Hoe durft ge zo te spreken, als ge voor't slachtoffer van een
lage -misdadiger staat? Zells zo ge verzekerd waart geen duit te ontvangen, zoudt ge hem dan toch niet helpen? Maar, wees gerusÉ, ik sta
borg voor de hetaling of vertrouwt ge mij ook niet?
Zeket, zeker, edele, hooggeboren graaf. Uw naam is meer
dan -voldoende en zou mij zelfs een waarborg zijn voor duizenden
kronen.
Spoed u dan en doe, wat ge nodig oordeelt!
- Wellens heeft te veel bloed.
- Wat?
- Te veel bloed, hij leidde een rustig leven, dat is niet gezond.
- Maar man, weet ge dan niet wat er gebeurd is? Ile boer
heeft- u toch alles verteld.
drie keren, viel de landbouwer in,, die natuurlijk mee- Wel
gekomen
was. lVel drie keer, heer graaf. Ah!'t zijn wrede dingen!
En hoe kunt ge dan van gezond of ongezond leven spreken!
- Aleida's echtgenoot tot de geneesheer, die,'t zij tussen haakhernam
jes gezegd, ook de baarden en knevels schoor en 't haar knipte.
Een goed dokter brengt alles met elkaar in verband naar de
wet onzer
beroemdste geleerden. Heer Wellens is in de schouw opgehangen. Zijn blced werd in de omloop door 't lichaam gestremd. En
daar hij veel bloed bezit is dit duJbbel gevaarlijk. Zie maar, er is
reeds bloed uit zijn mond gevlceid. Ik zal hem er dus wat aftappen.
Welhoe, ge wilt hem nog verzwakken?
- Verzwakken?
- WeI zeker! Ge begrijpt toch, dat bloedverlies hem uitput.
En van afmatting viel hij in zwijrn.
Heer graaf, ik heb alle eerbied v(nr uw naam, uw titel, wel- waarborg c,plevert, dat mijn diensten van heden betaald zulke een
len worden. Ik vereer uw familie, maar sta mij toe, u onverbloemd
te zeggen, dat gij onhevoegd zijt in dit geval te oordelen.
En met een voornaam ge'baar haalde de aesculaap een scherp
mes uit zijn tasje.
Laat af! gebood Godfried boos wordende. Hier is een kroon,
vervolgde
hij, een geldstuk aanbiedende, ik biil u, ga heen.
Dus ge meent, dat ik rnijn vak niet ken, antwoordde ele
heelmeester
haastig de munt aanvaardend. Wêlaan, heer graaf, ik heb
de eer u te groeten.
Hij vertrok, na een diepe buiging gemaakt te hebben, blijde
dat hij zo gemakkelijk zijn geld had verdiend.
f)çrsss, gierigaard, duitendief, mompelde van Meerdal ontstemd.
Yoor de po*rt stond reeds een talrijke menigte.
De hoer had natuurlijk onderweg 't gebeurde verteld *n 't schrikkelijk nieuws was als een lopend vuurtje verbreid.
De graaf begaf zich naar buiten.
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Yrienden, wie wil

mij

een dienst bewijzen?

- Ik, ik, ik ! klonk het van alle kanten.
-Van Meerdal koos een grote jongen uit de hoop en zei:
Zo vlug ge kunt naar mijn kasteel! Zeg aan een der dienaren,
- misdaad is geschied; vseg er bij, dat allen nog leven en gedat een

red zullen worden. En nu't voornaamste: Rolf moet als de wind naar
Aalst om de geneesheer. Hij weet wel welke ik bedoel. Allo maat,
er is een goede beloning te verdienen.
De knaap verdween als een pijl uit de boog.
Yan Meerdal keerde in de woning terug, doch nam de voorzorg
het hek te sluiten, om alle onbescheiden nieuwsgierigen buiten te
houden.

VIJF EN TACHTIGSTE HOOFDSTUK.
OP 'T WOLVENHOL.

Even na de middag verscheen dezelfde heelmeester, die aan
Aleida van Meerdal zijn beste zorgen had besteed in de vreselijke
dagen van de kinderroof.
Yan Meerdal had het huis nog niet verlaten. llij kwam de geleerde dokter tot aan het hek te gemoet.
Ik dank u, dat ge zo spoedig gekome4 aijt, sprak hij, nadat
- begroetingen afgelopen lvar€n.
de eerste
Nogmaals een misdaad, naar ik verneerll?
- Helaas, ja ! Jan De Lichte is nog niet gevangen.
- En hoe gaat het met de heer \Mellens?
- Ik meen, goed, maar oordeel liever zelf.
-Met de hulp van de akkerman had Godfried de pati'ënt naar bogebracht.
ven
De geneesheer onderzocht hem.
Is niet ernstig, zei hij na een wijl.
- 'tMaar de dochter is erger, vrees ik. Deze kamer, dokter.
-Dorothea lag nu in hevige koortsen. De heelmeester maakte
een diepe buiging, want de kranke werd door niemand minder verpleegd dan door de lieftallige Aleida.
De geneesheer onderzocht het meisje. Hij trok een treilenkelijk
gezicht.

Weinig

hoop

-De dienstmaagd
snikken

lo:,i.

! fluisterde hij.

hoorde deze schrikkelijke woorden en brak in

't is al te erg ! kloeg ze. Mijn meesteres, die engel van zachtheid,- beterde zo rvel. En nu komen die schavuiten haar lveer... och!
neen, dokter, z,eg dat het niet waar is! Niet \ilaar, ze zal beteren!
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Zulk een misdaad schreit ten Hemel om wraak. Yan mij zelf spreek
ik niet, maar deze edele jonkvrouw zo vermoorden!
Kalm, kalm! zei de geneesheer zacht. Als wij haar redden
- moet ge in de eerste plaats stil zijn.
willen,
De geleerde Aalstenaar begaf zich met het echtpaar yan Meerdal op de gang.
Er is geen hoop meer, sprak hij droevig. Ze moet reeds
- geweest zijn, trouwens ik weet dat nog, want ge hetinnertergu
krank
mijn bezoek bij U, toen het meisje uw gast was.
Zal het nog lang duren? vroeg van Meerdal.
- Iloogstens enige dagen. De schok is te geweldig geweest.
-Aleida had de tranen in de ogen. De gedachte, dat dit jong leven zo wreed afgesneden moest lvorden, greep haar heftig aan.
Nadat de dokter zijn voorschriften gegeven had, vertrok hij,
belovende de volgende dag terug te keren.
Wilt ge op mijn slot eens even aanlopen? vroeg de graaf. Er
- een derde pati,ënt, nog een jongeling met een ernstige wonde
is ilaar
aan de arm.
Ik beloof het u! Tot morgen.
- Tot morgen. Goede reis!
-Tegen vier uur was Wellens bijna weer de oude. Hij riep Godfried bij zich.
Welnu? vro€g hij. Had ik gelijk of niet? Van die Aalstse lawijtmaker,
Duval, mocht ik niet handelen, nietwaar? Hij zou alles
alleen doen. En ziet ge de uitslag! Jan De Lichte met twintig rovers
is hier geweest. Ze verrasten mij in de slaap. Ik had de tijd niet
mijn slagzwaard te grijpen, anders ware dat zo niet afgelopen. Toch
verdedigde ik mij met leeurvenmoed. Hebt ge de drie lijken gevonden!
Welke lijken?
- Wel van de snoodaards die onder de slagen van rnijn vuist
bezweken
zijn !
Ik heb geen enkel lijk gezien.
- Dan hebben de rovers ze met zich genomen. ITIaar clood waren
drie
de - bandieten, zo dood als een pier! Uit wraah hingen de overige
schelmen rnij in de schouw op. Gelukkig is Dorothea wel!
De graaf gevoelde de moed niet die schrikkelijke tijding te brengen. Die snoeyer had toch een vaderhart.
Ja, ja, vervolgde de heer van 't
waar is nu Du- zijn verantwoordelijkheid? Hij Wolvenhcl,
val met
kon alles wel alleen ,rloen!
En, bij mijn zwaard, de avond van zij:n tocht, komen de rovers hier,
op een uur van hun hol, een kasteel plunderen. Natuurlijk hebben
ze al mijn kostbaarheden medegenûmeil. Drie Cagen gel,eden had ik
goud en zilverwerk uit Aalst ontvangen. De schavuiten mteten dat,
geweten hebben. En heeft Duval geen enkele bandiet kunnen vatten?
Nsasn schelmen zijn dood of gevangen, arr.twoor,ilde Gçdfried.
- Slechts zeven!

-
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:- Slechts?
Js, ik herhaal het, slechts zeYen! Zeven van zo'n grote me'
- Twintig kwamen hier! Tbintig minstens ontsnapten dus.
nigte.
Weet ge wel zeker, dat er twintig waren?
- T'wijfelt ge aan mijn woorden?
- Ilwalen is menselijk.
- Ge hebt gelijk. Misschien waren er wel dertig, hernam de onpocher. ''t Huis stond vol met die zwartgemaakte kerels.
vermoeilbare
Ik heb hen uitgescholden voor alle duivels.
Maar zijn de soldaten hier niet langs getrokken?
- Js, en dat maakt Duval's onderneming nog bespottelijker!
me of ik geen gerucht vernomen had. Ik antwoordde beZe vroegen
vestigend, want 'k hail inderdaad rumoer Eehoord. Ik zei, dat die

lawijtmakers langs de baan naar Denderleeuw afgetrokken rilaren.
Maar de hellewichten moesten in de naaste omgeving geweest zijn!
En al die dappere krijgslieden hebben daar niets van bemerkt, "t is
fraai.
Doch uw dienstmaagd beweerde, dat ze slechts twee mannen
zag, -merkte van Meerdal kalm op.
Zei ze dal,? Och wat, die oude slaapmuts is natuurlijh van
vrees- onder haar bed gekropen ! Twee ! op haar kamer, dat is mogelijk ! Maar heneden twintig, d,ertig kerels, zwart en wreed als
baarlijke duivels.
Diezelfde dag kwam bezoek. 't Gerecht uit Aalst was daar, om
een onderzoek in te stellen. Wellens lag te bed.
Duval trad met enige heren in de kamer.
Heer Wellens, sprak de eerste ambtenaar, ik druk mijn deel- uit in de smart, welke gij moet gevoelen...
neming
Maar tle meester des huizes liet hem niet uitspreken, doch riep
op schampere toon:
Ha, ha, ge zijt ver geraakt met uw maatregelen! Wel, ik
moet-waarlijk uw doorzicht, uw krijgskunde bewonderen! Men moest
u opperbevelhebber van 't leger maken, op mijn woord, ge verdient
zulke onderscheiding! Ik meende, dat Jan De Lichte gioed en wel
achter de grendels zat, en zie, de fielt verschijnt in mijn eigen slot.
Maar ik heb het u alreeds gezegd, ik was mijn handen in onschuld.
En u, heer Duval, zal ik voor't gerecht dagen, voor't hoogste, hoort,
ge, want gij zijt verantwoordelijk voor mijn verliezen. Ge hebt mij
belet het land van de grootste aller boosdoeners te bevrijden; mijn
ongeluk komt op uw hoofd neer.
Geen beletiigingen! gebood Duval, of liever laat ik dit alles
zo ernstig
niet cpvatten. Heer lVellens, rve zijn nu nie't gekomen,
om cns te verrnaken, naar teneinde een onderzoek in te, stellen.
Ge slaat een hoge toon aan! kreet de oude heer. Hoe durft
- na al nt gebeurde?
ge nog
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Ik bid u, antwoord op mijn vragen, hernam de gerechtsdienaar-koel.
Wel zeker wil ik uw onderdanige dienaar zijn!
- Onze tijd is kostbaar, heer Wellens.
- lls, ge moet op zoek naar Jan De Lichte!
-Nu nam een der andere heren het woord en sprak:
Ileer Wellens, 't gerecht laat niet met zich spotten. Als ge
- in toestemt, ons
te antwoorden, zullen wij verplicht zijn u
er niet
naar Aalst te voeren.
Onmiddellijk kroop de snoever in zijn schulp.
Iloeveel rovers zijn hier geweest? vro€g Duval toen.
- 'k Heb 2e natuurlijk niet juist geteld.
- Zo ongeveer naar uw schatting.
- TWintig à dertig.
- Heer 'Wellens, bedenk, dat uw verklaringen opgeschrevten

worden.

Gelooft ge me niet?

- Ik herhaal mijn verwittiging.
- of Juist getal weet ik natuurlijk niet.
- Zo ongeyeer, zei ik reeds.
- Welnu, tien à twintig.
- G€ spreekt ernstig?
- Denkt ge, dat ik lieg?
- Griffier, teken op. Tien à twintig, nietwaar, heer Wellensl
- Laat zien. Neen, zoveel niet, vijf à tien, denk ik.
- Hebt ge die gezien?
- Niet allen, slechts twee.
- Griffier, teken op: twee. Gelief nu te vertellen, wat er voor-- is. Maar om geen tijd te verliezen, laat uw slagzwaard met
gevallen
rust"

Dat is ongehoord ! barstte Dorothea's vader los. In mijn eigen
- 't erf mijner vaderen, de bakermat der
kasteel,
doorluchtige Wellens,.
der dappere...
Genoeg! cnderbrak Duval ongeduldig. Ik zei u reeds, dat we
niet -kwamen om ons te vermaken.
Ik d.enk. sprak een ander gerechtsambtenaar,
we beter- de heer \Yellens te verzoeken, ons naar Aalst tedat
deden
vergezellen.
\Jssn, neen, riep de bedoelde haastig. Luister
er voorviel..
-En, wonder boven wonder, onze zonderlinge gastlvat
verhaalde nageno€g volgens tle waarheid, het drama waarvân hij en zijn heide,
huisgenoten de slachtoffers waren.
Ook cle dienstmaagd werd ondervraagd. En na a{lcop '. ùn ditonderzcek, keerde 't gerecht naar de stad rveer.
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ZES EN TACHIIGSTE HOOT'I}STUK.
DOROTHEA'S DOOD.
Ja, de dokter had de waarheid voorspeld. Dorolhea's ogenblikkeru
waren geteld.
Dikwijls was de vader in zijn zelfzucht hard voar zijn dochter
gerveest. En het meisje had menige keer geduldig mceten luisteren
naar de onrechtvaardige aanmerkingen van de verarmde man.
I)och nu zat Wellens in diepe smart bij de sponde der kranke..
Zo juist was de priester geweest, en Dorothea had uit zijn hand
de laatste troostmiddelen der H. Kerk ontvangen.
I''an Meerdal en zijn echtgenote bevonden zich insgelijks in de
kamcr. De dienstmaagd luchtte haar droefheid in de keuken.'t Was
haar niel mogelijk langer bij het bed van haar dierbare meesteres

te

vertoeven.

I-lorothea was volkomen helder en yerzoend met haar lot.
Vader, zei ze op onbeschrijfelijk teilere toon, wees niet,
- Ik word uit mijn lijden verlost.
bedroefd.
Ach, ge verlaat mij. Ik zaluzo missen, Dorothea, mijn kind!
- Yader, de scheiding zal niet lang wezen. Ik ga u yoor naar
waar geen geween, geen droefheid meer ziin zal... ook
de plaats,
geen krankheid... waar alle tranen gedroogd rvorden. Moeder waeht
er mij... en gij, vader, ge zult volgen. Dan geen scheiding meer...
maar Yoor altijd verenigd.
Wellens snikte als een kind. Hij had opgehouden te zijn, wat
hij vroeger was, om alleen vader te wezen. Toch scheen hij schulù
te gevoelen, want hij sprak wenend:
Dorothea, vergeef mij, ik was niet altijd wat ik voor u moest.

wezen.

U vergeven, vader? Ik... ge waart steetls een goed vadertje...
- u voor al't goede... dat ge mij schonkt... ach! rveen niet...
ik dank

mijn dood zal... een verlossing zijn... och! wat is sterven... dat kran*
ke... zwakke... omhulsel afleggen... dit ellenilig leven verliezen...
orn een eeuwigheid van geluk te erven...'t is zoals de priester zei....
de flikkerende lichtjes doven uit, want de heerlijke zonne verrijst...
Ik dank mijn Hemelse Vader... dat Hij mij deze... heldere... ogenblikken schenkt. Gravin... kom nader... kus mii... ge waart een,
moeder voor mij... en gij... heer graaf... dank... dank.
,t Spreken vermoeide het meisje. Maar al haar liefde straalde
uit haar-blik, die ze beurtelings op de aanwezigen vestigde.
Roep... mijn vriendin...

-Godfried snelde oxn de oude dienstmaagd, die jamraerentl ùrij de,
sponde kwam.
Niet wenen... ge waart zo goed voor mij... dank... dank...
-
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Daar lag I)orothea met een Hemelse glans op het gelaat, de ogen
stralend van geluk.
Ja, in dit uur, nu ze sterven ging, was het meisje gelukkig.
De banden dezer wereld waren reeds verbroken. De schone, zuivere ziel ging't broze lichaam verlaten. En de geest verheugde zich
reeds in het eeuwige heil, dat aanbrak.
Yader... murmelde Dorothea.
- Wat is er, mijn kind?
- Kom... dichter... bij mij... neem mijn hand... leg uw ge- tegen't mijne... zo wil ik heengaan... Vadertje... de Heer
laat...
roept mij... tot weerziens... daar boven...
laat ons bidden ! zei Aleida op haar knieên zinkende.
-En Vrienden,
onder 't gebed sliep de geliefde zacht en kalm in.
Ze is in de Hemel, sprak Godfried stil.
- Doro,ihea, Dorothea! jammerde
Wellens zich over de gestorvene-heenbuigende. Dorothea, mijn kind!
Hij snikte hartstochtelijk.
Met teder geweld voerde van Meerdal ile wanhopige man weg.
Een half uur later hadden de vrouwen hun arbeid verrieht.
Daar lag de lieve dode op het hagelhlanke bed te midden van
overheerlijke bloemen.
't Scheen, of een glimlach nog over ilat bleke gelaat zweefde.
De smart van Wellens was kalmer nu.
lloofd omhoog, "t hart naar boven, sprak Godfried troost- 'tmoeten hoger staren
vol. We
dan dit dooilsbeil. Boven lucht en wolken heeft onze dierbare alreeds het loon ontvangen, voor haar getrouwheid. De banden, rvelke haar omvatten, zijn verbroken, ze is
voor eeuwig genezen, ze is gelukkig en zalig.
Amen! zei
-Allen verlieten Aleida.
de kamer.

ZEVEN EN TACHTIGSTE HOOFDSTUK.

DE LIST.
Wat nu? vroeg Simon aan Jan De Lichte, toen beiden na
hun -vertrek uit't Wolvenhcl weer in 't bos stonden. Waarheen zullen we thans trekken?
Naar Brussel!
- Zo ver! En dan in de hoofdstad?
- Och, rroorlopig zullen lve er "t veiligst zijn.
- Ge kunt er uw wijf ontmoeten.
En als ze u eens moest ver-

raden?
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We moeten ons natuurlijk vermommen.

Waar?

- In de eerste woning de beste. Wacht, Sophie woont hier
dicht- ibij.
Welke Sophie?
- Een oude kennis van mij of beter van mijn ouders. 't Is een
ongelukkige
sloor. Maar ik heb ze dikwijls uit de nood geholpen.

Kom maar mee, Simon! Neen,'t gerecht heeft ons nog niet!
Beide schelmen sloegen een nauw bospad in. Na een uur gaans
ontwaarden ze een armzalige hut.
De Lichte klopte aan. Een oud lelijk wijf, zo krom dat ze met
haar haviksneus schier de grond raakte, opende de deur.
ltie daar? yroeg ze. Ik ben half blind en kan u dus niet on-

derscheiden.
Ge zult me toch wel aan
de hooidman.
ken -u

Wel, Jan,

zijt gij het!

mijn stem herkennen,

antwoordde

Jongen toch, vlucht, de soldaten zoe-

op.

Hoe weet ge dat?

- Bette Mie van de beekkant kwam hier voorbij en vertelde
het. -De krijgslieden zoeken 't woud af en zullen ieder ogenblik hier

zijtt. Ze gaan langzaam vooruit, want ze speuren onder iedere struik
en achter elke boom. Een bende is ook naar de omliggende dorpen
getrokken. Dood of levend moeten ze u heibben, rûepen ze. Tenminste
Bette Mie heeft mij dat alles verhaald.
Yerduiveld! riep De Lichte, dat wordt gevaarlijk!
- We zijn er aan ! zei Simon op doffe toon.
- Nog niet!
- Maar waar wilt ge heen, als een, kordon van soldaten orut
- Ge kunt u toch niet onzichtbaar maken.
omringt.
Helaas! neen, al zijn er veel dwaze boeren, die het vast en
zeker- geloven. Maar ik weet al een uitweg.
Laat horen dan!
- Sophie, ge wilt ons helpen, nietwaar?
- Jan, ik heb u dikwijls gezegd, dat ge te ver gegaan zijt. Uw
- en ik durfden ook wel eens een stukje uithalen; maar wat gij
ouders
verricht, neen, dat kan niet goed aflopen. Maar voor mij zijt ge altijd braaf geweest; daarom en terwille van ulv moeder, zou ik u
gaarne redden'uit de klauwen der speurders, maar ik weet waarlijk
niet op welke wijze.
Ik wel! viel De Lichte in.
- Hoe dan?
- Itebt ge nog kleren
Brozen?
- Van mijn gestorven van
man ! Ja, die bewaar ik als een laatste
gedachtenis.
Ik heb steeds met Brozen goed geleefd. Hij stroopte
te veel en z* altijd 's nachts buiterr ryerd noodlo[tig voor zijn zwakke
borst.
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Sophie, wat rapper! t Is nu geen tijd om te vertellen van uw
- We moeten aan de galg ontkomen!
Brozen!
Brr... spreek niet over dat telijk ding. Mijn zoon Flip is er
- gestorven, zeggenr ze. Ik weet het niet zeker, want de jonook aan
gen liep \yeg op zijn vijftiende jaar, zonder nog naar zijn ouders om
te zien. Kweek daarvoor uw kinders!
De kapitein stampte op de lemen vloer van ongeduld.
Sophie, haast u, haal de kleren van uw baas. En heht se
nog -een stel vrouwenkleren ook?
Jn, maar ze zijn nog erger versleten dan deze.
- Dat geeft niet. Breng alles hier en rap. Ge zult geld krijgen.
- fIa, geld, geld! Ge zijt een brave jongen. Geld niet'rvaar, zil- goud?
Yer en
Ja, ja, maar spoed u wat !
-Uit een oude, vermolmde koffer haaltte het wijf de kleren te
voorschijn.
Doe nu ultr haar los! gebood De Lichte.
- lT{ijn haar !
- Ja... haast u... ge zult geld hebben.
- fla, geld, geld! Zie, mijn goede Jan, ik heh u al gehoorzaamd.
-Ylug trok de hoofdman zijn mes en snsed de grijze vlecht van
de vrouw af.
Wat doet ge nu? kloeg de oude.
- Och, gij hebt die tres niet meer riodig. En 'novendien, ge
krijgt- geld!
J2, ja, geld, zilver en goud.
- Zeker, maar luister nu goed!
- Met beide oren.
- Ge verlaat urv hut en zult in het bos bessen plukken. I(eer
niet -terug vôôr vier uur na tle noen. Ik kleerl rnij als een vrouw en
rnijn maat als een man. Aldus zullen wij de soldaten misleiden, zeggende, dat we in deze hut rvcnen. Gij houdt u onnozel en maakt de
speurders wijs, dat ge bessen verzamelt om medicijnen te maken.
Ah, gij slimme vos, ge kunt fijne streken uitdenken. Ja, ja,
ik begrijp
u. In onze tijd moesten we ook dikwijls zulk een list gebruiken. Ik neem mijn mandje en vertrek al. Laat in de achternoen
keer ik terug. En wees maar gerust. Al ben ik oud en versleten,
rnijn verstand bezit ik toch nog.
De sloor verliet haar hut.
Rap aan't werk! zei De Lichte. Wie niet sterk is, moet slim
zijn. -Ik word een oud wijf en gij een oude man.
Beiden verkleedden zich.
Nu deze muts op mijn kop! zei de hoofdrnan, maar eerst
moet- ik dat haar over mijn kruin en langs mijn slapen leggen. Help

mij
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even!

Weldra geleek de rover op en tcp een oudq ynouw. Dan hielp hij

Simon's vermomming volledigen, gaf hem de resl van rie grijze âres
en zette een oude pet op zijn hoofd.
ITIaar de wapens! riep Simon.
- Ik heb er al aan gedacht, hernam De Lich'{;e. Ah, hier is een
- ûnze dolken en pistolen moeten in de grond. Dreigt er geyaar,
schop.
dan kan 't broodmes van Sophie nog uitnemende ciiensten bewijzen.
In een hoek van de hut maakte de sluwe bandiet een kuiltje,
,stak er de wapens in, vulde het weer en stampte de gmnd vast. Hij
sleurde er de vermolmde koffer heen, wierp daarin de afgelegde kleren €n sprak toen:
Laat de soldaten maar komen!
- Ik tben er toch niet al te gerust op, antwoordde zijn makker.
- Dan zoudt ge kunnen dwaasheden uithalen. Mensen, die in't
"gevaar zich niet kalm kunnen houden, verspreken zich gemakkelijk.
Weet ge wat, Simon, ge zijt stom-doof, verstaan?
Ja, dat neem ik aan. Niets zeggen is 't best van al.
- Maar toch moet ge nog opletten. Als ge
plotseling uw naam
- schrik dan niet op, zie niet rechts of links of achter u. Schielroort,
ten ze achter uw rug een pistool af, ontstel er niet van. Ge bemerkt
'dus, dat ge toch kalm moet wezen.
Ik zal mijn best doen.
-'t Geduld der spitsboeven werd op een zwate proef gestekl. Uren
verliepen en ge€n krijgsman vertoonde zich.
Wie weet is die vertelling yan Bette-Mie niet uit de duim
- zei Jan De Lichte, die van ongeduld beefde.
,g€rzogen,
Durft gij te vertrekken?
- 't Is waar, we dienen op te passen. Welaan, nog maar wat

:gewacht.

Ik hoor iets! riep

Simon.

- Ge moogt niets horen, denk er aan! Ja, ik verneem ook geroep-en getier. Daar zijn de vervolgers. Iloud u kloek, Simon. Neen,
neen, ze hebben ons nog niet!

Enige ogenblikken later vloog de deur open. Vijf, zes soldaten
stormden de hut binnen.
Ai mij ! kreet De Lichte, ge doet mij haast dood verschieten.
'Gaat- toch weg met die sabels en geweren! Ik hen daar schuw van.
I)aar doodt men de mensen mee, nietwaar?
En als wanhopig van angst, verborg hij zijn gelaat in de handen.
Als ge rap spreekt, zult ge niet in ''t minst gekweld worden,
- overste der krijgslieden.
zei de
Wat wilt ge weten?
- Is dat uw man?
- Jv, de ongelukkige is stom en doof. Ook van verschiet, rijke
.heer,- want ge moet veel geld hebben, daar ik goud zie op uw frak.
Ja, va:r verschiet! IIij kapte hout in het bos, toen er een onlveersvlaag
opkwam. De bliksem viel in een boom vlak bij hem. Ei, zo na) of mijn
611

haas was in tweeën geslagen. Sedert. die schrikkelijke dag heeft hij
geen klank meer geuit en ge€n woord meer verstaan. Een mens kan

al wat tegen komen op de wereld!
Ge verveelt me met al dat gesnater, hernam de overste; kent

- De Lichte?
ge Jan
Ach, lieve, beste heer, Jan De Lichte? Of ik hem ken? Hij
heeft- mijn haas eens een som geld ontnomen, die hij op de markt
ontvangen had voor e€n vo€r hout.'t Is een hellewicht, maar wij mogen dat niet zeggen, of hij zou ons verm,oorden. Komt ge hem vangen? Doe dat en God en Zijn heiligen zullen u belonen.
Hebt ge hem deze morgen niet gezien?
- Is 't dan toch waar, wat ik gehoord heb, dat de rot'ers weer
- streek zijn? Gaat dat wreed spel terug beginnen? De Heilige
in deze
Maria zij gedankt, dat ik hem nog niet ontmoette en miin patronesse
beware mij er voor!
Is hier iemand voorbii gekomen?
- Niemand, rijke heer. 't Gebeurt, dat we geen rnens zien een
week- lang. Wij wonen afgelegen en alleen.
De krijgsoverste mompelde enige woorden in ut Frans.
Snel maar ongezien voor de and€ren, wisselde De Lichte een
blik met zijn makker.
Eensklaps kl,onk achter Simon's rug e€n pistoolschot.
De rover bleef stokstijf zitten en geen spier in zijn gelaat vertrok.
Jan De Lichte daarentegen
kermde:

liet zich op de knieën vallen en

Goede mensen, doodt ons niet!

-Hij stopte de vingers in zijn o en en kloeg:
Deernis, deernis! Laat dat duivels ding toch zwijgen! Ach!
- van verschiet! Heren, wii hebben toch niets misdaan!
ik heef
Vooruit ! riep de overste. We trekken voort, hier verliezen
- tijd. Maar doorzoekt eerst de hut!
we onze

De soldaten gehoorzaamden aan't bevel, ontdekten natuurlijk
niets verdachts en spoedden zich dan naar buiten.
Weer wisselde De Lichte een blik met zijn trawant. Simon be'
greep hern. Hij verstond dat teken, hetwelk tredoelde:
Zwijg nog en blijf in uw rol! Mogelijk luisteren ze aan de
deur.-

Na enige minuten stond de roverbaas op en ging aan de deur zien.
Waarlijk een soldaat stond bij het venster te luisteren.
Ha! kreet De Lichte. Nogmaals verschiet ik. Ik ga een emmer
- putten, rvant ik moet drinken. Dat is gced voor de schrik.
water

En nu zie ik u hier

staan

!

De krijgsman vertrok zonder een woord te antwoorden en voegde
zich bij zijn rnakkers, die reeds voort waren.
Ze zijn rveg! juichte de roverhaas in het huisje terugkerende.
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't Gerccht uît Aalst u;as doar' (Blz" 499')
Arme ionqen '! Ziine mocder," ik heb inlichtingen
otto"rr,.r, .i -"t heeft mij bericht'
dat de v.oi* volslasen lirankzinnig en daarbij doodeliilc kronk Is. Welk een schrikkelijk
drama t Zij ginds in 't somber gesticht, in
eene akelige cel. stervend... en hij hier....och
tt""n, M.rIi. ik heb ceen hoop meer. wagrlijk de zonde, het k*vàd blijft niet ongestraft J
- - Maar meester, ga toch wat' slapen' ried
de trouu'e knecht- Ge hebt een slechten nacht
doorgemaakt. de dag ook rvas roerig en nu
weer deze gebeurtenis.
Ge hebt gelijk, ik moet wat rust nemen'
,.Maar gij b"h;i; Îi;r niet tot morsen te blijven. 'Wouter kan u aflossen

w. '"ir." i;;;;""
heer graaf,
N. 33

wel

afhandelen'

Dc edelman verliet de kamer.
Drama's I mompelde Martin. Ach, er ge- wat op de wereld I Zie hem daar ntr
beurt
eens liggen, een jonkman van nog geen twin,
rig jaar. Ziin leven is gebroken. Hij heeft gelijlc, de dood ware voor hem eene verloesing.
1vant de wroeging lnoet iets schrilckelijk zijn.
Woutcr trad in het vertrek.
lk moet u straks afloss€n van den graaf,
zci- hij,
ik zal u roepen om vier uur.
- Ja,
Slaapt hii ?
- Ja, ik dacht juist, dat er toch wat ellen_
de-op de wereld is. Gesteld, dat hii geneesr.
och, dan ligt er nog een ongelulckig leven voor
hem. Hij heeft zelf verklaard, dat de wroe_

ging hem k$'elt.
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