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irieier en Ânna Vermeersch k.,r'amen uit school, eerr

lare schoc,l, zooals we wel eens beschreven hebben,
Tle rneester was,rok koster, gra,frnaker, l<aarsenma"
ker, klokluider, en dan ging irij nog bij de boeren wer-
ken, in den Zomer. Want clan l.-wamen er geen kinderen
r;.aar de lclas. Aile jongens en meisjes moesten vader
cn rnoeder helpen op den arkker.

't ls waar, dat Pieter en Anna Vermeersch al bijna
livee honderd jaar geleden leefden. Ze woonden te
F.rpe, niet ver van Aalst. Hun vader was boer.

Nu n'as het wir:ter. Het vroor en de grachten lageri
L evrorerr. Maar Fieter en Arrna bleven niet spelen op
het ijs, zoaals de kinderen die dichter bij het dorp
r. oonden,

Pieter en Ar-in:r . moesten twintiig rninuten gaan, tot
de hofstede van hun orrders. Het werd vroeg donker.".
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Ën het was niet pluis in cJe streek. ln de bossch,:n

n'oonde een bende roovers ; hun kapitein heette Jarr

De Lichte. En men kon ze niet vangen. De kereis warer'

siim'.. En dan... er was weinie politie' Ons iand b*,-

hoorde aan Frankrijk. De Fransche .soldaten haddel
het te drutk met den ooriog orn op de roovers jacht t,,

nralcen.
Een droevige tijd,'. En de menschen te landc eatelr

;:ngstig in hun huizen.

Ja, Pieter en Anna spoedden zich voort. 't Was nu

best bij vader en moeder,'en bij den qrrroten broer Jarr.
en den sterken kpecht, 'lVannes. Ën op de hofsted.,

r.'as dan nog Bello, de trouwe h'ond.

Aan den draai van den weg, niet verre van dc hoevt.:

stond een jongen, in havelooze kleeren. l-lij zae er he:l
arrn uit.

* Kijk, d,aar is Camiel Vereecke, zei Piet er. {k

heb hem in lang niet gezien.

- 
Hij ko,mt nooit meer naar sch,rol, spralk Anuir

- 
Neen... Wat zou hij hier doen ,r

- 
Hij komt naar ons toe...

Carniel Vereecke ,keei< erg bang. Er scheen iet:, llt
be,urd te zijn.

- 
Daq Camiel, zei Pieter Verrneersch.

- 
Ik heb op u gewacht, zei Camiel Vereeck,' 1\4,,:1

il, mee gaan naar 't hof ) lk moet iets aan ltrv r:,rl.l'
zeggen.

- 
Ga dan n:ee ! hernarrr Pietcr.
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Anna keek medelijdend naar Carniel. Hij huiverde
in zijn dunne, gescheurde kleeren.

- 
Camiel, heL,t ge honger) .r,roeg het meisje.

- 
Neen.. " Maar ik moet iets aan uw vader zeggen"

- 
\d/61 ? r'roegi Piete,r.

En Vereecke keek schuw o'm zich heen.

- 
Is er dan wat gebeurd ? r+'ilde Pieter toch weten.

-- Ja,.. En er zal nog wat gebeuren'.. Maar iùi zeg
het alleen aall uw vader.

- 
Ge doet zoo raar !

* Kom mee naar varder, sprak Anna.
Camiel Vereecke kende boer Vermeersch goed, wanl

hij had nog de koeien van de hoeve gewacht. En. de
cruders van Carniel haclderr bij \/ermeersch gewerl<t,

I;4aar clie waren dood. lln C]amiei woonde nu bij zijn
.rorn Bruno.

- 
\f,/aavslrr kontt ge neroil' rneel naar school? vroeg

Pieter.

- 
Ik mag niet.."

__ Van uw oom niel..,

- 
Van uw oom niet ? Ge kunt nu toch niet op

iret land wer"ken...

- 
Ik moet hout rapen... en nog wat anders. Maar

dat zeg il< alieen aan Lrw vader, s,prah Ca'miel, nog altijd
even bang.

- 
lalsn we ons iraasten I drong Anna aan.

Ze waren vlak bij het huis. Camiel stapte vlug mee.
Aan de hofpo,->rt keek hij noEI eens om, percies of hij
bang was, dat ie,mand hem volgde.
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. Moeder Vermeersch was blij, dat ze de kinderen
zag. Ze rhad juist gezegd, dat de knecht voortaan Pieter
cn Anna van de school moest halen. De dagen werden
nog altijd korter.

Boer Verme.ersch zat bij den haard. Daarin brandd..:
een stu,k bo.omstam. In de keuken wals het wa,r.m.

- 
Wie is er daar bij Pieter en Anna ? vroeg moe'

der, die door het venster keek.

- 
Wel, 't is Camiel Vereecke, zei Jan, de groote

roon,

- 
O, Carniel, ja, nu zie ik het ook. Anna zal hem

rneegevraagd hebben om een boterrharn. Ze is zoo goed
r'an hart.

- 
Een boterham rkan Camiel hier altijd krijgen, zei

' de boer. Bij zijn oom moer hij altijd hard werken, maa:
i eel achter de tanden zal er daar voor hem niet zijn.
Êruno Vereeeke i,s een ruwe man.

De ki.nderen traden binnen. Camiel Vereecke was
nu bedeesd. Hij durfde haast niet op,kijken.

- 
Dag Pieter, dag Anna, dag Camiel, groetre

rnoeder. 't Is koud zeker...

- 
Vader, Ca.miel moet u wat zeggen ! riep Anna

haastig.

- 
Zoo ! Wel, hij mag spïeken...

Maar Cami.el kon nu geen woord uitbrengen. Hij
I'egon te weenen.

- 
Maar ma,nneke, wat is er toch ? vroeg moeder

'Vermeersch. Ge moet niet krijschen... Waarom hebt
ge verdriet )

-6-

C"*i"i antwooriie nog niets. Hil "rrii.t. het uii
t'n hield de handen voor de oogen.

- 
Koûr eens mee, zei de boer.

Vermeersch nam den knaap bij de hand en I'eidde
hem in de andere kamer.

- 
\f,/a1 moet ge mij vertellen ? vroeg hij vrien-

delijk. Slaat uw oom Bruno u ?

Camiel schudde hit hoofd.

- Fierbt gé honger ? hernairi Vermeefsch.

- Neen;.;
; \f,/s1 dan ) Toe, zeg het maar..,

- 
Ik... moet ...van... oorri.., Br.lno.,. steien, sta-

melde Camie,l.
Ver,meer'sch schroùr geweldig. Plots ging hem een

licht op. Hij had vee.l van de rooversbende gehoord.
Hij wist wel een beetje hoe het onder die kerels toe-
ging.

- 
Carniel, is oom Bruno van de bende ) vroeg hij.

- Ja...

- 
Zeg maar alles. Ge moogt bij ons blijven. Ge

moet niet bang zijn. Is oom Bruno van de bende van
Jan De Lichte ?

- Ja...

- En hij steelt mee ?

- Ja...

- 
Hij gaat 's nacihts uit...

- 
El,ken nacht...

* En gij moet mee ?
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,* Ja... ui t*." k."r. .. eersl naar Herzele en dari
ha.ar Bu,rst.

- 
\rrs11gl eens alles. .. Niet meer schreeuwen. Ge

zijt een brave jongen dat ge het me komt vertellen...

- 
Ik moet van oonr door een venster krui,pen en

de deur opendoen voor de dieven, zei Camiel, die n:r
wat kalmer werd. En ik wil dat niet meer.

- 
Hebt ge dat te Herzele en te Burst moeten doen ]

- 
Ja.,, Eln van avond moeL irk lnee naaï het ka.s-

:eel van den baron.,.

- 
Gaan ze daar rooven ?

* Ja... met velen,..J.n De Liclrte zal er bij zijn.
Hil is dezen noen bij oom Bruno geweest. Ik moest
naar den zolder, n-raar ik hoorde het, waarover ze
spraken. Ii< zou weer door een venster moeterr krui-
pen om dan een achterdeur open te doen, die aileen
met grendels gesloten is. Een werkman van het kasteel
heeft dat verteld. FIij doet ook rnet de bende mee.
Oo'm Bruno is dan met Jan De Lichte meeqegaan naal
Velziel<e. En ik ben weggeloopen.

- 
En ge wildet alles aan mij vertellen ?

- 
Ja... O, iaat me hier blijven !De roovers 2ouclerr

rne d,ood slaan aLs ze weten, dat ik alles overdraag.."
jan de Lichte heeft me dat zelf eens gezegd.

- 
Ge moogt bij ons blijven, Camiel, verzeLerde

de boer. Ge zijt een brave jonsen. Ge kondr het niet
frelpen, dat ur,l' oom u meenan) naaï Burst ,rn Herzeie.
Maar ge voelt, dat stelen slecht is...

- 
O, ja... Ilc durf dan mijn qebecl niet rieer lezen.

*8*

j:.n moeder heeft rne gezegd Cat ik elken dag bij het
cpstaan en siapen gaan, bidden rnoet.

- 
Uw moeder was een brave vrouw. En in den

hemel zal ze gelukkig zijn, dat Be nu naar mij il<omt.
; )us, de roovers gaan van avond naar het kasteel van
dc.n bar,on )

_- Ja...

- 
Hoe laat )

- 
Om acht uur kouren ze bijeen in het bosch bij het

li asteel.

-- Met hnevelen ?

- 
Wel tien gaan er mee.. "

- 
En de kapitein zelf ook )

* Ja... Ze willen Can ook nog op het hof van
.i)amman stelen,.,

- 
Zijn er nog van Ërpe bij de bende?

- 
Nog twee...

En Camiel noemde ze.

- 
[a1 dacht iù< wel, twee leegloopers en dronk-

-rards, mompelde Vermeersclh.

- 
Caaniel, ee hebt daarvan niets aan pieter en

Anna gezegd) vroe.g de boer.

- 
Neen...

- 
Ge rnoogr niets zeggen ook. Ik ben b,lij, dat i[<

.;.lles weei. We zullen den baron en boer Da,mrnan ver_
n:ittigen. Konr nu rnaar mee... het is hi,er te ,koud'

Vermeersch leidde den knaap in de keuken. Anna
en Pieter ke,ken nieurvsgierig naar Camiel.

- 
Wat Camiel rnij verteld heeft, moet gij niet we_*9-



ten, zei de boer tot zijn kinderen. Vraag Ca,rniel dus

r;iets... Moeder, ge ,trebt zeker al een paar dikke boter-
hammen voor Camiel?

- 
O, ja... Zet u maar manneke ! noodigde de

goede vnouw.

- 
Camiel blijft bij on wonen, hernam vader.

Anna en Pieter keken vergenoegd. Dat vonden ze

piezierig.
Ver,meers,ch wenkte zijn vrouw en zijn ouCsten zoon

Jan, in de nevenka'mer. Hij riep ook Wannes, den

knecht, die in de schuur aan 't dorschen was. En Ver-
meersch verteide nu alles wat Camiel Vereecke hem
meegedeeld had.

Moeder vooral was zeer verschrirkt.

- 
Wie zou dat gedacht hebben van Bruno Ver-

cecke ! riep ze uit.

- 
Wel, ik verwonder me over niets meer, zei Wan-

r.es, de knecht. Jan de Li,chte heelt veel helpers die
aich braaf voordoen; Er lôbpen r;.iouwen en rrteisjes
tb bedelen ; i" sp;ôdd.n i. huiz.n en hoeven af en !e-
vên inlichtingen, aan de bende. Ze weten hoeveel volli
er is, waar er vlas of een koe verkocht werd, waar er
clus geld irn huis is. En zoo kent Jan de Li,chte de plaat-
sen, waar hij wat halen kan.

- 
Maar Bruno Vereecike was altij d treffelijk, her-

;,am de boerin,

- 
Hij is aan 't driinken jgegaan, toen zijn vrouw

stierf, zei.Vermeersch. En hij zal nu meer en meer geld
wiJlen hebben, Zoo is hij een dief geworden. lVtaar we

- 
l0 

-

1

rnoeteii daatover niet spre,ken. 't Is de kwestie den
Laron en boer Damman te verwittigen'

- 
En den burgemeester, zei Jan, de groote zoon.

- 
Och, hij is een oude man. En hij heefl geen po-

iitie. De veldwachter is dood. En niemand heeft in
ciezen tijd lust hem te vervangen. 't Is gevaarlijk.

De burgemeester zou soldaten te Aalst kunnen
wraÈeh, spràk Jafi.

- 
Franschen! Die hebbea geeh tijd à,in te kofiren.

iin dan nog, Jan de l-ichte héeft overal zijn spionnen,
Hij zou het dadelijk weten, dat er soldaten uit de stad
gdkomen zijn, en alles uitstellen. Misschien kan hij nu
gevangen g:enornen worden. Dat ware het beste...

- 
O, ja, zei vrouw Vermeersch. Dan geraakte de

i;ende uiteen.

- 
luie1s1, hernam Vermeersch. ll< zal naar het kas-

teel gaan, en den baron verwitti,gen. We zullen hooren
wat hij zegt. Maar iemand moet mij vergezellen.

- 
C), ja, stemde moeder toe. Alleen is te gevaarlijk.

l,Âisschi.en liggen er àl roovers o,p den loer...

- 
Ik ga mee! ve,rklaarde Jan dadelijk.

- 
Of ik I zei Wannes.

* Een moet thuis blijven. Jan, zorgt gij vooy moe-
d.er en de kleinen, en laat'Wannes mij vergezellen. En
rve vertrekken dadelijrk.

- 
Pas toch op ! vermaande vrouw Ver'meersch.

t)e roovers zijn zoo s,l'uw, Misschien weten ze al, dat
Camiel hier is.

- 
Ge houdt de deur gesloten, en ge laat Bello los...
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De hond s,taat er wel vijf, sp,ralc de boer,. Ë,n iorg dat
Anna en Pi,eter niets vernemen. De kinderen zijn al

bang genoeg.
Pieter, Anna en Camiel hadden hun maal geeindigd.

De kindereri van den boer vonden'het vreemd, dat
lader en Wanireé nog ui,tgingen, en het geweer mee'
i.ârrnen. Ook, dat Jan de deur al grendeide, na Bello in
huis te hebben genormen. Maar Pieter en Anna durfden
riets vragen. Vader had imrners 'gezegd, dat ze de

boodschap van Camiel niet behoefden te weten.
Vermeersch en 'TVannes stapten flink door. Het was

r,u al donù<er.

-We 
zullen o'ver het land eaan, zei de boer, Daar

komen we niemand tegen.

- 
Heel goed, oordeelde de knecht, want wie kun'

lien r /e vertrouwen. . .

* We zullen niet spreken,,, 7-.e.moeten ons niet
hooren, waarschuwde Vermeersch,

' Stirl g;ingen ze verder. Het land lag hard bevroren.
't Was echter rnoeilijk gaan. door de voren of over
ruwe knobbels.

Vermeersch en Wannes konden vrij goed zien. De
sterïen schenen ; het zou een heldere nacht zijn. Straks
rnoest zelfs de ma,an op,komen.

* Geen g.un'stiigr r.oover.sweer, als het zoo klaar,
is. dacht de boer. Maar wa.t geeft Jan De Lichte daar
om! Hij rvee.t dat er geen gezag in het land is'

't'Was zulk een droevige tijd. De Franschen waïen
in oorlog met Ho land. Ze waren ons land binnen ge-
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r,allen, speelden er den lbaas, en eischten geld en leveni-
middelen. Nu belegerden ze de stad Bergen-op-Zo'o,m,
een grensvesting van Nederiand. En ze hadden hei
claarmée veel te druk om hier de ïoovers na té jagen-

L',nkele veldwach'iers op de dorpen of baljuws van kas-
teelen konden niets doen tegen de wijd vprtakte bende,
In oorlogstijden durven slechte kerels hun booze plarr'
ren uitvoeren,

En Jan de Lichte was een verdorven schelm. Hij
vierd geboren in een herbergje tusschen de bosschen
van de wijk Bouchoute bij Velzieke, land van Aalst.
Ais kind zag hij allerlei verdachte lieden thuis komen.
Ze verhandelden er gestolen voorrrerpen, spraken over
hun kwaad bedrijf eir d'ronken en tuischten. Jan stal
co.k. Hrj zwierf over straat. Hij groeide op bij roovers
en dronkaards. En toen hij grooter r,.erd, wilde hij
kapitein zijn van een bende. Zoo verzamelde hij vroe-
g:ere kameraden, die ook niet deugden, verlokte ande-
ren door schoone beloften èn nu voerde hij he1 bevel
over een groote troep roovers. 't 'Was vaii kwaad tot
erger gegaan. De bende randde reizigers aan, brak in
huizen en hoeven, mishandelden de mensehen die niet
<ladelijk hun gell wilden wijzen, en bedreven oolc
inoorCen.

Ja, ''t was een droevige tijd in Oost-Vlaanderen.
iloer Ver,meersch dacht er nu over na, terwijl hij met
Wan,nes over de akkers ging. Maar orn 't kaeteel te
hereiken moesten ze door een bosch. En hier was 't
vrel donker, Op somrnige plaatsen waar 't geboo,mte
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2eer dioh,t stonà, konden de m.annen g;een han.l vooi
,ie oogen zien., '

Eensklaps werden Vermeersch en 
*W-annes 

door een

groep mannen o,rnringd en dadelijk vastgegrepen' Ver-
heersch had geen kans gehad zijn gewee r tr: qebr:uiken"

I-lij en Wannes hoorden iemand zeggen :

- 
Verweer u niet, of ge zijt dood !

Ze werden dadelijk gebonden.

- 
Misd,oe ons niets, zei Verrrreersch. Wilt ge rnijn

lleld hebben ? Ge kunt het kri.igen, maai iaat crrs ii.an
qaan.

- 
Wees gerust, we zulien uw geld wel vinden.

'nriend ! spotte een der roovers.
Vermeersch en'Wattne" begrepen wei, dat ze.in'han-

den van mannen der bende waren qevall*n. (), zouderr
cjre weten, dat ze naar 't kasieel wilden saan ) Dan
zeg het er slecht voor hen uit.

Drie kereis leidden de gevangenen rnee.

- 
\{/31 wilt ge rnet c]ns doen ? vroes Verrneergch.

- 
G. moel zwijgen ! klonk het.

Maar een ander was toch wat vriendelijker..

-_ We zullen u niets misdoen, zei de mail. Cver'
eenige uren zijt ge vrij. Maar niemand marr vanavon,j
ctoor het bosch.

Toen begreep Vermeersch u-at er qebeurde. Deze
rirovers waren de bespiecle,rs der L,errde. Zer moesten
alle menschen opsluite,n, die nabij het kasteel \.ern den
Laron waren. Voorbijgangers konclen rrerclachte man-
iten bemerkt hebben en dât op het kas,reel gaari zeÈgen.

- 
14 *

!:e çlan zrrii cLc L,arou r-,p eijn hoede zijn' l)aareiim sloot

rnen iedei: op, die zich nabij het kasteel bevond. En na

den diefstal zou rnen de gevangenen vrijlaten, natuur"

lijli ner ]:et eelst l,an hun geld beroofd te hebben'

Ve.-rrreersch .lvas nu \4/at miinde.r ongemst om zich

zr,lf" N{aav het s,peet }rem vreeselijk, dat hij mijnheer
en madarn cp het kasteel niet verwittilgen kon. En Jarl
de L,i'cht.e en Bruno Vereecke moesten toch eens ver^

ir oirlen hebben, dat Carniei op de hoe ve' was' ' . .

-- l)an zal cle kapi.tein mij dooden, dacht Ver'
n;,:ersch, en hij bad Çod om huip.

De hoer: en zi.jn kireeht werdeu naar een hnt ge"

l-rachl en rli,r;rr in r:en achterkamer ge$to.ken. l-{et n'ar

,ri dç,nk.e-r" It'laar iernand vroeg :

Ook gcpakt ?

*-. .f a, zei Vermeersch. Gij ook?
--* ja. iir ben Gusl, den ho.,,enier van't kasteel. Ik

k',o:am van Aaisi. Iln clicht bij huis werd ik gegrepen

r,.n hierheen gebracht. De roovers hebben iets in derr

zin. Ze v*iller: ergens binnen breken. En o,mdat wij
r,erEeïls zoiici.en kunnen zeqgen dat er slecht volk in
rien c,mtrelç zit. steken ze ons binnen.

-*- Jr, d:rr is het."' Ik l:en Vermeersch, hernam c-le

- 
lk hoor het nu, zei de hovenier. En wie is erbij u.l

.- \f,ilai1ngs, mijn knecht.
\,"ermeersch vertelde nu fiuistelend dat de roovers

;p het kasteel zelf wilden stelen.
*- Ik ben het teweten gekomen, later zal ik rr wel

* t5 *-
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eens zeggen hoe, vervolgde de landbouwer. En ik wilde
çlen baron verwittilgeil.

--- Ha, ze gaan naar 't kasteel, zei dc hor.enier,

oak zeer zacht. Dan zullen er erge dingen ebeuren,

rrant den'baron zal zich niet gemakkelijk geven. O, als

,hij maar niet vermoord wordt! En wij, die hier gebon-

den zitten. Gij zijt het ook zeker)
'--- Ja, antwoordde Vermeersch. Iin cle koorden

s-rerpen in mijn armen.
'W'annes had no,g geen woord gesproken. N4eral nu

fiuisterde hij :

'- Mijn banden zijn haast ios. Onderwege heb ik
er .al aan zit,ten wrikken. E.n nu knaerg ik een va,n do

koorden met nrijn tanden door. Straks heb ik de handen
rrij en help ik u ook. 'We imoeten hier buiten geraken.

- 
Onmogelijk ! beweerde de hovenier. In dit ka"

r, e.rke is het venstertje toegemetseld. 't Was nog lic.ht
toen ik hier aankwam, en ik zag het. En ge hoort dat
'aran den voorhant trnannen zitten om ons te bewaken.
Ze zijn aan 't babbelen.

- 
Wacht maar, hernam'Wairnes, ik geef den nroerl

nret crp. Laten we ons stil houden.
Verrneersch 'k.reeg nieuwe hoop. Ilij wist., dat zijr:

knecht slim en vlug was, en niet rSau'rv verlegenht,id
toonde.

lt.

I)e baron van Ërpe '\^r'a$ nog een jorrge nran. I{ij
l'oonde rnet zijn vrouw, een knecht cn een mcid op

_ 16 _
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De baron schrok.
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het kasteel' Dan had l'rij rrog een hovenitlr' eooals we

rceds weten.

. Vroeger waren er meer bedienden orp het kasteel
geweest. Maar twee ouderen waren gestotven, een

v'as getrouwd. En de ba,ron en de baronnes zouden

betere tijden afwachten, ont nieuw personeel te huren,

Men wist nu waarlijk niet, wie men vertrouwen kon-

De baron en de barones zaten in de eetkamer, waar

het warm en gezellig was. Mijnheer en mevrouw had-
tlen juist hun maal geeindigd en de meid kwarn de

tafel opruimen.

- 
Mijnheer de baron, zeî ze, de vrc,uw van den

Irovenier is in de keuken. Ze is zoo ongerust. FIaar rnan

is naàr de stad geweest en nog niet thuiis' Hij haa be"

rooft v66r donker weer te keeren.

- 
\f,/a1... Is August nog niet terug) riep de batoi-,

'"erbaasd uit. Ja, hij had me gezegd v66r vier uur hier
te zijn. Hij brengt eenige boodschappen voor me rnee.

- 
O, wie weet, wat er met hem eebeurd is, sprak

cle barones angstig. 't Is zoo onveilirg op de wegen...

- 
Maar de roovers randen iemand toch niet aan

als het nog licht is, hernam de baron. Misschien heeft
-August lang moeten wachten te Aalst en zal hii er over-
nachtun, om niet bij avond te moeten reizen".. Of hij
vuacht, tot de maan opkomt.

- 
De maan schijnt al, zei de meid.

Mevrouw ging naar de keuken, om de hoveniers.
vrouw te bevredigen en haar te zeggen, dat ze maar
l-ier moest blijven tot haar man liwan.

-18-

l)e hovenier wôonde in een huisje dat bij ie ingangC-
poort van het kasteelpark stond'.

De baron zat nu bij den .haard. Hij was toch ook.

bekommerd orn zijn tuinman. Elken dag hoo,rcie men
van aanrandingen en in'braken. Die rooversbende was
r:en pest in het land. En wat kon men er tegen doen,
ais de soJdaten niet meewerkten om de bosschen te
zuiveren.

De ba.ron besloot eens tot aan den weg te gaan, om
!é zien orf August nog niet verscheen. Hij ver.liet de
kamer. In de gang zag hij zijn vrouw, die zich verschrikt
van het raam afwendde.

- 
O, Arnold, er zijn vreemde mannen in het park,

z.ei ze,

De baron schrok.
* Vreemde mannen I helhaalde hij.

- 
Ja, ik heb ze gezien in het maanl,icht... Ze kwa"

nren uit de struiken en liepen om het kasteel. Zeker
zijn het rôovers...

- 
Ik zal eens gaari zien met dên knecht.

- 
O, neen, neen, dat,moogt ge niet doen ! Ze zou-

c{en u overvallen !

Mevrouw smeekte haar man binnen te blijven.
* laal ons aien of alle deuren goed gesloten zijn,

zei ze,

- 
Misschien zijn het maar houtdieven, meende de

baron.
* l!1661 in het bosch is er hout genoeg en gij ver-

r-iedt het niet te rapen. Waarom zouden arme menschen
-:- 19 
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!lef t.[;rn irier l.-crn,:..n haien i Û, ilr ].:ir-'rr:l-r:,o anË'stilq, dat
er iets zai gebt'n:rert. F,n "*nrzek.er 

in;erd Ar.rgrrsl oo!:

i,a ngelrouden.
--* h4aalç u .niet zenuwarchtig, Veerle, hernarn cle

h*iqn. \Vi,ilen *o rlnnrr*ru Ï.rirrnen clrirrg-en, wei, itre zni

het hun beletten" ik heh, goecle pistoien.
.* Maar ze, z:jn nlisrsclhier rnet velen. Keindt:n w.,

rrraai huip kriieerr. '.
-* De boeren zijn zelf veel te bairg, om h'.rn hocve

!:e vertraten, Ik r':noet miin kastee'l verdedigerr. Xk zal

tens rrret clen knecht praten. &4aev rnis-schien dreip;t er

:'iets"
D.e i:aron laerde cinc,r het laarn. Zacht glansde r{e

lnâan over h.ert par.k. Xlaar ..r'ns nlr niets verrlachts te

Lr,emerken.

-* Ftrebt qe- u niet 'rerglst, Veerle) vroeg de barorr.

Misschien zaaEt [Te st].rtii{.en voûï fitaïlnen aiâ.11.

".- Neen, ïIeen."" ili heb ze dr-ricleiijk qezien'.."

- 
F{oeveei }

-* Vier of vijf. ilk k-parn uil cie keulçen en toevallig
keek ik een$ naâr buiter,, ,ienl*e,,"ie ean den ho.renier,
die iangs die eenzarne rr,tegen rnoet liomen. Fln ik be-

merkte eie mannen.,," Zei<elhc,rn,:n ze. het ka-oteel b^-
rpieden.

De baron riep ûerard, cien krrecht, een steriien lnal').
FIij vertelc{e. he,n:r, u'ât mevr:ol-rrar gezegcl hacl.

** Mjsschien heeft Jan cie l-ictrte lrei op orrs s-jelrrunt,

t'slveligde de baron.
Wil ik eenige boeren haien ? vroeg (]erard"

*20*

- 
Als er verspieders rond het kasteel' zijn; laten

ze u toch niet door. En dan sta ilc 'hier alleeq. Blijf dus!

Als'de rooveis bemerken, dat we op hun kormst voor
r.,ereid zijn en wii hen op eehige welgemikte schoten

r,nthalen, zullen ze we.l afdeinzen. I-aat ons nu alleg

r a2ien.
Mevrouw hielp ook rnee. De ramen van de gang

wèrden rmet hun sterke eiken luilken gesloten. Voor bo-'

', envengters plaâtrsten de baron eir Geratd 'matrassen.
Als de roovers schotèn, zouden hun kogels in die ma'

trassen blijven.steken. Maar de baro'n en de knecht
konden van daarachter veilig zelf vuren. Alle sloten

e-n grendels.werden verzekerd. 'Een 'klein raam lcwam

trp een aohterkamertje uit. 't'Was dat waardoor Carniel

Ve,reecke had moeten kruipen. De baron en Geratd
tjachten aan dat venstertje niel. Voor hen was a'lles

gereed om een aanval te weerstaan. De pi,stolen largen

Llaar. He,laas, er waren slechts twee mannen als verde-
cl.igers.

De ho,veniergvro{rw zat in de keu,ken te weenen' Ze
vreesde, dat haar man vermoorcl was,

III.

In het boech bij het kasteel kwamen de:roovers bij-
een.. Ze, wachtten op hun kapi,tein. Ze zaten in' eene

c ude thut, wadr een houtvu,ur ,brandde. Het waren groo-
te kerels, haveloos gekleed, ruw vân gelaat. En hun
iaal was gro'f.

-21 -



Jr" d" Li"ht. trad binnen. iiil *us ooL Lio.L ge-

lrouwd. En zijn oog:en fonlçeldcn. De'kapi,tein had veel
:e zeggen" Hij wilde stirpt gehoorzaamd worden.

* Goeden avond, zei hij. Allen hier )
. 

- 
Behalve Bruno Vereecke, sprak een der roovers

die de luitenant van den kapitein was.

- 
Bruno Vereecke is met ,mij van Velzieke ge-

L omen en is om zij'n jongen, herrnam de kapitein, Hij zal
Jadæliik bij ons zijn, En wat nieuws )

De luitenanl vertelde, dat drie personen, die in den
omtrek van 't.kasteel liepen, opgesloten waren.

- 
Goed, zei Jan de Lichte. Ze hadden so'mmigen

rran ons ,kunnen zien en rhet op 't kasteel gaan zeggen.
De baron van Ër'pe zou ons veel spel leveren. We
rnoeten ongemerkt binnen dringen. De kleine van
Bruno Vereecke kan door 't achtervenstertje kruipen,
Ln dêar een deurtje openen. Hij heeft maar de gren-
delg af te schuiven, F;k, de weggejaagde werkman van
het kasteel, heeft rnij verzekerd dat dit achterdeuttje
6een slot heeft. Zijn we er in, dan zullen we de bin-
:rendeuren gernakù<elijk open slaan, En waarschljnhjk
zijn die niet eens gesloten. Wil de baron zich verdedi-
ge$ dan schiet ik hem dadelijk neer. ,Er is op het kas-
teel veel zilverweik en ook geld. We zullen een goeden
huit hebhen. We slaan onze slag al orn acht uur, want
r,an daar gaan we naar Damtnan's hoeve .r, o.rdàr
l;og naaï een rentenier te Meire.

De roovers waren tevreden. O, ze waren zoo gewoon
aan het l<waad doen ; bij de meesten was 't geweten

-22-

verdoofd. Anderen dachten misschien wei'aan betere
ieugd, aan een braven vader, een vrome moeder. Maar
.l hadden'ze berouw, dan durfden ze de bende no,g niet
te verlaten uit vrees voor wraak van den kapitein. Jarr
oe Lichte zei het dikwij'ls

- 
TVie de bende verlaat, wordt tJoh gevonden, en

ik laat hetn dooden. Ik wil geen ontrouwen.

, [n eens was 't gebeurd, Een jonge man had na
zijn eerste diefstal wroeging. Hij vl'r.rchtte. Maar op een

rnorgen lag hij vermoord dicht ibij Hillegem. En op
zijn borst was een briefje bevestigd, waaïop rnen las :

<Wraak van Jan de Lichte>>. Zoo bleef de kapitein
rneester over allen,

Bruno Vereeoke trad de hut binnen.

- 
Waar is de jongen? vroeg Jan de Lichte.

- 
Ik weet het niet, antwoordde Veree,c,ke bèdrem-

meld. I,k vond hem niet thuis en ook niet bij de buren
Zoo hij dan weggeloopen zijn )

- 
Ik peins hd..,

_- Maar dat mag niet..,

- 
\pa1 kan irk er aan doen ? vroeg Bruno. Morgun

zai ilc he,m wel vinden.
*_ Ja, want anders, ge weer het, blijft die lrle:rrc

-rap niet leven. Een ander moet door het venstertje..,

- 
Ik zal mij'n mei,sje halen, zei een der roor/ers.

Die is veel rapper dan Ca,miei Vereecke.
Na eenige minuten kwam hij met een kind van tien

iaar.

-23*



/ e weet al wat ze rnoet doen.
' 

- 
p1-11f1 ge) vroeg de kapitein aan het kind.

*. O, ja, antwoordde het arm schaap, dat al zo,r
r.roeq in het kwaad werd geleid.

- 
Dan breng ik u een schoone pop nree uit dr:

stad, Lreloofde de goddelooze aanvoerder der bende"
' j.n de Lich'"e was dikwijls te Gent of te Aalst. Dar:
had hij zich ver,momd ais een boer, of een heer, sorns
,ri,k i:is een so]daat. En niernand vermoed'de dat hij rJe

r\'rcr)dc bandict was.
* We gaan I sprak de kapitein nu.
De rrrovers verlieten de hut. Ze zouden thans h,ri

kasteel een bezoek brengen. Nabij het park ont'mo.etter.r
t-e vijf nanncn. die ook bespiedingswerk hadden ver

'riciht.
_- ' j\Jierrland op het kasteel gekornen ) vroeg Jan

drl Lichte.
-_ lrJeen, karpitein, zei een van hen. l)e hovenier is

viisiqezet in 't bosch. Dus, kan hij niet helpen.
-* f:n er zijn geen l>ezoekers, geen ande,re edelen

t-,f zc:o ?

-* \igrnand gezierr.

l)t-: bespir,c.lers hadclen niets bemerù<t van de maat-
.:cgclen door den baron genomen. De roovers slopen nu
ruaar den achterkant, naar het venstertje, waaraan de
baron niet gedacht ,had. Liesje werd door h,et raa,m
,.resto.iren. En hei kind schoof de grendels van een deur
'#eg.., De dieven tr,aden binnen. Ze waren nu in een

-24.-

r.lrt.rLu*.r clie niet gebruikt werd. Len binnendeur
leidcle verder in het kasteel. Ze bleek gesloterr.

- 
We zullen er het slot uitboren, zei de kapitein.

Ijn zoo stil mogelijtk. De 'baro n,is natuurlijk nog op.

We, 'zullen hem toch overvallen.
En zoo stil mogelijk. De baron is natuurlijk noq' op,

lrij voortdurend de ronde. Sa'rnen loerden ze door d'.:

ramen. Maar ze zager. niets verdachts.
't is nog te vroeg, zei de baron dan. De deugnie'

ren zullen niet voor elf ,uur hier zijn.'. als ze komen,
Mevrouw kan zich toch vergist hebben. Of mis,s'chien

L*om.n er menschen hout halen uit de vimmen r:p d.-.

binnenplaats.
De baron vermoedde niet, hoe dichtbij het gevaar

was, hoe ernstig zijn ieven bedreigd u'erd. .jan rl"
I-ichte had het nog eens gezegd :

* Als de baron zirch verweert, schiet ik hen: clood.

De wreedaard telde een leven niet.
Ë,ensklaps kwam de meid uit de 'keuken geloopen.

De Lraron was nu in de eetkamer.

- 
O, mijnheer, er zijn menschen in huis. zei dt:

rneid.

- 
\)f6.r7

- 
In de achterzaal. Ze frutseler, ,1,,r, de cleur. lL.

firoest uit cle binnenkamer lakens halen, cn ik hoorcle
Let. Ën ze spreken sti;l ondereen.

Mevrouw verbleekte. En de baron rchrok ook.
* Geraïd', we qaan zien, zei lhij. zich beheerschenri.

Veetle, blijf hier met de meid en cle hoverriei'svrotrr^'.
*25*



De
naar
deur.

(), God i,.lp" ons i L^j a. turoour.
baron en Cerard namen hu,n pistolen. Ze gingen

de linnenkamer. Juist bezweek de eerste binnen-

Ko,m, sprak de baron, en hij trok Gerard achter-
r-rit.

-- '1 \V6s tijd. Een kogel c{oor d,en kapitein afge,
vuurd, floot boven hun hoofd. De baron wierp de ti^/ee-
.1" i"rrr der iinnenkamer toe en grendekJe ze.

* O, ze zijn,mêt velen, zei hij. Maaf deze deur is
slerk En rve zullen ze barrikadeereo.

- 
Baron I klo,nk van de andere zijde een stem.

* Wat wilt ge ? vroeg de kasteel,heer.
* Ik ben Jan de Lichte. Geef u over. Ik beloof u

en al uw volk het leven, als ge me uw zilverwerk en
geld levert.

* Nooit !

- 
Ge kunt niets doen ! We zij,n wel met veertig

man. Rond het'kasteel staat rriijn volk. Niemand kan u
hulp bieden. Ceef u dus over, ,maar moesten we nog
deuren openslaan, dan dood ik u !

, -- Ik wacht u af, gemeene schelm ! hernam de ba-
ro,n. En nu geen woord weer.

I{ij hoorde dat de roovers reeds op de deur beukter:.
De edelman riep zijn echtgenoote, de meid en rle

lroveniersvrouw. Allen rnoesten haabtig ,helpen orr,
zware meubels bij te sleuren, en die voor de deur re
schuiven. En ieder deed zijn best. f)e deur werd aldl,s
p,eLarriltadeerd,

*26*

Maar Jan de l"icht verarrdercle thans zijn tnktiek,
i-'lij was ontdeirt. Hij zou dtrs rriet meer in stiite binnen"
dringen. Wel had hij geen veertig man bij zich nu ;

innderen van de bende waren rond Sottegem en Gee'
raaidsbergen gezonden om daar te stelen, Maar de

l.apitein was hier toch met veertien helpers. Zes stuur
cle hij naar de ramen van de gang. Ze moesten de
iui'ken openkappen. Zoo zouden de ba.ron en de knechl
clp twee punten het kasteel moeten verdedi'gen : de
edelman aan de linnelkamer en de ,knecht aan het
rrenster der gang.

- 
Ik zal hel,per.r. zei de meicl, en ze haalcle een

lrapmes.
De barones nan1 een degen r.an haar eehtgenoot.

Ze wilde ook haar plicht doen. De hoveniersvrouw was
te angstig om een hand toe te steken.

N1aatr de roovers waren met zoovelen. De toestand
werd hachelijk. De deur der linnen,ka,mer n'as verbrij-
zeld. De inbrekers stonden vô6r de meubels.

- 
Die zullen we gauw weg sleuren ! riep de kapi.

tein.
De baron schoot en hij hoorde een gi'I. Een der

loovers was gewond. Jan de Lichte vloekte van woede"

- 
We vermoorden allen, die in het kasteel ziin !

schreeuwde hij.
De baron riep zijn vrouw en de anderen.

Nu in de eetl<amer, zei hij. Daar is de deur ook
sterrk,

Maar zoo zouden de roovers altijd verder d,ringen

-27 -



I)och eensklaps klon'ken in het park sc'hoten, Men
lchreeu-wde en tierde e::.

- 
$6|j61sn ! riep iemand.

Een der bespieders kwarn bij Jan de Lichte geloo-

i"'e11.

".* Kapiteiln, vlucht ! waarschuwde hij. Er zijn sol-

daten !

De bende maakte zich uit de voeten en wel zoo
l aastig, dat ze den gekweùste achter lieten. In het parlr
rui,melden er nog eenigen o'mver door de schoten der
bevrijilers.

- 
O, we krijgen huip ! riep de baron verheugt ui't.

*- God zij gedankt ! zei de barones ontroerd.
Aan de groote ingangsdeur werd nu ge,klopt.

- 
Baron, cloe open, ik ben het, Verirneer.sch, riep

iemand. De roovers zijn gevlucht. Alle gevaar is voor-
bij.

En ja,, Ver'rneersch en ïilannes tyaden binnen. Ze wa-
ren in een soldaten uni'forrn. En bij hen 'bevonden zic.h

een twaa]ftal hoeren en de hovenier, allen goed gewa-
pend.

_ vrienden, ik dank
baron 'bewogen. Ge rûist
vailen werd..,

- 
O, mijn 'goede nran

nlersvrouw.
Vertmeersoh deed nu zijn verhaal. Hij sprak over

Ca,miel Verheec.ke, .rver zijn plan den baron te waar-
,rchuwen, zijn aanhouding. I\4aar Wannes,had de banden

*28*

u, o. i,k dank u! sprak de
dus, dat het ,kasteel aange-

leeft nog ! jubelde de hove-

los genraakt. Ln hij r:n \/errr:eelsch en dc ho',,enier had-
Cen rneù hun roes ce'n gât irr cien leer:-,<:n ",vanil van
cle hr.rt gebcorci. 7oo k<>rtden ze ontvi'.rchten. I!4aar 2.,

begrepen ',r'el dat ze nict iraaï 't l'.astr:ei Annden loopen.
f)ari zoude'n ze 1/rier a;engehcurden w,:rclen. Ze qingen
naar- Lroer Danlrnan. L)eze ]r,:rer hocrrcLc dat hij oolc
l,,ezoek van de hend,e zorr krijgen. Ze beslt.,tcn anclere
'!:oeren te \/raqen onx saïnen een ;ranvzr] op aie roovers
te Ccer:. En op er:n lroeve waïen i.l:ee iinifcrrnen, door
soldaten, die gcdesertr:ei:cl w';rren, .:iaar achtergelaten.
Verrneersch en 'W'alines L;esloten zoo'n pakje âan te
brekken. In het rnaaniicirl zouden dt', roor.crs clenlçen
dat er eerx sroep solc{ellen aa,nru,k.te. fin d,at vyas ooXr

zoc-r::,ebeurd. Toeu de iroeren îil...it Vermeersch en
Wannes f,o.jïaan, de '.achi de roo.rc.r"s bij hei kasteei
aanviel, iiepen die qasten heerr. Ëen ginp; den kapitein
log vernrittigen.

Men haalde nu den servoircle. l{ii was ln cle borst
getrc'ffen. De b.ilyon iict hel-n te 'lrecl leggen. De rnan
kon niet meer sprekel, lr-l het parle vorrd rnen d,rie doo-
<i.en. Ze werd.en i,n eeii zije;ebo'uw gebracht.

Eenige boeren bij t;:c er ih'-ris yolk rl"noeg was,
bleven op het kaste,:i cvernachtei-i^ Vermeersch en
'Wai'lnes; trckken hun unifoi'rnn rrit. Ë.r ,rncler hadden
zc hrrn qe${onu klr,.'r'iinl 7,: s.ingclr hiia::iig naar hui,s.

ile kincieren we"ren al te l-red. En rnoeder en Jan hoor-
den het verhaal. (larni,.:l las irarm orider de dekerrs
.:n sliel: nu rustig.

*- Hij is een rooversjcrigen se$'eebt buiten zijne
,'n
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schuld, dacht Vermeersch. Maar hij heeft een eerlijlr
gemoed. En Bruno Vereecke krijgt hem niet û1eer
'ierug,

De overheid kwa,m uig Aalst. De gewonde roover
rvâs al gestorven. Hij en de andere dooden rverden
weggevoerd. Brun.. Vereecke bleek uit zijn huis ver-
dwenen en ook andere leden der bende, die te Erpe
woonden.

Zonàer soldaten 'kon de overheid niets doen.
Boer Vermeersch was op zijn hoede. Misschien rvisl

Jan de Lichte al, dat Camiel Vereecke op de hoeve
rïas én het plan verraden had. En dan zou de kapiteir,
rvel lvraak willen nemen. Maar de baron liet Camiei
op het kasteel kornen. Daar wds het veiliger,. Ëlken
r,acht waakten eenige kJoeke boerenzonen op het kas-
teel.

Jan de Lichte scheen echter verhuisd te zijn. Men
hoorde nu van zijn daden meer in het Zuiden.

Het beleg van Bergen'op-Zoorn was geeindigd. En
leel Fran,schen kwa,men in het land van Aalst terug,
I-lun aanvoerder besloot een klopjacht in te richten.
De roove,rsbende moest uitgeroeid worden.

De soldaten en,boeren omsingelden de bosschen, be."

w-aakten de wegen en veerbooten aan de Schelde en

de Dender. De verdachte lieden werden aangehouden.
Ëlken dag leidde rnen eï naar Aals,t en sloot ze in de
gevangenis op. Er waren mannen, vrouwen, knapen,
me{sjes. Vreeselijk, hoe velen in het kwaad verstrikt
war6n ! Maar Jan de Lichte bleef onvindbaa,r.

*3CI-

Zekeren dag reed een vischkoopman op den we$

i'an Melle naar Gontrode, met zijn hondenkar. Halver-
ivege beide dorpe'n aan een oude dilcke linde bleven de

honden staan eri begonrien vervaarlijk te blaffen. De

koôpinan kon zè niet verder drijven. Juist kwam aèn

qroep soldâtèn voorbij: , l

- 
Die linde is hol, zei de virschhàndeleiar tot hên.

ik b".t zeker dat er iemand in ver,borgen is.

Iemand wierp een s'teen langs boven in den stam.

En waarlijk, daar 'kroop een man te voorschijn. Maar
l,ij kon niet rneer vluchten. De soldaten xrepen hefri
vasl. Het was Jan d" Licht.. Stevig eeboeid w.rd h;;
naar É\alst geleid. Hij e,n veel medeplichtigen stierven
cp het schavot. Andere medepli'chtigen, waarbij Bruno
Verheecke, rnoesten voor lange jaren in de gevangenis.

l.log anderen werden uit het land vetbannen. Velen
toonde,n diep betouw en beloofden zich ti: beteren.
ilet werd weer rustilg in Vlaanderen.

Pieter en Anna wisten nû, wat Camiei dien avond aarr

hun vader verteld had. De baron wa,s dankbaar, wânt
voorze,ker had Carniel hem het leven gered. Hij, die

5';ed,wongen een rooversjongen was gewees't, maat het
r;i,et wilde biijven, mocht op het kasteel wonen en
werd later hovenier van den baron.Oom Bruno stierf in
cle gevangenis. Camiel groeide op tot een braaf man
.n was altijd de vriend van de familie Vermeersch,

EINDE

* 3t -


