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Een Woordje tot Inleiding.

Heden, niet minder dan voorheen, is het verhaal der
bloedige feiten uit het leven van heruchte rooverkapiteins hij
velen de lievelingslezing.
Zoo, niettegenstaande hun weerzinwekkende daden, genieten Jan de Lichte en Bakelandt een treurige vermaardheid in ons land. Yooml de heide Ylaanderen waren het
tOOlleel del' strooptochten WUl die « heeren)j. Daarom trof
ons des te l11eer dl' hewering, welke wij zoo vaak uit den
volksmond hoorden: « Jan de Lichte is in den omtrek
van Le1ll1ik geweest, en te Lombeek heeft hij gemoord en
gestolen. »
\Vij hebben in het leven van Jan de Lichte en 111 de
archieven van O.-L.-Y.-Lomheek gesnuffeld, - en, waarachtig, de volksmond heert niet gelogen.

J.-F. Y.

Zoo Kind, zoo Man!

Uit het Leven van een berucht Rooverhoofd.

I.

Oorlogen. Armoede!
Opdat de lezer kunne begrijpen, hoe het mogelijk was, dat
schurken in zulk groot aantal en zoo lange jaren straffeloos
konden rooven en moorden als .Tan de Lichte en zijn handlangers deden, achten wij het noodig een overzicht te geven
van den droeven toestand, waarin ons Vaderland meer dan
driehonderd jaren verkeerde.
Oorlogen met hun droeven nasleep van ziekten en hongersnood, verwoestten, drie eeuwen lang, onze landouwen
en vaagden de bevolking weg ....
In 15()8 begon ~oord-Nederland (het zoo genaamde
Holland) een verwoeden strijd tegen Spanje, om zijn
onafhankelijkheid te veroveren.
Tachtig jaren duurde die oorlog op onzen hodem, en al
dien tijd hadden de Spaansche, Hollandsche en Fransclle
legerscharen onze dorpen en steden letterlijk uitgeplunderd.
Ten jare 16,18 erlangde Holland den vrede en zijn volledige
vrijheid. Nog elf jaren woedde de strijd voort tusschen
Frankrijk en Spanje; en steeds zag Vlaanderen het bloed
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stroomen, zijn huizen verbranden en zijn oogsten stelen of
vernielen. In 1659 ieekende Frankrijk den vrede met Spanje,
en mocht heele strooken van ons land Plet ycle rijke steden
inpalmen.
Keerden dan eindelijk de rust en dè welvaart weder?
Eilaas! De Fransche koning, Lodewijk XIV, wilde al onze
gouwen bij zijn troon voegen: hij tr:J rl nlle recht met de
voeten, en zijn legerbenden phmderdell en stookten huizen
en oogsten plat, en de koning eischte daarenboven zulke
hooge schattingen, dat ons arm landeken niet vermocht den
meedoogenloozen uitzuiger te voldoen.
Ten jare 1702 brak door den dood van Karel Il, koning
van Spanje (zonder kinderen gestorven), de erfenisoorlog los,
die twaalf jaren land en volk teisterde.
De gewetenlooze, nooit verzadigde soldaten van Lodewijk XIV werden beladen met den vloek van onze
bevolking, die reddeloos naar den afgrond der droevigste
ellende ging. Dorpen en steden, ja, gansclle streken zagen
hun inwoners tot op de helft geslonken; onze akkers lagen
braak, en de schoonste hoeven van Vlaanderen stonden
verlaten en vielen tot puin.
Onze gouwen waren in 1715 onder de heerschappij der
Oostenrijkers gekomen, en de vorst, Karel VI, trachtte
landbouw, handel en nijverheid te doen herleven. Dit
herleven ging traag, zeer traag.
Het jaar 1740 zag het begin van nieuwe rampen. Hongersnood dreigde de laatste inwoners weg te maaien: een lange,
strenge ·Winter deed de graangewassen ,'ervriezen ; het
weinige vee, dat onze stallen nog bevolkte, stierf zienderoogen weg, -- en Lodewijk XIV verklaarde den oorlog aan
Maria-Theresia, die haar vader, Karel VI, op den troon was
opgevolgd.
Drie jaren lang werd ons Vaderland prijs gegeven aan
de hebzucht der Fransehen, die zich overal als meesters
hadden ingedrongen.
Een oud lied uit die jaren vertolkt als volgt de klachten
der tijdgenooten:
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't Geweld, de dieverij el! dal wij erger [('(/el1 ,
Dat door dil pmwre volk il! Xe.er[ant is geschied,
T/wont dal 'I OI!S bemint heef pmwl'r, anders I!iet ...
il'Il'n kapt de bosschen aj" .. men maeyt, en steelt de
[beesten.
Sy voeren alles meé, die li·anschl' booze geesten,
Sy maeken nielllven lol .. den om/en werd vergroof;
Van hlln wor! alle recht te seffens omgestoot.
De Franschen verspilden al hun krachten aan oorlog en
dwirigelandij, en nergens kon men den schijn van een
ordelijk bestuur bespeuren.
In den loop dier jaren krielden onze streken van dieven
en slruikroovers; zij ,'ereenigden zich in groote, stevig
ingerichte henden, en verspreidden, stout en ongestraft,
naamloozen schrik in de harten onzer vreedzame, diep
ellendige bevolking . .Tan de Lichte leefde in dien tijd; hij
heerschte als een dwingeland, en was wellicht de sterkste,
de wreedste en meest geduchte onder al de rooverkapiteins
van gansch het land.

Il.

Jan de Lichte en zijn Bende.

Te Yelzike, in een vervallen hoeve, verwijderd van de
dorpskom, zag hij het levenslicht. (Het jaar zijner geboorte
blijft onbekend.)
Zijn ouders hielden er herberg. Uitgestrekte wouden lagen
er rondom als een sterke borstwering voor dit huis, dat
aldra de. vergaderplaats werd van al de boeven uH ZllidVlaanderen.
In dit midden groeide Jan de Lichte op. Hij was de
kinderschoenen nog niet ontgroeid, als hij reeds het brandmerk der boosdoeners op zijn schouders kreeg. Op vijf~ien
jarigen ouderdom stond hij hekend als de behendigste en
stoutmoedigste dief van Vlaanderen. Later werd hij woest
en wraakzuchtig, en kon geen enkele macht dulden boven
de zijne.
Jongeling was hij nog, toen hij zich aansloot bij een zeer
talrijke bende, en de stoutsten onder hen verbaasde door zijn
sterkte van geest en van lichaam. Edoch, den wil en het
gezag van den hoofdman droeg hij niet lang: hij vermoordde hem laf en wreed, -- en hij trad als kapitein in zijn
plaats.
Die bende, het walgelijk uitschot der samenleving, telde
een vijftigtal kloeke horsten, en al hun vrouwen en kinderen
hielpen dapper mede aan het « edel» werk der mannen;
zij vertoefde meestal in de boschrijke streek tusschen
Oudenaarde en Zottegem. Later zakte zij af naar het Dendermondsche (Wetteren, Schellebel1e, Wichelen, Kalken,
Overmeire).
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Hun bespieders en Yerhelers
verhelers verzeilden en verwijlden
yenvijlden
heinde en ver, en wezen de «(( werkers» de vette nestjes aan:
Kortrijk, Aalst cn
en Geeraardsbcrgen,
Geeraardshergen, zoowel als Gent, Mechelen en Brussel waren getuigen van hun gewelddadig
optrcden.
optreden.
Nadat
Xadat zij een huurt
buurt in cen
een moord
l11oordtoollcel
toon cel herschapen
hadden, verdwenen zij van
yall daar om elders
cIders terug op te dagen.
De tijdrekening schreef 17--14-,
17--1---1-, cn
en de Dendcrvallei
Dendervallei was Jan
de Lichte's arbeidsveld geworden. Op Ledeberg, te Pamel,
woonden eenige gezinnen, die hem trouw ter zijde stonden.
Aldaar moet hij meermalen vertoefd hebben, alsook te
Ninove, te O.-L.-Y.-Lombeek, te Sq(wintens-Lennik en op
de baan van Halle.

lIl.

Rooversplannen.
\Yeleer troonden op de heuvels en heuveltjes van het
Payottenland (1) meer dan veertig windmolens. De meeste
zijn gevallen als slachtollers van den stoom en de barnkracht.
O.-L.-V.-Lombeek, het schilderachtigste dorp tusschen
Dender en Zenne, heeft nog zijn ouden, vermaarden molen.
\Vij staan er hoog. Onze blikken doorboren de ruimte. Een
prachtig, eel1 eenig punorama: als uiterste punten van het
vergezicht ontwaren wij, in 't Oosten, Tuitenberg en
t'Nelleken (2)(onder SQ(wintens-Lennik) en v~rder Brussel;
~~- in't Zuiden, de Heide van Kesler, Halle, Lemheek ; -~ in
't \Vesten, Geeraardshergen, den molen en daarachter den
« Kluisberg )) van :\'ederbrakel, Sl-Antelink~, de baan op
Oudenaarde; - in 't :\'oorden, het mooie zicht op de hoogvlakte van Ledeherg (pamei), Denderleeuw, Aalst; ~~
tusschenin,de vallei van den Dender, van Aalst tot Geeraardsbergen, met onze heerlijke Ylaamsche gouwen.
De huidige molen werd opgericht ten jare 1760, in de
plaats_van een ouderen, die lang te voren (niemand weet
wanneer) gebouwd was geworden.
Op de schatten van den molenaar, die er in zijn tijd
woonde, had Jan de Lichte zijn roofgierig oog geslagen. En
wat hij besloten had, voerde hij onverbiddelijk uit.
Te Pamel, in de hut van Gillis, zaten eenige roovers en
hun vrouwen te zamen, en boften met hun stoute daden.
(1) Hct Payottcnland is dc streek tusschen Aalst, Brusscl, Halle, Edingen,
Geeraardsbergen en Ninoyc of, anders f,;czegd, dc hoek van Brabant. ten
Zuiden van dc lijn Aalst-Brussel, tussehen de Zenne en den Dcnder.
(2) Samentrekking van Ten Nel/eken; oudtijds: Ten Hel/eken.
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Een bons op de deur! :\elie, de echtgenoote van Gillis, rukte
de deur open: de kapitein!. ..
.Jan liet een wijl zijn blikken over het gezelschap weiden;
dan stortte hij op de hank en barstte in een onbedaarlijke
lachbui los.
- Kapitein, wat komt u nu ovei· '?
-- Ik ben kwaad, mannen, en ikstik van hel lachen ...
En de wreede roover viel in een nieuwe lachbui.
De oogen, die hem aanstaarden, rondden wijd open van
nieuwsgierige verwondering.
- Wat me heden overkomen is, sprak eindelijk Jan de
Lichte, zal nooit meer gebeuren... Luistert, ik zal het u
vertellen. ~laar neen, ik zal maar zwijgen: gij zoudt mij uw
leven lang hespotten...
- U hespotte11, kapitein! riep een roover. 'Yie zou dat
kunnen? In durf en slimheid vindt gij uw weerga niet.
- Welnu, vrienden, ditmaal heb ik in slimheid niet alleen
mijn weerga, maar zelfs mijn meester gevonden. Laat mij
eerst mijn pijp ontsteken. Daarna zal ik u de poets vertellen,
die men mij gebakken heeft.
Yoor een paar uren kwam ik door Ninove om mij naar
hier te begeven. De dorst kwelde mij, want ik had reeds
twee uurtjes flink doorgestapt en nat noch droog over de
lippen gehad. Ik trad dan in een herberg. Ik was er nog
maar vijf minuten binnen, toen ik vernam, dat de
herbergier, die eigenlijk slachter van stiel is, van een Lennikschen boer een schoonen vetten os had gekocht, en het
beest was hem zoo pas geleverd. Zoo vertelde de baas aan
een anderen beenhouwer.
« Drommels,» dacht ik, « dat ik hier niet wat eerder was 1...
Maar, wie weet, mogelijk is de kans nog niet verkeken ... »
- Ik zei dan, dat ik een beestenkoopman uit Brussel was
en gaarne een koppel veUe ossen zou aangekocht hebben. De
slachter praatte er lustig op los, en ik vernam, dat de
knecht, die het beest geleverd had, zich nog in de stad
bevond, en alle oogenblikken kon weerkomen pm het geld
te ontvangen. Dat was meer dan ik wenschte. Mijn hart
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popelde van vreugde, en ik was zoo zeer in mijn schik, dal
ik dadelijk mijn pot uitdronk en er een anderen hestelde.
Een kwartier daarna verscheen onze gast. In een ommezien had ik met hem kennis aangeknoopt; ik viel zoo in
zijn smaak, dat hij mij vroeg, of ik hem wilde vergezellen
naar de stallen van zijn meester. Ik zei, dat ik dezen avond
nog te Aalst moest zijn, en lieyer op mijn terugreis langs
Lellllik zou oversteken. Toen zag ik, hol' de slachter hem
het geld op de tafel telde, en hoe de knecht de hlinkende
kronen opstreek en in zijn heurs verhorg.
« Die goudvischjes zijn hinnen een uur de mijne, » dacht
ik, en ik nam afscheid van mijn nieuwe kennissen.
Eerst sloeg ik den weg in naar Aalst, maar draaide spoedig
langs de binnenwegen oostwaarts af; een half uur later
stond ik mijn man af te wachten op de eenzaamste plaats
der baan van ~inoYe naar Lennik. En ik overpeinsde, hoe
ik hem zou overmeesteren. Die hoereknecht was juist geen
kat om zonder handschoenen aan te vatten: sterk van
spieren en lellig in al zijn bewegingen, zou ik er lijf tegen lijf
een waardigen tegenstrever in gevonden hehben. En toch
zou hij mij de lieve schijven afdokken, en tamelijk gezwind 1. ..
:\let de geladen pistool in de hand hield ik mij achter een
boom in hinderlaag. 't Begon al te grauwen, als ik onzen
man flink en snel zag komen aanstappen. Ik sprong vóór
hem en zette hem de pistool op de horst: « l'w heurs of uw
leven 1. .. »
De man wipte drie stappen achteruit; maar even spoedig
hield hij zich veehtens gereed. Zoodra hij mijn pistool
hem-erkte, verhleekte hij en vroeg:
« Is het geladen '? »
« l'w geld! )) riep ik, « en rap, of gij zult onderyinden,
dat het geladen is ! ))
Hij scheen zich een oogenhlik te bedenken. « Daar zie! »
zeide hij op eens, en hij wierp zijn beurs vóór mijn voeten.
Ik waagde het e"euwel niet, mij te bukken, want ik had
niet het minste vertrouwen in zijn onderwerping.
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Zoo stonden wij daar malkander aan te slm'en, toen hij
zich plots vóór mij op de knie(;n wierp.
« :\Iensch, om de liefde Gods! » kermde hij, « laai mij het
geld hehouden, of ik ben voor gansch mijn leven onteerd.
Dat geld behoort aan mijn boer; nooit zal hij gelooven,
dat het mij ontstolen werd; hij zal denken, dat ik het
verborgen heb; hij zal mij schandelijk op de straat smijten,
en dan zitten mijn vrouwen mijn arme schaapkens van
kinderen zonder brood. 0 man, ik smeek er u om : ik heh
liever te sterven, dan als dief weggejaagd te worden. »
Ik hief fier den kop omhoog; mi.in horst zwol van trots ....
'Vel hoe, een kerel van zulke indrukwekkende gestalte en
zulke lichaamskracht kroop vóór mijn voeten!
0, ik waande mij de baas der bazen 1. .. « Sta op ! » zei ik,
« uw geld houd ik voor mij, maar uw eer wil ik redden:
ik zal u een teeken geven, waardoor uw meester de overtuiging moet opdoen, dat gij gewapenderhand zijt aangerand
geworden. »
En ik schoot een kogel door zijn hoed.
« 0 wat een goed gedacht! » riep hij uit, « nu zal eenieder
zien, dat een 1'Oover mij overvallen heeft.Mijnheer, ik dank lU)
Toen verwijderde hij zich met snelle schreden, terwijl ik
mij bukte om de beurs op te rapen. Maar, luistert, dan
geheurde er iets grappigs 1. .. De looze guit was geen tien
stappen verre, ot hij sprong onverhoeds vóór mii.
« Handen af! » donderde hij, « of gij zijt dood! I)
Tegelijkertijd richtte hij zijn pistool op mijn borst.
Indien ik tegenstand hood, was ik een vogel voor de kat.
Venlui\'cld! daar stond ik nu beschaamd als een kind vóór
den man, dien ik zoo eycn voor mij in 't stof zag kruipeIl.
« Voorwaarts, marscll ! » gebood hij, « uit mijn oogen, of
ik schiet u neer als een hond 1. .. »
« Gij zijt een fijnaard! » riep ik hem toe. « Gij moogt u
beroemen, Jan de Lichte overwonnen te hebben. »
~- « Jan de Lichte! » kreunde hij, en mijn man beefde en
sidderde. Ik had evenwel geen lust mij tegen hem te stellen,
~vant zijn wapen wees nog dreigend naar mijn borst..
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Toen maakte ik rechtsomkeer en kwam op mijn stappen
boogscheu t ver, of ik had reeds spijt
terug. Ik was nog geen boogscheut
over mijn bloohartigheid, en hadde hem graag opnieuw
achtervolgd; ik wendde mij beslist om, en zag, dat hij zoo
snel als een haas den weg naar Lellllik
Lennik opliep.
« Donders! » dacht ik, « het schijnt, dat mijn overwinnaar
owrwinnaar
al zoo bang voor mij is, als ik voor hem was. »
Toen schoot ik in een luiden schaterlach, en hoe meer ik
er op peins, hoe grappiger ik het vind.
En de kapitein begon wederom zoo onbedaarlijk te lachen,
dat al de roovers mede in een luidruchtig geschater losbarstten.
Plots: een zware slag op de huitendeur ; hef
het lachen verstomde ...
Gillis'?'? riepen
- Ha, Gillis ! Daar is Gillis ! Hoe gaat het, Gillis
van alle zijden de roovers.
roo"ers.
duiyel,
- Hoe het gaat'? antwoordde Gillis, om den dl1iwl,
slecht! Die rol van mulderslmecht
m111dersknecht hangt mij de keel uit.
Komaan, Mie, zei hij tot zijn vrouw, laat mij eens
drinken !... Ik heb den gansehen
drinken!...
ganschen weg geloopen om hier
bijtijds te zijn.·
zijn.- Nu, nu, Gillis, sprak Jan de Lichte, terwijl het wijf haar
man een groot glas brandewijn overreikte, dat hij in een
teug ledigde, laat het u niet langer verdrieten: uw muldersrol
is weldra uitgespeeld. Gij weet immers, dat wij hier dezen
avond bijeenzitten om den mulder zijn rekening klaar te
spinnen. Ik denk, dat gij bij Van Lierde uw tijd niet verloren
hebt. Gij kent nu genoeg den draai van het huis, om de zaak
te doen lukken.
- Lukken zal ze, lukken moet ze! grillnikte
grinnikte (îillis.
Gillis. Baas
Van Lierde vertroetelt mij wel niet en betrouwt mij nog
minder, en toch weet ik al genoeg, om het nestje met de
eitjes te vinden.
- En is de mulder wel zoo rijk, als men denkt?
denkt'? vroeg een
der wijven.
- Rijk, ja, rijker dan de rijkste boer van Pamel.
gij? vroeg op zijn
- En gij weet de vogels wonen, zegt gij'?
beurt Jan de Lichte.
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- .Ta, kapitein. dat weet ik. Eens dat wij het huis overrompeld hebhen, kan ik den schat met mijn oogen toe
aanwijzen.
-- Aan 't werk dan, mannen! riep de hoofdman. 't Is hoog
tijd! :\loeten wij de sterkte stormenderhand innemen '?
-- Dat zou moeilijk gaan, antwoordde Gillis.
-- Gij lacht er mede, spolle het gezelschap. Wij hebhen al
vóór heeter vuren gestaan.
- .Ta,ja, als wij er met vuile voelen doorgaan, kan niemand
of niets ons weerstaan. :\[aar weest zeker, meer dan één zon
er het lich~ie uitblazen. Baas Yan Lierde, vOOl'eerst, is een
kerel als een hoom ; zijn vrouw heeft zooveel kruim in de
duimen als de sterkste manspersoon, en de meid en twee
knechten slapen binnenshuis: dat maakt vijf verdedigers,
die geen haar zullen wij keIl. .\1 dc deurcn en vensters zijn
ijzersterk en sluiten potdicht. De mulder zal strijden op
leven en dood, om zijn schallen te verdedigen.
--- Drommcls, Gillis, gij zoudt iemand den moed in de
schoenen doen zinken! \Vilt gij de zaak laten steken?
-- Laten steken '? Xooil, nooit! \Vij zullen list met geweld
paren.
- Bravo, Gillis! sprak de kapitein. Leg nu eens spoedig
uw plan uit.
- Ziehier mijn voorstel, sprak <lillis, gevleid door het
helang, dat men aan zijn plan hechtte. Moesten wij trachten
's nachts in te breken, dan liep alles in de war.
- Bij klaren dage'? vroeg .Tan de Lichte. (lillis, dat meent
gij toch niet '?
- Ja wel! Luistert: wij moeten in het molenhuis dringen,
zonder dat men kwaad vermoede. En dat zal gaan! Dan:
wij moeten de hezetting verzwakken. En dat zal ook geheuren. Een ,der knechten is een jongeling van \Vaver, twee
uren boven :\Iechelen. Die moet weg: Janneken de Zanger,
die een knap schrijver is, zal voor hem een hrie~je aaneenspinnen. ZOQhaast deze verwijderd is, doe ik mij wegjagen.
En dat zal er gauw van komen. Baas Van Lierde kan geen
dronkaard rieken of zien. Ik drink me een sterreken aan, -
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en gezwind vlieg ik langs het gat van den timmerman buiten.
Zóó blijft de mulder met één knecht zitten en zal dadelijk
naar een anderen moeten uitzien. Denzelfden dag nog, liefst
bij het vallen van den avond, gaat een onzer mannen, door
een of twee makkers vergezeld, zich in 't molenhuis aanbieden, om zich als knecht te verhuren; een kwartier later
zullen een ander paar gezellen de eersten vervoegen. Ondertussehen zenden wij twee onzer mannen met een klutsje
graan naar den molen om den knecht, die daar werkt, buiten
gevecht te stellen; - ik en eenige der vrienden zullen
den omtrek bewaken en ter hulp snellen, waar 't zou noodig
zijn. En binnen moeten de mannen snel en flink het zaakje
uit de voeten doen, en dan loop ik bij hen, wijs den schat,
- en vooruit, de vogel is gevlogen ...
Een goedkeurend gemompel liep' door de vergadering.
AI.leen Jan de Lichte zweeg en staarde in gedachten vóór
zich. Dan, plots glom een glimlach om zijn lippen; hij sloeg
Gillis op den schouder en sprak:
- Bravo, Gillis I Gij zijt een wakker gezel. lTw plan is
prachtig I Om u te toonen, dat ik mij volkomen op uw
behendigheid betrouw; zult gij de leiding nemen. Gebruik
zooveel mannen als ge 't noodig vindt: ge zijt voor dezen
keer mijn luitenant, en al de mak~ers moeten zich aan uw
bevelen onderwerpen. Wat zegt gij daarvan?
- Dat ik er fier op ben, uw volle vertrouwen te bezitten.
Als 't van mij afhangt, zal te Lombeek ons werk als op
rollekens loopen, alhoewel ik liever hadde, dat gij de
makkers zoudt aanvoeren.
- Dat kan moeilijk gaan. Ik moet morgen al vroeg naar
Nederbrakel terugkeeren, en vóór het einde der week moet
ik de bende in de bosschen van Nazaret brengen. Ondertusschen kunt gij hier gedaan maken en ons aldaar vervoegen. Wij weten immers door ondervinding, dat het voor
ons niet goed is, geruimen tijd op dezelfde plaats te blijven.
Welaan, wanneer schikt gij naar Lombeek te gaan?
- Hoe eerder, hoe liever, kapitein, want de muldersvest
brandt aan mijn lijf. Ha, hoeveel aangenamer is het
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zwervende leven : daar heeft men gedurig verandering, en
men kan zich naar hartelust de keel ververschen zonder te
moeten vre.ezen, scheel bekeken te worden, als men eens te
diep in het glas gekeken heeft. Komaan, wijf, schenk nog
eens in, dat ik mijn verdriet afspoel, want het molenstof zit
mij in de keel...
Hij wipte het glas brandewijn naar binnen en vroeg:
- Zou de brief van .Tanneken overmorgen kunnen gereed
zijn, kapitein '?
- Waarom niet '? Morgen avond krijgt gij hem in handen.
-- Welnu, dan gaat overmorgen de kat op de koord!...
Mannen, zorgt, dat gij na den noen hier omtrent zijt: ik zal
elk zijn rol voorhouden; en eer het donker wordt, is de
rekening van baas Van Lierde klaar!. ..
En Gillis wreef van genoegen in de handen.
- Goed, sprak de kapitein, dat heet ik doorwerken. Nog
een glaasje geledigd op den goeden uitslag, en daarna elk
naar zijn bed! Een raad nog, kameraden: om geen achterdenken op te wekken, zult gij u de volgende dagen niet te
veel in den omtrek laten zien.
- Ja, meende Gillis, en komt zeker omtrent den molen
niet. Baas Van Lierde is een looze vos: hij betrouwt mij geen
zier en doet mij zelfs, geloof ik, door de andere knechten
bespieden. Dezen avond nog, toen ik naar hier kwam,
scheen het mij, dat een hunner mij achtervolgde, en 't is reeds
tweemaal gebeurd, dat men 's nachts kwam zien, of ik mij
wel in mijn bed bevond. Oppassen is de boodschap! Ik muis
er nu alleen van onder. Binnen een kwartierken kunt gij in
groepen van twee of drie insgelijks vertrekken. Er is op dit
oogenblik niet veel volk te been; maar toch, ik betrouw
niets of niemand. Nu, vrienden, tot wederziens ! Op uw
gezondheid en op het welgelukken van onze onderneming!
Gillis drukte opgetogen de hand, welke de kapitein hem
tot afscheid toereikte, en sloop terug naar den Lombeekschen
molen, die slechts een half uurtje hooger op stond.
Twintig minuten daarna was, in en rondom de roovershut,
alles eenzaam en stil.

IV.

Akelige Nieuwjaarsdag.

Twee dagen later, den 1n Januari 171.\ in den valavond.
:\Iulder Van Lierde staat stijf en stil op den molenberg.
Gillis heeft de waarheid gezegd; de mulder is een sprekend
beeld van lichaamskracht: hooge gestalte, stevige spieren en
breede schouders, die een vollen zak graan zoo gemakkelijk
torsen als een pak pluimen.
Zijn blikken vallen op de groole ].;ar, die ledig naast het
afdak rust.
Norscll blikt zijn oog, en dreigend gaat zijn gehalde vllist
naar de dorpskom.
Een vriendelijke klap op den schouder doel hem driftig
het hoofd omwenden.
- Sa, mulder, lacht zijn huurman, die "ongemerkt tot hem
genaderd is, welke horzel heeflu gestoken '?
- Jan, mort Van Lierde, dat mijn handen niet op mijn
rug staan, weet gij heter dan iemand; en toch verwensch ik
de karwei, die ik morgen te doen heh !. .. Ik 1110el zelf naar
Strijtem, Borcht-Lomheek, Eiseringen, Lennik, (iooik en
h-ier in 't dorp het graan afhalen, dal wij deze week zullen
malen.
- Dat ziet er geleerd uit, spot de huurman, de baas in
ï gareel. en de ketsel" drinkl en luischl, dal hel een aard
heeft !
-- Zil hij nog te zuipen, de dagdief'? Sedert gisteren morgen
is hij nog geen half uur uit de herbergen geweest. Ook zijn
wij geen klein heet je blij, dal wij van dien dronkelap "erlost
zijn.
- Is hij verhuisd '?
- Ja, en met klank 1. ..
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- Hij is geen dag te vroeg weg.
- Dat zeg ik met u. Gisteren avond· zeilde hjj bij ons
binnen met geen klein stuk in zijn kraag, en hij vloog met
klikken en klakken. En zoo zal ik dan morge!1 baas en
ketser zijn.
- Hij is weg, mulder, en goed weg; want onder ons
gezegd en elders gezwegen, Gillis is van 't zuiver bloed niet ...
-- Gij hebt gelijk, Jan. Ik had hem genomen, omdat ik
hem noodig had. "Tas 't nog te doen, 't zou lliet waar
heeten. Gillis was, geloof ik, alles behalve rechtzinnig.
- ~iet rechtzinnig, mulder?
-- Gillis moest met slecht volk verkeeren. Sedert eenige
weken liet ik hem in 't geheim door onzen Frans bespieden,
en zoo zijn we tot de ontdekking gekomen, dat hij dikwijls bij
nacht uitging. Eergisteren avond nog, wanneer hij dacht, dat
alleman sliep, verliet hij stillekens den paardenstal, waar hij
zijn bed heeft, en schoof langs de muren weg. Onze Frans,
die op loer lag, ijlde hem achterna. Maar zoohaast Gillis een
honderd meter van den molen was, zette hij het op een
loopen, en hij liep zoo snel, dat Frans hem onmogelijk
kon volgen. Hij keerde terug en waakte: een uur verliep,
eer dat de schelm als een muisje wederom in den paardenstal
sloop.
- En heeft hij u nooit bestolen?
- Ik ben niets gewaar geworden. "Tel is er verleden week
een gerookte hesp uit de schouw verdwenen; maar, alhoewel ik Gillis sterk verdenk, zal ik hem toch de diefte niet
aanwrijven.
- Dan zijt gij er nog goedkoop van afgekomen. En moet
gij daarom het werk van den ketser doen '? Kan Rik of Frans
het graan niet afhalen '?
- Frans moet den molensteen scherpen. En een ongeluk
komt zelden alleen: onze Rik heeft tijding gekregen, dat zijn
vader op sterven ligt. De jongen is vliegens afgereisd, en, ge
weet, Rik zijn thuis is vcr van hier ...
- En daarom zijt gij zoo korzelig, mulder '? Schep maar
goeden moed: uren in 't ronde is 't geweten, dat op den
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molen van Lombeek de knechten als kinderen van den
huize behandeld worden. :\lorgen heht ge keus van knechten,
wees daar zeker van.
- Een knecht is een mensch als gij ei! ik, Jan. Ik vraag
slechts twee dingen van mijn « volk» : eerlijk en vlijtig zijn,
en niet drinken. Kom, we gaan binnen: 't is nieuwjaar, en
onze Trees zal een potje van 't patersvat ophalen.
-- Dank H, mulder, 't zal voor een anderen keer zijn.
't \\'ordt donker: ze zouden thuis ongerust zijn. Slaap wcl!
- Van 's gelijke, Jan!
Van Lierde's blikken weiden over zijn ouden, geliefden
molen, zijn fraai wit huis, zijn stallen en schuren; in
't schemerlicht versmelt het alles tot een grootsch geheel, dat
hem dierhaarder dan ooit aan het hart ligt, - en zijn oog
vermildert.
Hij daalt den molenherg af en wendt de schreden naar zijn
woning, waar het lekker avondmaal en het aangenaam gekeuvel van zijn goede echtgenoote het laatste greintje wrevel
zullen verdrijven.
Al gaande draai~ hij het hoofd naar de vier hemelstreken,
- molenaarsgewoonte, -- om te voelen, waar de wind zit,
en welk weder de dag van morgen zal geven.
Plots blijft hij staan. Kijk! Stappen daar geen koppel
mannen van uit den Pamelschen kant, recht naar het molenhuis toe '?
« Zie ik goed '1 » mompelt Van Lierde. « Draagt een van die
mannen geen grijs l11ulderspak? Ik verwed een pond, dat
onze nieuwe knecht op komst is ... n
Hij loopt de molen trap op, tuur! een wijl in de aangeduide
richting en knikt herhaalde malen, al monkelend in zich
zelf; daarna spoedt hij zich naar de keukeil.
Blijgezind treedt de mulderin haar echtgenoot te gemoet
en roept:
- Pieter, 't gesukkel is nog niet begonnen, of 't is al vergeten. Zie, deze jongen zou zich graag hij ons verhuren.
- Mij goed, vrouw-lief! Bevalt hij u'?
- \Vel ja, wel ja ! Bezie hem eens van top tot teen.
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Is dat nu geen flinke kerel '? Geen hetere diensthode zal ooit
hij OI1S gewerkt hehhen : zoo ten minste beweert zijn vader.
Onder dit gesprek heeft de mulder de twee vreemdelingen
scherp in oogenschouw genomen.
--- Inderdaad, zegt hij, hlijkhaar vergenoegd, de jongeling
is kloek ell sterk gebouwd, en 't is te hopen, dal zijn ge~rag
zoo zeer meevalt als zijn vader u beloofd heeft. Onze gasten
weten, welke droeve Lijden we beleven; en zij mogen ook
weten, dal schijn dikwijls bedriegt, wat wij tot ons nadeel
reeds meermalen ondervonden. Zij zullen het ons niet
lnvalijk nemen, als ik hun eenige vraagjes stel. Van waar
zij t gii '1
--: \Vij zijn geboortig van Horeheek, antwoordt de oudsté,
maär wonen sedert vele jaren te Pollare, een uurtje boven
Ninove.
- Te Poll are '1 Hoe wil dat lukken I De mulder van Pollare
is een mijner oude goede vrienden. Morgen vroeg zend ik er
iemand naartoe om inlichtingen. Ei, zegt eens, mannen, gij
woont te Pollal'e, twee uren van hier, en reeds hebt gij vernomen, dat op den molen van Lombeek een knecht noodig
is in de plaats van een anderen, dien ik maar gisteren met
pak en zak heb buitengesmeten ? .. 't Is bijna niet om te
gelooven !...
Tersluiks werpen de bezoekers een oogslag naar malkander: die vraag hebben zij niet verwacht. Edoch, zij zijn van
alle markten thuis, en de « vader ) heeft zonder haperen zijn
antwoord klaar:
- Ja, mulder, dat moet u zonderling voorkomen. 't Is
nochtans doodeenvoudig en aan een gelukkig toeval te wijten. Mijn zoon wist, dat de mulder van Dilbeek een knecht
zocht. Dezen morgen zijn wij er op afgetrokken. Wij kwamen, spi jtig genoeg, te laat: de mulder had een jongeling van
Anderlecht genomen. Op onzen terugweg naar huis gingen
wij te Pamel in een herberg, en daar hoorden wij zeggen, dat
gij uw knecht, een leelijken dronkaard, gisteren aan de deur
hebt gezet. 's Morgens verloren moeite, dachten wij, 's avonds
zal 't misschien lukken. We zijn dan recht naar hier gekomen;
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wanl de herbergier verleIde
verLeIde zooveel goeds over u en de
want
mulderin, dat wij niet beter wenschen, dan met u t'akkoord
te geraken.
--_. Dat hoop ik ook, mijn jongell.
jongeil. Als de lllulder
mulder van Pol1>01lare mij goede inlichtingen verschaft, zijt gij verhuurd. Gij
binnen cen
een dag of drie eens weerkomen.
kunt Linnen
--- Goed, mulder. Tot overmorgen!
ovennorgen !
--- Zijt gij al weg? Hust
Bust nog een poos. En als gij wilt
hlijven
hlijyen vernachten, het bed in den paardenstal staat ledig.
\Vij moeten voort, niet waar, jongen '?
-~ Dank u, mulder! 'Vij
Gij kent moeder: als wij vóór den tienen niet thuis zijn, is
zij morgen ziek van schrik en achterdenken.
~ ;\Iij
:\lij ook goed. Maar 't is nog vroeg in den avond. De
-\TOUW
vrouw gaat het eten opdienen: schuift bij aan tafel en drinkt
een goeden teug; en daarna hebt gij nog tijd genoeg, om
vóór acht ure te Pollare te geraken.
_.mulder.
~- Om u plezier te doen, muldcr.
:'\auwelijks zit het viertal aan den diseh, of er treden nog
~auwelijks
twee vreemdelingen de keukcn
keuken binnen, twec
twee kloek gebouwde
jongelingen, in 't grijs mulderspak gedost en van de muts
tot de schoenen gansch wit bestoven.
--- Zie eens,
cens, Treze !'lacht
!, lacht Yan Lierde, het regent vandaag
-muldersgasten.
muldcrsgasten.
-~ Ik zie er toch drie, man-lief. En zich tot de binnenkomenden richtende: Hebt gij ook trek om bij ons te wonen,
jongens?'?
jongens
~
- :\Iijn
~Iijn broeder, ja, antwoordt de oudste. Hij had gaarne,
dat ik hem vergezelde, want tegenwoordig is 'tï niet pluis op
de baan.
~- En 't is misschien daarom, dat
~
dal gij zulke dikke wandelstokken draagt'? Xu,
Nu, jongens, goede voorzorgen schaden
nooit. Toch zou ik willen weten, wat de baanstroopers u
kunnen ontnemen.
~
- Kent gij hel spreekwoord niet: « In den donkeren zien
:.\Ien zou ons kunnen houden voor
alle katten zwart» '? :\Ien
hetgeen wij niet zijn, voor rondreizende kooplieden, of zoo
iets.
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-- Of voor haronszoons, of voor rijke edellieden, of voor
prinsen van den bloede, spot Van Lierde.
- Lach zooveel als het u lust, zegt de jongste. ~il't iedereen
zit cr zoo wel voor als gij. L!w huis gelijkt eerder op een
sterke verschansing dan op een molenaarshuis : zware eikenhouten deuren, dikke ijzeren staven vóór de vensters, en
zelfs de hreede schouwpijp is door een ijzeren rooster zoo
dicht afgesloten, dat er geen kat door kan. Welke dief zou
hier binnengeraken '?
- 0 wat-looze guit! lacht nogmaals Van Lierde. Als men
u hoort praten, zou men zweren, dat gij tot een dievenbende
hehoort.
- 'Vil ik u zeggen, wat ik nog meer gezien heb '? Twee
geweren aan den muur, en ginds in den hoek der schouw
een langen dragonder,ssahel. Iemand, die al dit tuig ziet, mag
terecht veronderstellen, dat de mulder van Lombeek een
schat bezit.
-Zwijg, \Tiend-lief! zucht de mulderin beangstigd. Eenige
kronen zijn toch geen schat.
- Och, vrouw, dat is maar lach markt. Praat maar op,
vriend, ik hoor gaarne iemand, die geen blad Voor den mond
neemt. De jongen bevalt me uitermate. 'Vare 't niet, dat ik
een knecht reeds zoo goed als gehuurd had, ik zou hem
gaarne hier houden. Zil neer, jongens, en schuift bij. Er is,
wel is waar, niet veel meer op tafel, maar met brood, boter
en kaas en een glas bier zult gij ook van nauwte naar 't bed
niet moeten gaan.
- - Wij zouden uw vriendelijke uitnoodiging gaarne aanvaarden; maar wij mogen niet lang blijven. Laat hooren:
zou er kans zijn voor mijn broeder '?
- \Vat zal ik u zeggen '? Gij komt te laat, en ... misschien
nog te vroeg. Als de inlichtingen gunstig zijn, zal deze
jongen de plaats van den weggejaagden knecht innemen.
Mijn andere knecht werd heden morgen naar 't sterfbed van
zijn vader geroepen. Moest de brave man den lepel laten
liggen, dan zou Rik in zijn vaders gedoe blijven en
niet wedel:keeren. Gij ziet, alle kans is niet verkeken. Eenige
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dagen geduld! Drinkt eens, en voelt ge lust om te rooken,
hier, ziet, stopt een pijp van mijn besten. Ah, sa! de kruik
is omgeldonken ... Triene, waar zit ge'? Eh, meisje, laat de
kruik nog eens volloopen! ...
Triene snelt toe uit de achterkeulwn en daalt gezwind
de keldertrap af.
De mulder vult zijn pijp, en zet zich, met den rug naar
de hezoekers, vóór den haard op een stoel, om met een
gloeiend kooltje vuur te nemen.
Op dit oogenblik klinkt aan de buitendeur een zwaar
brom-duo van bedelaarsstemmen : « Onze Vader, die in de
hemelen zijt... »
Het teeken tot den aanval!... De « vader » rukt Yan Lierde
ten gronde; de « ZOOn» geeft hem met zijn knuppel een
geweldigen slag op het hoofd; de oudste « broeder» smakt
de kelderdeur toe en schuift er den grendel voor; de jongste
sleurt de mulderin van het venster weg, waar zij luidkeels
om hulp staat te schreeuwen.
De mulder is overeind gesprongen, vat zijn stoel en
worstelt met de kracht der wanhoop tegen zijn aanvallers,
die de slagen op zijn kop laten regenen. Het bloed gudst
hem uit neus en ooren, zijn oogen verduisteren, en toch
bonkt de arme man met zijn stoel er blindelings op los. De
roover, die de meid in den kelder heeft gesloten, springt bij;
hij trekt den dragonderssabel uit de scheede, heft hem met
beide handen omhoog en slaat toe: de mulder, op de slapen
getroffen, stuikt neder ... een siddering door ,zijn verlamde
ledematen, - Van Lierde is uit zijn lijden verlost.
De mulderin schreeuwt en weent onbedaarlijk voort; het
ellendig viertal slaat en steekt: een wonde aan den hals
werpt haar bewusteloos neder.
Hun afschuwelijke aanslag verlamt een stond de moordenaars. Dan plots :
- 'Vaar blijft Gillis? Als hij niet spoedig komt, hebben
wij al dit bloed verloren gestort.
Een pistoolschot, een snijdende smartkreet ...
- Doemnis I brult een booswicht. Yerraad I
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Zij vliegen de gang in en hotsen op Gillis.
- Wie heeft daar geschoten '?
-- Ik ! \Yie anders '?
- Onvoorzichtige !...
- Zwijgt! Triene ging ons verraden. Ik heb haar den
mond gestopt. Voorwaarts, de buit, de buit !...
De kelderkamer op; de kasten en koffers openhreken,
hun zakken vullen, geschiedt handig en vlug.
-- De schat! Gillis, gauw, gauw, de schat!
- Die kast van den muur weg !...
De moordenaars juichen: in den wand is een ijzeren deurtje
met stevige scharnieren en zware sloten vastgeklonken .
~- Gillis, hoe krijgen we die open '?
- Binnen een minuut zijn we klaar !...
Hij springt de trap af, wroet in de zakken der bçwustelooze vrouwen is ijlings terug met een hos sleutels in de
hand.
Ondertusschen heeft een gezel de lantaarn ontstoken.
Met vlammende oogen volgt het viertal de pogingen, welke
Gillis zenuwachtig aanwendt. Bittere teleurstelling! Geen
enkele sleutel past op de slotel1.
- Duivelsjong ! vloekt een roover. Hoe wist gij dat niet
beter!
- Wat staat gij daar te jammeren en te janken! Steekt
liever een handje toe.
Gillis snelt buiten, doch keert schier oogenblikkelijk weer
met een grooten, zwaren hamer. Doffe slagen dreunen door
de grafstille woning.
-- Een haak kromt. Harop, Gillis ! ~og een klqp of drie, en
de schat ligt bloot.
--- Ylucht! vlucht! galmt het angstgeroep van een
schildwacht.
Gillis noch zijn helpers roeren of bewegen.
- Ylucht! Hoort ge de stormklok niet'? Binnen vijf
minuten is heel het dorp wakker.
De buit opgeraapt, - en alle vijf hals over kop de trap af,
huiten, recht naar Pamel. ..
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Het aanrukl{end volk stort in het molenhuis: te laat!
Verstomd vallen de blikken op de slachtoffers. De mulderin
ademt nog; zachte vrouwenhanden dragen haar te bed.

\Vat is er onderwijl op en rondom den molen gebeurd '?
Terwijl de twee « gebroeders» hij den mulder hinnentraden, klommen een paar « hoeren» met een kluts graan
de molentrappen op.
De knecht aanschouwde de twee onbekenden met wijdgeopende oogen. Zij wierpen hun zakken neder, en overvielen den argeloozen man zoo bliksemsnel, dat hij op
verweer noch tegenstand kon denken, en aldra, de handen
en voeten gekoord, onder drie zakken graan lag te huilen en
te schreeuwen. De « boeren» hielden op het balkon, oogen
en ooren open, de wacht.
En Triene '?
Verbouwereerd stond zij te gapen, als zij de deur hoorde
toegrendelen. Maar, wanneer het erbarmelijk noodgeschrei
van haar meesteres in de keuken opsteeg, daalde de
akelige werkelijkheid in haar brein en meteen het besef van
haar plicht. Naar den aardappelkelder loopen, die door een
deur van den voorraadkelder gescheiden was, en langs de
trappen, die in den hof uitgaven, naar buiten snellen, was
het werk van één minuut. Langs de haag voortkruipende,
bereikte zij het achterpoortje en de straat. Gillis ontwaarde
haar en joeg haar een kogel in de,zijde.
\Vatllleer hij haar zag nederstorten, verkeerde hij in de
meening, dat hij haar hui ten gevecht gesteld had, en snelde
het molenhuis binnen.
De kogel had slechts Triene's vleesch doorploegd, en de
scherpe koude wekte haar weldra uit de bezwijming op. Zij
kroop op handen en voeten de baan op, naar het dorp; een
wijl daarna weerklonk luid wraakgesehreeuw.
De schaar, die snel en geweldig aangroeide, weende van
verontwaardiging en spijt.
Triene sloeg de handen in de loshangende haarlokken,
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stampte met de voeten, neep de vuisten als razend toe,
huilde als een geplaagde furie en kreunde daarna zflcht als
een lijdend kindje, doch uitte geen woord. Eindelijk sprong
zij recht, ijlde naar de deur en kreet:
- 0 de lafaards, de moordenaars!... Gillis, Gillis,
o waarom mag ik u niet tusschen mijn tanden verscheuren!...
- Gillis" galmde de eeho uit den mond der omstanders,
was Gillis er bij "
- Hij heeft de bende naar hier gelokt. .Ta, de lafaard
heeft mij ook willen vermoorden ....
-- Naar Pamel ! huilden meer dan honderd wraakzuchtige
kelen.
Als een wervelwind stoof de opgehitste menigte naar de
roovershuUen ; ... een uur later bescheen de opkomende
maan nog slechts rookende puinhoopen.

Den 3n Januari 1745 vergezelde gansch Lombeek den
rampzaligen en zoo zeer geliefden molenaar naar zijn
laatste rustplaats.
Zijn echtgenoote kwam haar wonden te boven en leefde
nog lange jaren in het molenhuis. Zij hertrouwde met een
molenaar, Pieter Yanden Bosch, en stierf den 2111Januari 1781.
"Tij vertalen uit hel doodenregister der kerk van O.-L-Y.Lombeek :

t7St.
Den 21 Januari is overleden ~Iaria-Theresia Yan
Audenrode, geboren te O.-L.-Y.-Lomheek, den
21 Maart 1702, weduwe van Pieter Van Lierde,
[mulder, en in zijn eigen huis door een bende
dieven wreedaardig vermoord, den t Januari
t745] en vrouw van Pieter Yanden Bosch, begraven den 22 .Tanuari 1781.
J.-B. YONCK,
Pastoor van O.-L.-V.-Lombeek.

v.
De Kruik gaat zoolang te water, totdat zij breekt ...
·Wat ons over Jan de Lichte in het Payottenland
bekend is, hebben wij trouw medegedeeld, en daarmede
mogen wij onze taak als volbracht beschouwen.
Tot genoegen van onze waarde lezers, die dil verhaal zoo
gretig gevolgd hebben, willen wij nog vertellen, hoe het
later met den droeven held vergaan is.
Sedert den bloedigen nieuwjaarsdag 1713 gaf zijn hende
in de omgeving van :\,inoye taal noch teeken meer.
Elders zette Jan de Lichte onafgebroken zijn euveldaden
voort. De geschiedenis gewaagt over dieften, aanrandingen
en moordaanslagen ten jare 1745 gepleegd op den molen
van Nederbrakel, te Deftinge, Oyerboelare en in de pastorij
van Zandbergen.
Later ondervond de kapitein, dat Gillis van Pamel en een
paar andere belhamels zijn bevelen met de voeten traden: hij
heeft dit drietal met bijlslagen om hel leven gebracht.
De Zomer van 1748 zag de onzalige nachtridders in de
buurt van Deinze. Daar hadden zij hun vergaderplaats in het
woud, dat over Nazaret, Ouwegem, Kruishoutem en
Machelen liep. Vandaar trok een deel hunner naar Gent,
waar zij hun laatste inbraak pleegden.
~

••

In 1748 eindigde de naamlooze ellende van een oorlog, die
ons Vaderland in wanorde en hongersnood had gedompeld:
te Aken sloten Oostenrijk, Engeland, Holland en Frankrijk
den vrede, die onze gewesten aan keizerin l\Iaria-Theresia
teruggaf. Dit vredesverdrag liet in 't verschiet een tijdperk
schemeren van rust en betrekkelijke welvaart.
De Franschen, die in de oorlogsjaren onzen bodem en
ons volk onder den hiel hadden gedrukt, namen dan, in
afwachting van de terugkomst der Oostenrijkers, de teugels
van een geregeld bestuur in handen, - en zulks heteekende
voor Jan de Lichte het nakend einde.
Te Godveerdegem zaten op een avond eenige roovers
samen in een kroegje, om een nachtelijken uitstap te regelen.
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Een kleine afdeeling karabiniers overviel de kroeg. Als
razende tijgers wierpen de roovers zich op de soldaten: deze
moesten vluchten en lieten twee dOQ(len en een gekwetste in
hun handen.
Daarmede was de maat vol. Gods straffende vinger had
de eerlooze schurken met het doodsmerk geteekend ...

.. ..
In den nacht van den '2ï" op den '28" September lU8 rukte
een sterke macht krijgslieden al cle dorpen van het Land van
Aalst binnen .
.Tan de Lichte, die tijdens dien nacht met eenige makkers
in het :.\Iuinkbosch te Dikkelvenne verloefde, had lont geroken: hij 'snelde Haar Gayer, waar hij langs het veer over
de Schelde hoopte te geraken. Te laat: het veerhuis en de
boot waren door soldaten bezet. Hij liep ijlings naar Eeke,
om daar over de Schelde te komen. Xogmaals te laat I En
knarsetandend sloop hij terug naar hel Muinkbosch .

......

Te zeven ure 's morgens luidde op alle torens de alarmklok, en uit alle richtingen stroomden de landlieden rondom
hun parochiekerk te zamen. Daar las de baljuw den brief
voor van de Staten van Aalst, die burgers en boeren dringend opriepen tot hulp aan de soldaten. Een half uur later
vertrok uit elke gemeente een afdeeling soldaten, vergezeld
door dertig tot zestig man.
.
Omstreeks acht ure was het uitgestrekte Muinkbosch
omsingeld. De kring sloot dichter en dichter: eenige roovers
en vrouwen, die tusschen de manschappen poogden door te
slibberen, vielen in de handen der wettige macht.
Zoo naderde de baljuw van Velzike, aan het hoofd van
een twintig helpers, tot een kleine hut. Eensklaps stormden
vijf roovers buiten: zij sprongen den haljuw omver, en
baanden zich een weg dwars door hun vijanden; Jan de
Lichte was erbij.
- Vuur I b~val de baljuw.
Tien pistolen en geweren knalden: één roover dood, twee
zwaar gekwetst en de twee anderen vluchtten. Eén dezer viel
eenige sfonden later in de handen van een andere wacht,
maar Jan de Lichte ontsnapte ....
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ZOO KIND, ZOO MAN
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Door slooLen en grachten kroop hij voorl; omLrent den
noen bereikte hij een eenzame hoeve te ~lunte. Hij sprong
door de openstaande schuurdeur en kroop achter een
110ogen, dikken hoop slroo. Hij hleef er lot in den valavond
en vluchtte verder, verder, lotdat het Doorlaarbosch te 'Vetteren hem een veiligen schuilhoek voor den nacht aanhood.
In den vroegen morgen trachtte hij een schipper, met
de belofte van een rijke beloonil1g, te verleiden, om hem
aan den anderen oever der Schelde te brengeil. De eerlijke
man weigerde en verwittigde de overheid.
Het DoorIaarbosch werd onverwijld omsingeld en in alle
richtingen doorzocht: het vurig betrachte wild bleef onvindbaar.
Te negen ure voornoen ('t was reeds de derde dag der
klopjacht) reed een visclwerkooper met een kruiwagen,
waaraan een groote trekhond gespannen was, over de baan
van Melle naar Gontrode. Ongeveer halverwege die twee
dorpen stond een holle lindeboom, honderden jaren oud.
Hechtoyer den linde bleef de hond staan. Zijn meester
had wel Ie fluiten en te dreigen: de hond~luisterde naar geen
aanhitsing, doch rukte nijdig aan den ketting en wilde naar
den boom springen.
Op dit oogenblik kwam daar een wacht krijgslieden en
boeren aangeschreden.
-Ik wed, riep de yischman,dat er iemand in den linde zit.
- Dat zullen wij seffens weten, lachte de hoofdman.
Hij slingerde een grooten steen in de holte. Een gebrul
als van een gewonden leeuw steeg uit den boom op. Het
hoofd van een man verscheen aan de opening; met gesloten
tanden en gloeiende oogen grijnsde het de omstanders tegen.
Het geheele lichaam heesch zich omhoog, en plofte ten
gronde. Twintig handen grepen toe. De man sloeg, stampte,
beet, vloekte; al zijn bewegingen toonden een buitengewone spierkracht en een haast krankzinnige verwoedheid;
maar noch sterkte, noch woede konden baten: welpra lag
hij, het schuim om de lippen, de oogen met bloed dooraderd
en het lichaam stuiptrekkend van een toomlooze razernij,
aan handen en voeten stevig geboeid, - Jan de Lichte was
gevangen ...
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~og denzelfden avond zat de kapitein te Aalst gekerkerd.
Daar verbleven reeds ongeveer twee honderd leden zijner
bende, mannen, vrouwen, en, eilaas, ook kinderen, in de
huurt van Aalst, Oudenaarde en Kortrijk gevat.
Nog vele boeven waren in de groote klopjacht aan den
dans ontsprongen. Later kon het gerecht op hen ook, een
klein getal uitgezonderd, de hand leggen.
Den 10" October stond het schavot te Aalst op de Markt
getimmerd, en twee maand lang, bijna eiken dag, moest de
beul zijn akelig « werk » verrichten.
Het rechtsgeding van Jan de Lichte begon den 12" October
1748. Dagelijks werd hij onderllOonl. Versteend en ruw
loochende hij, in den beginne, alles ... Eindelijk toch legde
hij bekentenissen af: een lange, lange rij moorden, aanslagen en dienen ... De ovcrlevering beweert, dat hij zich
'8 daags vóór zijn terechtstelling met God verzoende.
Den 1:~11 November 1748 viel het vonnis: de foltering
totdat er-de dood op volgde ...
Reeds van den dag te voren wemelde het Ül Aalst van het
volk, heinde en ver uit Ylaanderen en Brabant toegestroomd.
Omstreeks den middag verscheen de gevreesde rooverhoofdman boven op de laclcler van het schavot naast &n
scherprechter; aan de andere zijde stond zijn biechtvader,
die hem het kruisbeeld voorhield. De boeteling sidderde van
ontroering, terwijl hij de gekruiste Barmhartigheid zoende.
Daarna begon een foltering, zoo wreed, zoo ijselijk wreed,
dat onze pen weigert ze te beschrijven ...
N adat de ledematen hij na teenemaal vermorzeld waren,
ontvlood de ziel aan het lichaam vall het diep rampzalig
menschenkind ...

Jan de Lichte strekke eenieder tot les: wie van jongs af,
aan zijn booze neigingen toegeeft, bereidt zijn lichamelijk
en zedelijk verderf.
Ouders, waakt, - waakt dag en nacht: het heil der zielen
van uw dierbaar kroost gaat boven alle aardsche goederen!...
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