
- Ileernis, mijnheer, deernis! De rovers hebben mij misschien
belasterd. En hoe zal ik mij dan verdedigen?

- 't Is al genoeg, man. Naar Aalst!
De overste gelastte enige soldaten de zanger weg te yoeren.
Een paar dagen later werd Janneken opgeknoopt ; zijn lijk be-

groef men op't galgenveld.
't Was de laatste terechtstelling van medeplichtigen van Jan

De Lichte.

Maria-Theresia regeerde veertig jaar over Belgiê De toestand
van het land werd veel gunstiger. Een goed bestuur waakte voor rust
en.orde. De nijverheid begon weer te bloeien. Vooral ile landhouw
verbeterde.

Jan De Lichte''s herinnering bleef echter levendig. Zijn levens'
beschrijving ging over van vader op zoon; zij ilie als jongelingen de
rover gekend hadden vertelden van hem aan hun kinderen.

Maria-Theresia werd opgevolgd door haar znon Jozel II. Deze
vorst was zeer hervorrningsgezind. Al zijn nieuwe bevelen en inrich-
tingen wekten misnoegdheid en verwekten op de duur een omwen'
teling.

't Oproer werd gestild.
't Oostenrijks bestuur eindigde in 1792 met de komst der Fran-

sen. Toen braken weer droevige dagen aan.
fmmers, de Franse republikeinen vielen als ware roofvogels

België binnen. En waar zij 't slechte voor'{beeld gaven, lieten ook al-
lerlei verdorven Iieden zich niet onbetuigd. Nogmaals ontstonden er
benden royers, binders, moordenaars, die in de bossen scholen cn
Vlaanderen onveilig maakten.

Wij denken aan Bakelandt (1) en zijn trawanten in 'l[est-
Vlaanderen; aan de binders in't Land van Aalst! Napoleon's streng
bestuur herstelde de veiligheid.

Zegenen wij de vooruitgang der beschaving, orrze wiize wetten
en onze krachtige regering. Helaas! er zijn nog schelmen, maar 't
gerecht legt er spoedig de hand op.

Moge de beschaving zich steeds meer en meer uitbreiden, zodat
isdere mens zijn plichten kenne.

(1) Men leze < Bakelanidt €n zijn grote roveribende uit het
Vrijlbos >, uitgave < De Vlaamse Boekhandel >, te Antwea:?en.

Abraham Hans
JAN DE LICHTE
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IIONDER,Û EN TWAALFDE HûOF''DSTUK.

I.{AWOORD.

Enkele hijzonderheden, in verband met ons verhaal moeten wij
hier nog aanstippen. Allereerst over de dieventaal.

Wij vertelden, dat de rovers onder elkander een bijzondere
spraak hadden, welke spraak door 't volk eenvoudig dieventaal
Eenoemd werd.

Wie vervaardigde die taal? Zulks is rnoeilijk uit te rnaken. Een
dieventaal bestond in schier alle landen. Wij noemen ze Bargoens,
de F ransen Argot, de Boherners Hantyrka. Mensen, die een goede
ontwikkeling gekregen hadden, naaar zieh op slechte wegen begaven,
van kwaad tot erger kwarnen, werden dikwijls medeplichtigen van
rovers. Hebben zulke gasten de dieventaal nisschien opgesteld?

Die spraak verschilt van streek tot streek. trn Vlaanderen werd
vooral die van 't dorp Zele gebruikt.

Eertijds woonden in enige gehuchten dier gemeente talrijke
leurders. Dezen trokken ver rveg orn hun waar te verzetten. Onder-
een bedienden ze zich altijil van 't Bargoens.

Dichter Frudens van Duyse heeft in 't Bargoens een drinklied
genaaakt, op de stemr&e van Fierlala" 't Eerste couplet delen we hier
mede rnet de vertaling:

Mosken dokt en flipken roei;
't Maast kan tiger as flens.
Ge sjoert hier eens 'en leutige koei.
Me fokken naar zoo lens.
lVlhen zijn ze leven 't buizen ibeu,
En zijt E"ij vôôr geen doddigheid peu,
Sa, knullen, buist, tralallala
Tralallala larderala"

O vrouwtje geef een pot rnet bier
't Is smakelijker dan rmelk.
Ge ziet hier eens een vrolijke hoop.
We komen van dictat en ver.
We zijn nooit het drinken moe,
En zijt ge niet voor vadsigheid hang,
Sa, rnakkers, drinkt, tralallala
Tralallala larderala!

We schrijven dit couplet nog e€ns neer, om er enige bemerkin-
gen bij te niaken.

De woorden van 't Bargoens zijn klaarblijkelijk veranderd en
ontleend aan andere talen. Natuurtrijk kwarnen de lieden, die deze

722



J,annelæn de Zauger aan de galg, (F,12. iZI)



taal gebruikten, op hun tochten in aanraking met gasten uit andere
landen. Yan weerskanten nam men woord,en van elkander over.

BijVoorbeeld < peu >r, in de zesde regel, komt van 't Frans ( peur lr
< bevreesd >.

<< Koei >, in de derde regel, zal wel verwant zijn met << kooi r,
dat men o.a. in Zeeuws-Vlaanderen'nog hoort als in: Er stond een
grote kooi volk in de straat: Er stond een grote menigte volk in de
straat.

Sommige woordèn zijn onveranderd als naar : dichthij, en.beu :
moe, er genoeg. van hebben. TVoorden komen in de ene streek met
deze, in de andere met die betekenis voor.
. Want Bargoens werd in talrijke gewesten gebruikt.

De R.ector van de O.L.V.-Monsterkerk van Roermond, Ch. Cree-
mers, vertelt in zijn aantekeningen oyer het dorp Stramproy van
leurders, die in de Limburgse Kempen verbleven en hun handel voor-
al in Duitsland dreven.

<a Zij werden, verhaalt de schrijver, Teuten genaamd. Ze vorm-
den onderscheidene gezelschappen of compagnieen, die enkel uit per-
sonen waren samengesteld, welke uit eene Teutenfamilie voortsproten
of althans ingezetenen waren der plaats, die tot dat gezelschap be-
hoorde. Elk gezelschap stond op zich zelf en vestigde zich in een of
ander gewest van Duitsland, waar ,het zijn handel dreef en daarin
door geen andere cornpagnie gestoord werd. >

Die Teuten hadden ook hun bijzondere spraak. Ile schrijver
geeft een staaltje op als volgt:

1o << Es dert olmse kluf ni mi wilt brôgelenn gift hi de kas aen zin
olmse kniille, un spoort in de sloor:kas. Die olmse mos rober te dan
so gut es der olmse kluf. >

2o Die Kesselfûhrer rôlsutsen in goor mit die klufs en hrdgel-
hudsen kwint paen bi nol un vitse nol, un brôgelen witsenhoed un
nicht gresiken. >

De vertaling votrgens Is. Teirlinck, naar wiens, woordenboek van
Bargoens we de belangstellende lezer verwijzen en waaruit we de
meeste bijzonderheden over de dieventaal gieput hebben, luidt als
volgt:

1o AIs de oude boer, zijne boerderij niet meer wil bestieren,
Seeft hij ze over aan zijn oudsten zcon, en gaat hij het kleine huis
,bewonen in de nabijheid der bouwhoeve. I)e oude boerin rookt dan
zoo goed als ile oude boer. >

20 << De Teuten drijven handel in koper met boeren en burgers,
winnen geld met honderden en duizenden, dienen God en niet den
duivel. >

Een ander Bargoens is dat van Roeselare in 'lVest-Vlaanderen,

dat vroeger vooral gesproken werd door de bewoners der Nieuwmarkt.
Wie Roeselare kent, weet ooli van de Nieuwmarkt te spreken

en van haar eigenaardige bewoners.
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De Nieuwmarkters zijn ook handeliaars, die verre reizen doen om
hun goederen, dekens, linnen, schilderijent ertz. te verkopen.

We zouden nog meer over 't Bargoens kunnen schrijven, maar
genoeg. Dat we de mannen yan ons verhaal zich niet meer van die
spraak deden bedienen, geschiedde om de gang van 't boek niet te
verbreken. fmmers, dan zouden we telkens genoodzaakt Eeweest zij,n,
tussen haakjes of in voetnota's dq vertaling te geven. Wij vonden het
beter een enkel voorbeeld te geven en dan op't Bargoens terug te
komen in ons nawoord, wat we dan ook gedaan hetbben.

Alleen willen we nog vermelden dat ook in de bende van Car-
touche zulk een << argot > gebruikt werd.

't Leyen van Jan De Lichte en zijn handlangers werpt een schril
licht op de verlopen eeuwen, op de zogenaamde goede tijd.

Ja, men hoort dikwijls spreken over << de goede oude tijd >.
In die zogenaamde goede oude tijd werden onze gewesten dik-

wijls te vuur en te zwaard verwoest voor nietige redenen.
In die zogenaamde goede tijd moesten talrijke ongelukkigen,

beschuldigd van hekserij,'t schavot beklimmen of rverden ze wreed-
aardig gemarteld.

En wie ijst niet bij het lezen van staaltjes der rechtpleging in
die zogenaamde goede ouile tijd?

België was in de vroegere eeuwen een wingewest, een speelbal
der Staatkunde. 't Was ook 't slagveld van Europa.

Moest nog veel vroeger de boer hof en akkers verlaten, om zijn
heer als soldaat te dienen, in de XVIIIe eeuw mocht hij wel thuis
blijven, maar - helaas - hoe dikwijls werden zijn landerijen ver.
trapt, verwoest door vreemde huurlingen, die hier de geschillen hun-
ner meesters kwamen beslissen?

"t Gevolg dier talrijke oorlogen was niet zelden hongersnood.
Yôôr 't jaar 1000 was de ellende zo nijpend, dat men mensen

doodde en verslond, Cat reizigers door uitgehongerde wanhopigen
overvallen en gedood werden om tot spijs te dienen.

Ook in de eerste helft der XVIIIe eeuw heerste er een hongers.
nood. Nu waren zijn gevolgen niet zo schrikketijk als in de eerste
eeuwen. Maar niettemin leed een groot deel der bevolking gdbrek.

Sommige mensen werden misdadigers, geraakten van kwaad tot
erg€r, vormden een rover'{bende.

Zo ging het met de bandietentroep van Jan De Lichte. Een krach-
tig bestuur ontbrak. fmmers Frankrijk trok ons land binnen, maar
moest krijg voeren.

Zo ging het ook later na de inval der Franse republikeinen. Ook
toen was er een tijd lang regeringloosheid. I)e Franse gelukzoekers
hadden de bevolking uitgezogen. \{'eer vormden zich roverbenden,
waarvan die van Bakelandt in 'West-Vlaanderen de geduchtste was.'Wie over tleze laatste meer wil weten, leze ons < Bakelandt en zijne
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grote roverbende >, 'bij de uitgever dezes.
Eens 't bestuur hersteld,. werd er een eind gemaakt aan die

schurkenstreken van dieven, inbrekers en moordenauùrs.
Jan De Lichte stierf op de markt te Aalst, Bakelandt op die van

Brugge. Maar de laatste ondervond, dat de tijden milder rilaren ge-
worden.

De Lichte werd op de pijnbank gernarteld en dan geradbtaakt.
Bakelandt werd niet gefolterd 

- de Fransen hadden de pijn-
bank afgeschaft - maar werd voor straf onthoofd.

De zogenaamde goede, oude tijd! Wie wenst die terug. Elelaas!
onze eeurv heeft ook schrikkelijke gebreken. Ook thans leven nog
rnisdadigers. Maar 't is hun niet meer mogelijk jaren achtereen een
gewest te overheersen en onveilig te maken.

't Zal ook nuttig zijn nog een beknopte geschiedkundige uit-
eenzetting te geven over enige ambtenaren of instellingen waaryan
ons verhaal sprak.

We hocrden nog al veel over de baljuw van Velzike.
De baljuw was een arnbtenaar uit ile yroegere tijd, toen de dor-

p€n nog onder't bestuur stonden van een heer. De baljuw vertegen-
woordigcle de meester.

I)e grote steden, zoals Gent, kozen, in Vlaanderens bloeitijd, hun
eigen bestuurders. Maar de opperheer van ''t land, de graaf, had zijn
vertegenwoordigero de baljuw.

En wie was de Provoost-generaal?
Dit hoog ambt werd ingesteld door Karel Y. De Provoost moest

waken over de ordel aan hem werden de misdadigers, vagebonden
overgeleverd. Tot zijn beschikking had hij een troep gewapenden.

De Groot-Provoost van't Franse leger - de Fransen waren im-
mers meester in ons land - moest dus ook rechten over de gevangen
bendeleden.

De Raadspensionaris begeleidde de stoet, die De Lichte naar
het schavot voerde. De Raadspensionaris was'in de stad een gewich-
tig persoon. Hij werd gekozen onder diegenen, welke 't meest thuis
waren in de ordonnantiën en wetten.

Hij leidde de processen der stad, onderzoeht de stukken, gaf
raad in netelige kwesties en voerde gewoonlijk op helangrijke ver-
gaderingen of woord.

't Was de Raadspensionaris, die het vonnis van de roverhoofd-
man aan het volk voorlas.

In de loop van ons verhaal deelden we reeds mede, dat ten ge-
volge van sommige gebeurtenissen de Fransen in 1740 meester wer-
den van ons land. In 1740, door het verdrag van Aken, kwam België
terug aan Oostenrijk; Maria-Theresia was de vorstin.

Deze verstandige keizerin voerde talrijke hervormingen in. On-
der meer schafte ze in al haar Staten de pijnbank af.

Ile lezer heeft een gedacht van wat die pijnbank was. Voorzeker
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boezemde ze de misdadigers een hevige schrik in. Maar rvij ijzen
vooral bij de gedachte, dat onschuldigen gemarteld werden.

En dit geschiedde!
trmrners, 'ot vroeger gerecht was zeer verschillentl van 't onze.
Thans moet de rechtbank bewijzen, dat de beklaagde schuldig is.
Vroeger moest de beklaagde aan zijn rechters bewijzen, dat hij

onschuldig was.
En ilit was soms moeilijk.
Ile laster deed haar ellendig werk. De betichte werd gemarteld,

om hem bekentenissen te ontlokken. En menige onBchulilige be-
kende iets, wat hij nimmer gedaan hail... doch om bevrijil te worden
van de helse martelingen.

Wie zal ons zeggen, hoevele ongelukkigen aldus gans onplichtig
geleden hebben?

De Franse republikeinen verbrandden 't marteltuig, dat hier en
daar aanwezig was; zij vernielden het als een barbaarsheid, het lnens-
dom onwaardig.

En met recht.
De overheid moet de boosdoeners straffen, en onschadelijk m,a-

ken. Maar ze heeft het recht niet een naaste te folteren.
Nogrnaals, die dagen zijn voorthij.
En hoe is BelgiËs uitzicht veranderd!
Vele dier bossen, waarin vroeger de misdadigers schuilden, zijn

uitgeroeid, De grond is vruchtbaar akkerland geworden. De boer
vreest niet meer, dat ruwe krijgslieden de vruehten van zijn noeste
vlijt zullen roven, dat ze trun hoeve zullen in brand, steken, wat
vroeger - ons verhaal spreeht er ook van - maar al te dikwijls
gebeurde. '

Wij reizen niet meer met rammelende, schokkende postkoetsen,
die dan nog door soldaten moesten beveiligd worden tegen stout-
moedige gasten als De Lichte.

Een uitgehreid net van spoorw€gen beilekt als een spinneweb
Pt kleine Belgiê en als schelmen het nogmaals wagen de goederen-
treinen te bespringen, dan worden ze onmiddellijk gevat en gestraft.

Immers 't gerecht, de politie verschilt ook verbazend van de
veiligheidswacht uit de vroegere tijd.

Geen schavotten worden nog op de markt van Aalst opgericht.
En de burgers van die stad zijn nog geen getuigen geweest, als hun
vaderen, van weerzinwekkende straftonelen.

Âl is de doodstraf wel niet afgeschaft in België, toch wordt ze
nooit uitgevoerd, maar steeds vervangen door levenslange gevangen-
schap.

Heren als de Creil, die hun onderhorigen beschouwden gelijk
werkvee, hebben uitgeiliend.

Stedelingen en dorpelingen, burgers en boeren, allen staan onder
dezelfde wetten en allen zijn voor de wet Selijk.
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Onze steden zijn niet meer verlaten als in de tijil der vreemde
heersers, die zich hier zo dikwijls dwingelanden toonden en wier per-
soonlijke belangen voor die hunner onderdanen gingen.

"t Gras groeit niet meer in de straten van Antwerpen, Brussel.
Gent, Aalst en andere plaatsen, die nu hloeien door nijverheid en
handel.

Thans zijn wij onze eigen meesters, we zijn vrij en de vrij"
heid is de kostbaarste gave.

Moge tselgië steeds verschoond blijven van regeringloosheid,
welke de ergste gevolgen na zich sleept!

En waarorn hebben wij u Jan De Lichte's leven verhaald?
'We mogen geen vreerndelingen wezen in onze geschiedenis; we

moeten weten hoe de vroegere tijd was; des te beter zullen wij onze
eeuw waarderen, de zegening€n van e€n geregeld bestuur, van een
verstandig wettenstelsel, van een duurzame vrede.

Ook kan zo'n verhaal tot lering strekken.
We maakten kennis met gevallen iongelingen, slachtoffers van

een verwaarloosde opvoeding, zoals de treurige held der geschiedenis;
met jongelingen ook, die de raad van de ouders in de winil sloegen,
die een eerste stap op de slechte weg zetten, een tweede. een derde
en eindelijk snel naar beneden gleden.

Ouders, neemt toch de opvoeding uwer kinderen ter harte! Ooh
in onze tijtl staat zo rnenige jongeling, zo menig meisje, zo menige
man of vrouw voor de rechtbank als strachtoffer van verwaarloosde
opvoeding. Dat is vreselijk!

En dan de onheilen van de drank! Hoe menige verslaafde aan
de alcôhol werd, als door een boze geest, naar de hende der roverF
gedreven.

Groot is de mens, die zijn ondeugden overwinnen kan. Die zich-
zelf heheerst, is sterker, dan wie een stad inneemt, zei de allerwijste
koning.

EINDE
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Snellooper aan dc galg

Den volgend.en morgen moest De Liclrte
weer voor zijne rechters vcrschijnen.

Wel was hij gewilliger dan den vorigen
dag. maar toch trachtte hij zijnc misdaden
te verbloemen.

Langzaam slechts bekcnde hiit zoo duurde
het tot in de maand November. eer zijn pro-
ces lvas afgeloopen.

- Gevoelt ge geen berouw ) vroeg de rech-
ter.

- Neen I
* Geen wroeging ? Ook niet als ge denlct

aan al het leed door u veroorzaalct. aan de
ellende in zoo menig gezin gebracht !

- Ik heb berouw over eene daad,

- Over welke ?
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dat in zijn wicgske lag. Mijn eigen kind ws,
verongelukt... 'k \r,'as zct
rvist niet wat il.. deed: ilt
ten sparen, en cok zijne

van droefheid: 'l
had dat wicht nrne.

ouderc.

lag naderde heûr

- En denk dan cens aan at <iic klcinea.
wier geluli ge verstoord"t. Ni"*.rd l;;;;;
toch iets in. d.cn wec t. Ce ;;, ""g l""g]ïLadt een eerlijk burge, tu'n"r, ,"";';;i":
- Ilr weet, ilc l:en vervloekt t Bah, t, Jmorgen gedaan zijn.
Maar toen hij in zijne cel

dq priester en zeide:

- Jutt, morgen zal het nict gedaan zijl
.l\{orgen begint voor u de eeu-igh-eia. S.a;;h'et toch t

mr; nrets meer te doél

JA}I OE LICHTÊN. 36
- Maar er ig voor



cxxj(IV
cxxxv

cxxxvr
cxxxvll

cxxxull
cxxxtx

cxL
cxu

CXLII
CXLITI' cxlrv
cxLV

CXLVI
cxlvlr

CXLVIII
CXUX
:CL

CLI
CLII

CLIII
CLIV
cLV

CLVI
CLVII

CLVIII
CLIX
cLx

CLXI
CI'(I I

Onlsrapt
BIz

493
403
an0
501
tfr1

tng
l{rO

516
t:0

5.'rB

50i
5ût
:{rJ
1,111

.tî3

570

58ô
5&q
5m

.r97

c00
604

606
ô10
616
618
lllo
0.1.1

6:?
628

633

tirl?
{i:l$
cl:i
6./,t
0.18

653
lil-r5

0:,9
0{i1
0ô3
c6?
0?{J
6?è

Op 't \\'olvenhol
Dorotheo's dood
De ll st ..
llen net wordt gespanÂrl;
Een angsiige nicrri
naymond
Op 'i kasteel
Te Sottegheln
De VlrmiDg-Dn8elsclrm;;
Het. onweea
!n de . Bonte
Een geheim
ne uvérvii 

--.. . '
Het 

-gcheim ontslnie;l .. .re uodvcerdcgllem .. ..
i'i ff"ii[i;e"s varr rtze.err srirru,r
Eerr getreirrpinniq li.i"r," " ' .

fre slapcr
Nrar O erÂhem
De klopjacht
In ltcL bosch

fitf];;g*""'t;* inn' run rr" r.,.r,i.

ftr-1.i;.1',u. ,r".r,nn 
"on ir"n..rour . .

Os"

Br'sluit 
-..Nû$,oor(l

._a-. _ -

Abel pollet en de bende
van Hazebroeh

.l De misrladiacls,' o" Iofi::f t" cor,,i,,,o..s,.,ru.i,,yo .,,
III Dc snroktà:r."lv De vlu(ht€tin;e;. 

_

"i i-,f fltii."-""1"""ïr cr""'r"r'' " " '

"iii ill ffi,li*i.1,o.. . . .lx ne vermeeri tl 1oo,,i,,.,r1.,,
,À uo vêrgade ng .,, _ . 

,

,iii p""ii#.Toi1'ut*1t"" .. . .. ..
^.rrt leno on8sugo rter,,,r..r,,,..

Ïii'ff1'Y-1^"**s" ' i 'XVI lleù drama

.illl il:":",1,.1î._l:*r..i.""* ., :

xtx De onsst uiï "ji :.. ,.t. .. .. . ..** u*i".,Ëïliî ,;;;. ,li;:li''iiï.",1.u,,: 
,, ;

xXI Iloe 
^bol 

p"i,-..',.., -l'
strar "iii"'l 

"'r Jôar Âevnngcnis

,iHii $i:,'l;,.::'l;1,:,i'.'"r,i",, . . .xXtv De mooia î'?:'^_ . . .

,rËT #1.î'.";"t-în""o"Ji'r o r ri 
".ou op'',,ip . .

ffi;ii ;:*"i::.^:_:.- ..

,ffi$iffi":;li.. ,. ..

xxxl\r
xxxv

XTX\TI
xxxvII

XXXYIII
x\xtx

XI,
\I,T

xl,t t
II,III
\l_t\'
II,V
\ t,\'t

II,\'II
XI,\'II I

XI,I X
L

LI
LII

T,IIT
l,lv
l,v

I,VI
LvII

L\IIII
LIX
LX

LXI
LXII

LXIII
LXIV
LXV

I,XVI
t-xVIl

LXIl ll
t,TI](
LXS

LX\l
r,)i-\ I I

LX\I II

t,)iIl v
LXXV

LXXVI
LII\'II

LXXVlll
LXXIX
LXXX

L\XII
LXXTI I

LXXX I
LXXXI\:
LXXXV

LXttxvI
t,t(-\xvll

t,xx)ivI ll
t,xxxlx

xc
xct

xclt
xclt I
xcl\j
xcv

XCVI
xc\.ll

\cvt u
xcI\

c
CI

CII
cll I
ctv
cv'

CVI
cvtl

CVIII

l)d v€urrolnde boer
Iarrr nieuw lid
Nirar llumbclie
l)rl gfrr€lmzinnigc bIjcl
\\'cca Ic IcPcrcu
\i'rl.i(l .. .. ..
'L'l)ottigllics
I trt stcrflled
l)ù ril|ldplcgillg

'fc lcprrl el)
'li'r llrrinnering

\veer bileen
!-cI'trg ll{{r' huis
llî trrrlgliccr
I'.,llel.s \crloI
llisdiiLad tc Locrc
lleL lrouwe hondic
't lic st rr I Rou\

Nsor nousbruggo

l)ù t:ulllotldûlg
0relbr€ogirIS na

l)c voors!ellilltl wordt
I luz ie
lIrù sll)cllrlstuli ltl Tlricnùes
l)r \etlirtcnc
llct 0]lgcval
D(] liaslijdillg

\r:!arhcitl

l-cn 'lrr'iiiLrjct .. ' " " ' "
Ii ù rrJ{lDslulrl uiL ire! gastbula " - "
i vuorlarltste plÛn wordt gcmaer(l

Ecx s(llùltrlstuk to Oostvleleren
Iû'r hosPiltal
Pollet loopt een

Htrlr lattste nlisdrijf
l)t! rltnrûking lrr{rl hei

ô rêmmeljl'tg oP

gcrecht

irr tlcthune- - Ge

!:Ênrsstrll

il:i"" ï:' ii'"îi:i'i':u"t i,"ioo.'",' -'
,flct t'olter bekerrl . . _ ..

\'rLler ('n zuoû
Iicrilc runl!olltirllL'
'I e ,\h clu
.r- D,-1.. ' arllflollt:ltlo :: '

lii,i:llu;'lll T"*l'Ël-Ï{t,',
I fli:;,i :';':iilr'lË,''ooia i" st'v"".

i:i.rl,r,icnnttuntuti" ' -. -: ::

l.iili"iï::i'1::\Ïr'.-:::r : .. ...
i;l'';:',.1,ïli"ui,i.i','"liii*i..1 .. . ..
\rirr st_url rr'r .'
Irc fcr.-re ,lrg ' - ": - ' .

l)e t$ eedc dug '

Do der(lc rlclJ . '

Irf VIr'rdD rrrrË

lrc \'rl lrlc uirèi
D. zù:'lc rlir!l
I lrr 7a!Lll(lc ÙrÈ;

l)ù rrr I l:1, (l ltl
lJc Irr'A{ rr.lr' rja{
t). I ir'rL'lu rlil*
\iLiLl li( lllllllr' _:.

It.,n I eir iIl (1,' I"\rirrrgelrtr " .. "
f:or rrrlr:rig. lrur'lll " .. . :'.'.
Dc (tllllutilrt'
Irc liunkornst rirn Jcn I'cur,.n6te '
l)r! lrillslo Zotl(lJg - r'_ _ 

-llirulll
llrrr!cll lr, L gr'\'un* .' .. ..,.." ..
lrc ul'ri' ltling rlcr AtttttoL"'". ,, ,

ll|t ont$
I)a lrct..t
I )rl tercrl
lirar 't I
llesluil

';rkon
t! oogelrblikkcn
Itstrllinji ..
rosl)itî|]1 . -


