar een van, hen trok zijn pistool en schoot op de herbeigier. Dan
vluchtten ze heen.
_ : Ja, viel Annette in, en Snelloper zette hen achterna, en 't
scheelde weinig, of hij was geyangem.
wat! bulderde De Lichte. Hdbt
mijn bevel overtreden?
vier-uren in 't ronde.mocht geen geweHsegetriritit t"order,. En gii,
$*u^""lop, gaat daar twee mannen-aanranden en raat u bijna pËËl
ken! Dat is genoeg om de aandacht van de gehele
rii-""'"-i"
trekken.
"t"""r.
; dood
-Had Raymond mij_willen helpen, de twee weemdelingen waen- begraven. rle lafaard wéigerde echter, zei sieiioper
Iq-?l
bende_met

half

beschaamd.

-

Ik

mocht niets ondernemen, zei de genoemde, beurtelings
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bleek en rood wordende.
Zo was mijn gebod! hernam de kapitein. Raymond moest
- hol blijven.
in het
Wat hem toch niet belette naar het kasteel van graaf van
- te gaan! siste Snelloper.
Meerdal
Raymond sidderde. Alles zou ontilekt worden! Gelukkig duurde
zijn ontsteltenis rrââr €€in ogenhlik.
Wat? donderde De Lichte. Naar het kasteel! Gij? en hij zag
de jongeling
met een vreselijke blik aan.
Ja, ja, riep Snelloper, Annette heeft hem er zien bimnengaan,- zij kan het getuigen.
Het meisje knikte. Ze keek naar Raymond als wilde ze hem
door haar oogopslag beduiden:
Hadt ge naar mij willen zienr en mijn vrienilelijk lonken
ik zou hier thans niet als uw beschuldigster staan.
begrepen,
Kapitein, zeit Raymond kalm, ge hebt ons wel verboden Eeweld-te plegen, maar toch niet om inlichtfutgen te zamelen.
Spreek wat rapper, al die omwegen kosten te veel tijd !
- Welnu, ik bezat een goede gelegenheid om het slot te be'
spieden.
En verder? Vlugger!
- Ik was in het bos, toen een der dienaren van de graaf mii
Zijt ge koolhrander? vroeg hii.
ontmoette.
<< Och, antwoordde ik, in deze slechte tijd verricht men van alles.
Kan ik wat verdienen?
Ja, kom eens naar het kasteel. Ik geloof, dat we u wel wat
werk- kunnen geYen.
Zodus, maakte ik van de gunstige gelegenheitl gebruik om het
slot te bezichtigen. Toen ik er kwam, vroeg men mij een partijtje
bos te willen omhakken. En ik belooftle zulks te doen.
En wat weet ge nu, dat ons dienstig kan zijn?
- WeI, nog al veel.
- Ik luister.
- Op een plaats is de gracht zeer ondiep daair men juist wat
metselwerk
verricht h,eeft en de steenbrokken in 't water vielen.
Yan geen belang. Al ware de gracht zo diep als de zse, we
- er zonder moeite over geraken. \{'at anders dus?
zouden
Alle bedienden slapen in het hoofdgebouw.
- Leugens! bulderde de kapitein. Ik ben nog geen uur gele'
- weten gekomen, dat er drie in de hijgebouwen overnachten,
den te
niet ver van de oude heks Hille en haar zotte dochter, welke Zatet'
dag naar de andere wereld zullen vertrekken,.
Dus rnen heeft u wat wijs gemaakt. Maar vertel verder.
Meer weet ik rniet.
- I)us ge zijt uitgepraat?
- Ja... maar...
>>

-
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Maar wat?

-De ongelukkige Raymond

geraakte in zijn eigen woorden ver-

ward.

Nu zal ik spreken, hernam tle kapitein gestreng. Kerel, ik
- u niet.
vertrouw
I)e zoon der krankzinnige beefde. Hij vreesde de hoofdman op
hem te zien toespringen.
Maar neen, De Lichte bleef kalm, te,n minste in schijn. Want
de flikkering van zijn ogen, het trillen zijner neusvleugels, het zenuwachtig gebibber zijner lippen, dat alles bewees hen, die hem kenden,
dat de baas in woede ontstoken was.
Mannen, hernam De Lichte, straks zullen wij hem oordelen.
- frJu, nu! klonk het driftig.
- Straks, zeg ik! Er is wat belangrijkers te doen. Niet Zaterdag -iloch heden nacht zullen wij het slot uitplunderen. En tot straf
voor zijn verraad zullen we deze afvallige in de poort ophangen. Aldus kunnen we't gerecht tonen, dat nnen niet op verraders rekenen
moet, om ons te vangen.
Raymond zag doodsbleek.
Liever ware hij door 't gerecht geoordeeld. Moest hij rlan sterven, za mocht hij eerst de vergiffenis des Hennels verwerven, zijn
biecht spreken, zijn christelijke plichten vervui{en.
En nu!
Kapitein, geen onvoorzichtigheid! riep de Poeldenier. Wie
weet-welke gevolgen, zijn verraad reeds heeft.
Hoe laat is het nu? vroeg De Lichte.
- Rond elf uur.
- EIf uur reeds lang voofbij ! riep er een, We mogen niet veel

tijd meer
verliezen.

De hoofdman dacht na. Zijn blik viel op Annette.
Zijt ge nog niet weg! tierde hij met een vloek. Voort naar
uw huis!
Neen!

- Wat, ge weigert!
- Mijn vader moet gewroken worden.
- I)oor zijn eigen dwaasheid is hij in dat avontuur geraakt.
- de manieren in uw herberg. Natuurlijk hebt ge de vreemdeIk ken

lingen weer geld willen afpersen. Welnu, uw vaders zaken gaan mii
niet aan!
Dus ge Iaat hem ongewmken? vroeg het meisje.
- Js, en voort nu of ik slinger u naar boven.
-Zonder een woord te uiten ging de deerne heen.
De Lichte, we zullen u vinden! siste ze.
-Ze sloeg: een nauw pad in. Plotseling werd ze vastgeglepen.
Een hand, welke haar mond sloot, belette haar te roepen. Ze werd
opgetild en weggedragen.
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Commandant, zei een der twee mannen, die Annette gegrepen
- en nu met hun geyangene voor hun overste stonden, comhadden
mandant, dit meisje vonden wij in het bos.
Breng haar naar graaf van Meerdal bij de z,oom van het
- klonk het bevel.
woud!
Inmiddels ging het in het hol wreed toe.
Raymond, zei De Lichte, ge zult mijn vragen beantwoorden.
\Mat-hebt ge in, 't kasteel gedaan?
Ik zei het u reeds.
- Geen leugens! Hdbt ge ons verraden?
-Raymond zweeg"
Ha, ge weigert te spreken. Rap, antwoord.
-De jongeling hield zijn lippen opeen geklemd.
Nog een keer, hebt ge oms verraden? vroeg de kapiteinn
zich -voor zijn slachtoffer plaatsende.
\ryaarom zou ik u verraden hebben? \rroeg Raymond.
-Hij overdacht, dat de soldaten uit Aalst reeds in de nabijheid
moesten lvezen en besloot te trachten nog wat tijd te winnen.
I)aarom vroeg hij:
Waarom zou ik u verraden hebben?
- Omdat ge een lafaard zijt. Ik zie u reeds sedert lang met een
- oog aan.
kwaad
lVaarom moest ik dan de wacht houtlen?
- '1, \{as onvoorzichtig van mij, 'k beken het. Nochtans had ik
mij u- zo laf niet voorgesteld. Maar rap nu, wat hebt ge aan de graaf
verteld?
\{slnu, De Lichte, als ge't weten wilt, ik heb hem ingelicht
- gevaar dat hem dreigt. Van Meerdal en zijn echtgenote zijn
over't
weldoeners der armen; zei Raymond, de geweldenaar recht in de
ogen starende.
E.en kreet van woede en wraakzucht klonk door het hol.
Allen sprongen op, gereed om de jongeling te hespringen'.
Geduld, mannen! riep De Lichte. Hij zal ziin straf niet ont'
- Maar eerst moeten we weten, wat er tegen ons zal onderlopen.
nomen worden.
Dood hem en laat ons zonder uitstel vluchten! drong de Poel- aan; wie weet is het niet r'eeds te laat!
denier
IIij zal eerst spreken! tierde de hoofdman, zijn dolk trehken- gij ons alles vertellen, laffe verrader? zei hij tot Rayrnond.
de; zult
Neen!
- Met dit wapen zal ik u langzaana doodrnartelen als ge langer
- dreigde de ellendeling.
weigert,
Doe wat ge wilt, ik zeg geen wocrd. Be Lichte, ge hebt ons
- al verder en verder op de slechte weg gebracht. Gelukkig
jongeren
heeft God in het uiterste uur rnijn cgen nog geopend" trk hooir op de
hemelse barmhartigheid en zal uw folteringen kloekmoedig dragen,
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ze beschouwende als een boete'voor mijn verdorven leven. Christus,
ontferme zich over een berouwvolle 'zondaar!
De hoofdman siste van toorn. IIij bracht de jongeling een hevige
wonde toe in de arm.
Spreek!
-Raymond vouwde de handen tot een gebed.
Spreek! herhaalde De Lichte, gereed zijn slachtoffer voor
.de tweede
maal te kwetsen.
Op dit ogenblik sprong Annette in het hol. Ze stootte de arm
van de kapitein rileg en riep driftig:
Ylucht! De soldaten!
-De Lichte schrok hevig on deinsde een stap achteruit.
Rayrnond maakte van zijn verrassing gebruik om snel het hol
te ontvluchten.
Hij Iiep recht in de armen van een krijgsman.
Daar hinnen is Jan De Lichte! kreet Raymond.
-Duval herkende hem, en zei tot de soldaat:
Laat hem los! Hij is een der onzen.
-De rovers drongen en duwden om buiten te geraken.
Een verwoed gevecht ontstond.
Enige fakkels verlichtten het vreselijk schouwspel.
Schoten knalden; degens en zwaarden kletterden.
Ilerhaaldelijk weerirlonk een snijdende iloodskreet.
De rovers weerden zich als razende duivels.
De strijd duurde niet lang.
Hebben wij hem? vroeg de overste op De Lichte doelende.
-Raymond ond,erzocht de doden, en gekwetsten, en geYangenen.
Twee bandieten lagen met doorboorde borst bij de ingang van
het hol. Styn de Zigeuner kreunde van, de pijn, welke een geweldige
wonde hem veroorzaakte. De Schipper zou zijn kwetsuren niet lang
overleven. Knooprnaker en Lange Gabriel en Dolf warenr gevangen
en stevig geboeid.
Maar Jan De Lichte en IJzeren Simon, de twee hoofdschuldigen,
benevens de overige iba,ndieten hadden de vlucht genomen.
De overste morde van spijt.
Jaagt hen achterna! gebood hij. Misschien kunnen wij hen
nog -vatten. Een goede beloning aan hem, die rnij De Lichte overlevert, dood of levend.
*

Zoals afgesproken was tussen Duval en yan Meerdal, waren de
Aalstse soldaten rond elf uur naar het kasteel gekomen. Ze wachtten
niet tot rniddernacht, om naar het bos te trekken, doch gingen vroeger.
Annette viel in hulr harrden zoals de lezer vernarn.
De deerne begreep al spoedig in wier rnacht ze zich bevond.
Daar De Lichte geweigerd had haar vader te wreken, besloot
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het meisje van deze gelegenheid gebruik te maken, om hem te verrzden.

+ Çg zoekt I)e Lichte? vroeg ze aan van Meerdal, naan wie
de overste haar gezonden had, om haar te doen herkennen, daar de
graaf in dsze streek woonde.
Aleida's echtgenoot vergezelde de krijgslieilen.
Js, antwoordde de edelman.
- Honderd stappen van hier in een hol kunt gij hem vinden
met -wel twintig zijner medeplichtigen.
Ha, geleid er ons heen! beval de graaf.
-De overste kwam er ook bij en gehood zijn soldaten een kring
om de verblijfplaats der moordenaars te vormen.
Raymond heeft dus waarheid gesproken, mompelde lluval"
- Wil ik de konijnen uit hun' hol opjagen? fluisterde de deerne.
- nog een rekening te vereffenen met die ellendeling.
Ik heb
Js, lok de rolrers naar buiten, zei Duval.
-Het meisje ging naar binnen. We hoorden hoe ze er in slaagde,
de bandieten werkelijk in het bos te drijven waar ij ze, ondanks,
ziehzelf., Raymondos leven redde. De zoon der krankzinnige lag in
zwijm.
Hij is gewond! riep van Meerdal, die met de achtervolger:s
niet -medegetrokken, doch met enige soldaten in het woud gebleven
was.
Hij onderzocht de jongeling en verbond de armwonde.
Laten wij hem naar het kasteel hrengen, zei hij medelijdend.
Ginds- staat mijn paard. lk zal hem voor mij zetten. Zie, hij komt bij;
IVaar ben ik? murmelde Raymond.
- Veilig bij vrienden, antwoordde Godfried. Moed, jongen, we
- u een zacht bed bereiden. Ge hebt aan 't land en de streek een
zullen
gewichtige dienst bewezen.
'Waren
de krijgslieden in volle galop naar het bos gereden, ter-"
wille van de gewonde keerden zij nu op gematigder draf terug.
Een uur later lag Raymond in een der kamers van het slot.
YIER EN TACHTIGSTE HOOFDSTUK.
ObI'TSNAFT.

Nog nooit in zijn Ieven had Jan De Lichte zo stel gelopen. Maar'

hij wist, dat zijn leven afhing van de vlugheid zijner benen.
Eindelijk moest hij hijgend blijven staan. Een gestalte kruists

zijn weg.
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Kapitein!
Simon!

Dat is op het kantje

af...
- Ik verwens mijn plotselinge
schrik, riep Ile Lichte vloekend- IMat?
- Mijn verrassing. De verrader leeft
- Had hem al zo wel kunnen doden. nog, dank zij rnijn zwakheid.'k
Wees rnaar blij, dat we hier nog staan. Laat ons nu maar
rap vluchten
! Want ze zullen ons natuurlijk achtervolgen.
Waarheen dan?
- Stomme vraag! riep Simon ongeduldig. lVaarheen? Naar de,
- ræker, om binnen enige dagen aan de galg te bengeten! Of
soldaten

hebt ge uw moed verloren?
Bij de duivel, neefi !
- Hoort
ge dat geroep? Ze zijn ons op de hielen!
- Waarachtig!
-En voort snelden ze weer, beide ellendige moord,enaars. Ze ktapen onder 't kreupelhout, vonden een pad en volgden het, snel als
de wind.
Ik moet even adem scheppen, zei hoofdman
- Ik... snak... naar... lucht, stameldedezijn maat. hijgend.
-Enige ogemblikken verliepen.
Ze zullen de ganse nacht het woud doorzoeken en misschien
de boeren
opkloppen, om hen te helpen, zei De Lichte.
We zijn nog miet buiten gevaâr.
- Ha, een gedacht! Kom mee!
- Waarheen!
- Kom mee!
- Maar vertel op!
- Naar 't Wolvenhol. Ja, we zullen daar veilig zijn.
- heide bandieten vervolgden haastig hun weg.
De
Duurde niet lang of ze stonden voor de woning van de heer
't
'IVellens,
de onverbeterlijke pocher, zoals we weten.
Ûlsa1, wat wilt ge? woeg IJzeren Simon ongeduldig.
- Zwiig en laat rnij handelen!
-Ile Lichte klom over het hek, zijn makker volgde hem, doch
met onrust ixr "t hart.
De kerels liepen om het huis en lbleven vq)r een achtervenster
staan. Dit was niet door een luik gesloten. Zonder zich te bedenken, sloeg de hoofdman de ruiten in en op gevaar af zich te verwonden, wrong hij zich door de opening.
Ik volg u niet, fluisterde Simon.
- Ge moet!
- Neen!
- Ge moet, zeg ik.
- Allo dan! Met roekeloosheid zullen rve naar onze dood lopen.
- Vertrouw op mij.
, -De geweldenaars stonden nu in een kleine keuken.
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Een deur openen, door de gang op de trap snellen, was het werk
van een ogenblik.
Vader, vader, er gebeurt wat! riep de zieke Ilorothea, die
door -al "t gerucht gewekt was.
De oude heer stapte met moeite uit zijn bed. Hij beefde over aI
zijn leden en moest zich aan een stoel vasthouden.
Moord, moord! gilde hij.
-Maar De Lichte sprong in zijrn kamer en vatte hem bij de keel.
Zwijgen! gebood hij
doffe stem.
- Ach, dood mij niet! met
Ik ben een zwakke ouderlingo kermde
- die nu zijn groot slagzwaard vergeten scheen.
Wellens,
Als ge zwijgt laat ik het leven.
dood ik u. Verstaan?
-Ondertussen had Simonualleen reedsZoniet,
door zijn verschijning de
kranke in zwijm doen vallen.
De oude meid, die op dezelfde kamer sliep, werd door de bandiet
met een prop in de mond verzekqrd.
Naar de kamer uwer dochter! gebood De Lichte aan de heer

- lVolvenhol.
Yan't

De man gehoorzaamde zonder tegen te strihbelen.

De Lichte vatte de kaars welke op de tafel brandde en volgde

hem.

Zijn er hier nog andere bewoners?

vroeg de rov,erbaas.
- Neen, antwoordde Wellens.
- Wat nu? sprak Simon tot zijn wrede kameraad.
- We blijven hicr deze
nacht. Begrijpt ge me nu?
- Ah, gij sluwe vos! riep Simon vol bewondering uit. Neen,
hier -zullen ze ons niet komen zoeken.
Nietwaar? Maar ik heb honger, vervolgde
Lichte. Ha,
- is daar! Hij trok de ongelukkige de prop uit De
de mond. Zwijde meid
gen, gebood

hij.

Ge moogt hier met

dit meisje blijven, maar

moest

ik
u horen rôepen, ge zoudt het geen tweemaal doen. Kom, heer
'W'ellens,

wij gaan nu naar de voorkamer. De meid rnoet zich kleden
en ons eten bezorgen.
De ellendeling nam het licht weer op en trok met Wellens en
Simon nuulr een vertrek, dat aan de voorkant gelegen was.
Enige ogenblikken later kwam de dienstmaagd.
Simon, ga met haar mede naar heneden om eten, hernam
De Lichte.
Weinige tijd later stond er brood met hesp en bier op de tafel.
De schelmen verzadigden zich.
De toestand beschrijven waarin de heer van 't Wolvenhol verkeerde, is niet mogelijk.
De man zag wit als was, en zijn stoel kraakte onder hem, zo
beefde hij.
De meid rvas naar haar jonge meesteres teruggekeerd en 't geIukte haar het arme meisje weer- tot bezinning te hrengen. Ze be596

zwoer haar echter, niet de minste kreet te slaken.
Een uur verliep aldus .
Eensklaps werd er hevig aan de bel getrokken.
Simon verbleekte.
Stel u gerust en vertrouw op mij! zei De Lichte. En hij ging
voort- tot Wellens:
Sta op en open dat venster. Tegelijkertijd plaatste hij zijn
dolk -in de nek van de oude heer en dreigde:
Spreek zoals ik u gebied, anders zijt ge rlood!
-Wellens deed het raam open.
Ik zal u alles influisteren, hernam de rover. Allo, begin maar:
Wie -is daar?
Wie is daar? riep Dorothea's vader met onvaste stem.
- Luider en flinker! beval De Lichte.
- Wie is daar? klonk het nu krachtiger.
- We zijn soldaten uit Aalst op zoek naar de moordenaars,
- het antwoord. Hebt ge geen ongewoon gerucht gehoord?
luidde
Ja, fluisterde De Lichte.
- Ja! echode de ander.
- Reeds lang? zo wilde men daar buiten weten.
- Een uur geleden! zei De Lichte voar. Ze zijn in ile richting
van -Denderleeuw gevlucht, die zo riepen en schreeuwden.
De bewoner van 't Wolvenhol loog, zoals de schurk 't hem beval.
mannen, en voort dan, in gestrekte draf ! klonk
- Vooruit,
van de overste.
't bevel
De soldaten reden heen.
zo, nu kunnen wij ook vertrekken, zei De Lichte. Maar
onze Yoorzorgen.
eerst-'Zie
De meid werd op haar stoel en Dorothea, ondanks haar krankheid, aan haar leger gebonden.
Gij moet ons uitlaten, beval Ile Lichte aan Wellens.
-Deze ging mede naar beneden.
Geef mij eens een koord, hernam 't . bendehoofd.
-Na enig zoeken vond de meester des huizes
''t gevraagde.
Heer Wellens, ik weet dat ge u nogal eens tegenover mij
hebt, zei De Lichte. Eigenlijk moest ik u doden. Maar
uitgelaten
omdat ge u zeer wel gedragen hebt, deze avond, zal ik uw straf veranderen. Breng ons naar de grote keuken.
Wat gaat ge doen? kermde de ongelukkige.
- Wat geduld! Ge
zult het spoedig genoeg weten.
-In de keuken was e€n wijde
haard.
Nu kon ik u aan uw voeten ophangen met uw dikke kop naar
- vervolgde de ellendeling spottend. Maar ik wil nu eens zeer
beneden,
genadig zijn,'k zal de band onder uw armen leggen.
Twee minuten later hing Wellens in de haard, met een stevige
bYr

koord onder de armen gebonden en welke verder aan de haak hevestigd was.
Al zijn kermen en smeken baatten niets.
Ile booswichten verlieten de woning langs dezelfde weg, als ze

gekomen waren.
Wellens hield zich enige tijd rustig, uit vrees voor de schavuiten.
Dan begon hij te roepen, te tieren, te bulderen, maar niemand
kon hem hulp bieden. Immers Dorothea en de meid lvaren gebonden.
Hij leed ondraaglijke pijnen in zijn oksels, waar het touw beet
en neep; zijn lichaam hing zwaar; de ongelukkige gevoelde een hevige
vermoeidheid in de lendenen en de rug. Toch moest hij wachten!
Hoelang?
Ja, hoelang?
't Gebeurde wel, dat een dag voorbij ging zonder dat een vreemdeling het Wolvenhol hezocht.
En Wellens sidderde bij de gedachte, rlat hij misschien morgen
en weer een nacht in die vreselijke toestand blijven moest. Dat zou
hij niet volhouden.
Hij wrong en schudde om zich van zijn banden te bevrijden.
Maar de schelmen hadden hem goed verzekerd. Ook waren de handen van de arme man op de rug gebonden. Hij zag dus geen kans
zich zelf te verlossen.
I)e nacht scheen hem een eeuw toe. Eindelijk begon het te lichten. Een nieuwe dag brak aan.
Helaas, zou het een dag van verschrikking, van marteling wezen?
Wellens gevoelde zich uitgeput en toch wilde hij zijn bezinning
behouden, wat hem enige tijd gelukte met de uiterste wilskracht.
Gelukkig daagde er een redder op. Godfried van Meerdal besloot
Wellens te hezoeken.
Terwille van Dorothea vooral moeten we vriendschap hou- de zonderlinge heer, harl hij 's morgens tot ziin echtgenote
den met
gezegd.

Zeker, zo rvas 't antwoord der gravin geweest. De vader is
zijn dochter is een

een snoever,
een wonderlijke grootspreker, maar
engel van braafheid en geduld.

lVe hebben de vader de laatste keer zo maar aan de kant
er grote belangen op het spel
stonden. Maar nu alles voorbij is, wil ik hem bezoeken en de uitslag
van de tocht mededelen. Ik zal wat zalf op de wonde strijken. Alles
wel beschouwd is hij toch een arme kerel. We moeten eigenliik
medelijden met hem hebben.
En nu stond Godfried voor 't Wolvenhol.
geaet- en zeker, dat was nodig, omdat

Hij

belde.

Geen antwoord.
Hij lbelde weer en

natuurlijk bleef daarbinnen nog alles stil.

De graaf werd ongerust.
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Zou er wat gebeurd zijn? mompelde hij verschrikt.
-Hij dacht aan de rovers.
En toch, vervolgde hij bij zich zelf, ieder weet dat, er hier
niets-te vinden is. In alle geval moet ik dat nader onderzneken.

De edelman deed dus, wat de bandieten de afgelopen nacht gedaan hadden, hij klom over het hek.
Luid bonsde hij op de deur.
Zijn ontsteltenis vermeerderde, toen hij meende binnen noodkreten te horen.
Hij Iiep rond de woning en bleef onthutst voor 't gebroken venster staan.
Hij trok zijn geladen pistool, dat hij in deze beroerde tijd steeds
bij zich droeg.
Dan rvrong hij zich door de opening. Op zijn tenen sloop hij naar
de gang.
Hoorde hij tlaar in de keuken geen gerucht?
Van Meerdal drukte de hand op't hart.
Alle heiligen, wat zal ik aanschouwen? sprak hij met angst
in de- stem.
IIij slaakte een gil.
Daar hing de ongelukkige Wellens. De rampzalige zag doodshleek. Bloedachtig schuim vloeide over zijn lippen. De tong hing
hem uit de mond. Ile ogen waren rood.
Hij leeft nog! mompelde Godfried, zich van zijn hevige schrik
herstellende.
Met een mes sneed hij rle koord door, het lichaam tegen zich
steunende. Hij trachtte het arm slachtoffer van de rovers naar boven te brengen, maar de last bleek te zwaar. Hij legrle hem voorzichtig op de vloer en snelde naar boven.
Ylug keerde hij met kussens en beddegoed terug en weldra lagt
IVellens op een matras. Dan haalde van Meerdal fris water en, wies
de bezwijmde.
De heer van of Tfolvenhol loosile een diepe zucht.
Ik moet hulp zoeken! mompelde de graaf.
-Rap snelde hij naar buiten, na de zware grendels der voordeur
weggeschoven te hebben.
Tegenover ''t huitengoed zag hij een boer op zijn akker.
De graaf zette beide handen aan de mond en riep zo luid hij
kon. Hij moest zijn geschreeuw herhalen. Eindelijk scheen de akkerman hem te begrijpen, want hij kwam haastig toegesneld.
Woont hier een heelmeestcr in de omtrek? vroeg Godfried.
- Ja, op 't dorp, heer graaf, antwoordde de landbouwer verwonderd.
Hij herkende de eigenaar van 't kasteel en van 't Wolvenhol,
maar kon niet begrijpen, wat hij hier verrichten moest.
Toe, vriend, haal hem spoedig.

-
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Is er wat gebeurd?

- De rovers zijn hier geweest.
- Ile rovers! Ach, en ze hebben heer IVellens toch niet vermoord?
hem in de schouw opgehangen.
- St-Lieven, mijn
patroon, toch!
- Gelukkig, hij leeft nog, spoed
u nu en zeg de heelmeester,
- herwaarts kome zo snel als de winil.
dat hij
Ik vlieg, heer graaf ! 't Zijn toch wrede dingen. In de schouw
opgehangen!
Neen, rnaar

Toe vriend, haast

- Ik ben al weg. u!
-De boer had gaarne meer nieuws vernomen,

maar hij durfdc
niet langer te toeven en maakte zich dus snel voort. Godfried keerdc
terug naar binnen.
De anderen, mornpelde hij,
boven snellende.
-Hij bleef weer ontsteld staan, naar
toen hij de kamer van Dorothec
en der dienstmaagd bereikte.
Vlug sneed hij de ba,nden van beide bezwijmden door.
De meid kwam spoedig terug hij kennis. Ze had weinig geleden
en na enige ogenblikken tvas ze in staat haar zorgen aan haar jonge
meesteres te besteden. Inmiddels rende Godtried de trappen af om
Wellens weder tbij te staan.
Goildank, hij bekomt.
-Na een kwartier sloeg de'gemartelde

de ogen op. Maar hij blikte
verdwaasd rond en scheen zijn redder nog niet te herkennen.
Maar eer een ander kwartier voorbij wa.s stamelde hij:
Godfried... ik herinner... ja, ja, de rovers.
*- Qg zijt veilig; houd u nu kalm. Uw dochter is wel. Maar ik
bid u, spreek niet.
\Mellens sloot de ogen. 't Scheen of hij wat sluimerde.
Ondertussen had ook Dorothea haar bezinning terug. Ze lag
echter doodstil en scheen zich maar weinig van 't gebeurde te herinneren. 't Duurde een geruime tijrt eer de geneesheer aankwam.
De dorpsaesculaap trok een bedenkelijk gezicht.
Wel, wel, mompelde
lVellens ziet er slecht uit.
- Kunt ge hem helpen? hij,
vroeg de graaf.
- Natuurlijk, maar...
- Maar wat?
- Ziet ge, 't is een raar geval.
- Maar zeg
ge op het hart hebt.
- Ik ben hierdanal wat
dikwijls geweest.
- Is een kwestie
geld?
- Ge'tslaat de nagelvan
op de kop. Ik kan van de wind niet leven
en ik- hdb een rekening op zijn naam van een el lang.
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