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j. Sint Gregcriusclrg op Srlrool. t,. l ur
moedig Meisje.
- Overstroominq rrn tllrr l,l zrr.
fl, I lrr
7. Karci Cogge. De
*- r l. FIet Kermismeisje.
Wondcrlijk Gezelschap.
lz. Willcm Trll. . r 1. lirrr
cen lap dan een 56hsus.
De Zinneloozen -van Ghccl. --- 2o. l)r l(lol, v.rn
S,tuivekenskcrke.
-'17. en Vroolijke Verhalen.
24. Grap.ies
L.
34. Nog (ir.rp jer.
i-iet Kindje van de
- Zce.
- .* jB. l)r Vtrrrtrr in rl,,
37.Da Bezembinders van Kleir.
Koffer.
., lt, lrrrtitL
4I. De Gierigaard,
41,. De Veerman van 't Z\\tin. duurr 't -langst.
6r. Strenge Winters,
62, De Wees in Londcn. rr I, Sirrrr.r
- ._ 66. De Kinderen van
klras op de Heide.
- den Smokkelaar. -- 67,I)c l'.r.rr, lrLl,,l.
Len. - 69. I-eeuvrtjc vrn Damme. - 7o. Yan Àliles Wat. - 7r,
Nicuwsgit,rig 4.r1,j,,,
83, Op de Hooge \fgnsn.
79. Dc Vcrrassing van Oudenaarde.
ll5. l)r t}v,.r
rvintering van }"{ovr Zembla.
- I-Ioogmoed kom,t voor den -val. .... llq, !lrr
8q,
-.
Sçr:ok. *- 95. De twce Weesjes.
gZ. Dc Vlrr,hr.
96. De oude Redder.
Ior. Toch bcter Thuis.
ro5.Ongeluk
- Biekc. rorl. l)r
en Geluk.
ro8.
oude Mantel.
r ro. trdobinson
Crusoë.
r r3. De Rooversjongen.
--- I r 4. Nr,,rir
Vcrgcte n. *- -r r 8. De Spion vân den Molen.
r rg. De Kinderen vân (len l)ot(t(,
t zo. De Ruwe Kerel
Trveemaal gevcnden,
t26. De Kerels v.rn l,.t'l!l).r
nisse. *- ii6. Thijl Uilenspiegel.
.- r4r. De Kcrsr:rvontl v.rrr
rj7,Oom Tom.
l.crtje.
I43. De Reis in de Vy'ildernis.
168. Een jonge Held,
l6ry. J.rrol,
!7::. De Àvonruurlijke Reis,
t73. De Strijd mct den Wolf.
Ecn vrurr
t,jlç Àvond.
croerli;:e Vrouu'.
r78. Ontsnapt.
r7g. Valsch beschuldigd.
r 8o. l)' ,/,,,
- bij vrouw en kinderen. _- - r82. Dc li,ir r
r.an drn Torcnrvachler.
r8r, Terug
Coiumbus. -* r83. I)e- Schilder van Karel den Stoure. r84. Het Spook varr ,l
185. FIet Avontuur in het gebergte.
Scbzlde.
186. Jack de Cowboy. rlt,.
Iloe Jack- prririebcer rverd. -- r 88. De sterkste -Voetbalclub.
r 89. De llel,l ''.,',
J'rerni:loc. **- Iqo.De straf van't Elzetarehof, *- rgr. De Cowboy
van liorl lt,, Il
rgz. Je::riire d'Àrc.
193. De V/andelcnde Deur,
t94,De Àvonruren V,rrr (1.
- in Rusiand.
ir"!rr.
r 95. Gcer,rart
r96. Dikke Dries.
t97. Dc Roorlc Knrr1,
- rgS. Fuosa vln D:nncnburg.'pels. -r99. De Wolf -van Ghistel. -* Lrrll,
beicovcr.le lviolen. -- z<tt. Zonderling gered.
ao2. De Spaansche Furic,
rr,
Een angstige
De Bcrteiing r'.rn Veurne. -\xçfig.
zo5 , Dc Prin:, r ,,
"o4. zo7, De Avonturen -van David. -.- roll, lrr
Kakao. -- zo6, De dappcre Ez.ic.
zo9. I)e Spion
voor zijn Land.
:n riit de Grvangcnis.
zro. In l)cr v(rwo6rr
Vlaanderen.
Vtocg ûhc tocek het nieutoe boehje aan utl d.agbl.adoei;h:oopet, u)ant dc tr,Lht r, ,.
maanden onder de Sneetrlv.

\

tieze oect gctraagde boehjes gsat geduig tJoott.

PRIJS 6o CENTIEM.
Boekdrukkerij R. Bracke-Van Geert, Baesrode.
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Castilla Bolle, een rneisje van rond de twintig, stond even buiten Aalst op de zandbaan naar
Meire Het was €en grauwe Novemberdag van e.en
der jaren 1700. Haar vader was gisteren naar
Burst segâan en had voor den middag terug moeten zijn. En nu was het al drie uur. Castilla vcelrLzich ongerust. Het was zr-rlk een akelige tijd. De
Franschen, die toen ons land be'zet hielden. r-e;-,,kten jacht op de rooversbende van Jun De
Lichte ( I ). En in de vlucht om. aan de vervclsers
te ontkomen, zwierf er allerlei el,espuis langs dt:
wegen.

Twee boeren, die aan een lroeve ston.den, l<eken naar Castilla.
-- Peer, is dat niet de hekr van Aalst) r'rces

de een aan den ander.

-.'- Een heks? Zwijg toch Karell Dat

meisje

verdient ons aller dank.
(l) ?-ie onr vorig bo:kje,

<

De

3

Heks van Àalct :'. Nr

Z5 5.

Maar ze is toch aangehouden geworden door

de-schoutsknechten.

En weer losgelaten.

-*. Door den Franschen kommandant

van

Aalst heb ik gehoord, zei Karel.
Welnu, toen is die Fr,ansche kommandant
- rechtvaardig geweest, beweerde Peer. Ik ken
zeer
het fijne van het geval. Twee deugnieten hebben
dat meisje ongelukkig willen rrriiken. De eene was .
bar,on van Looteram, een verwaande, onbarm"
hartige tr<asteelheer. IDie wilde, dat dit meisje bij
zijn vrouw l<wam dienen. Maar ze weigerde. omdat ze voor haar vader moest zorgen. Ze heeft
qeen rnoeder mcer. De baron was kwaad. f)at
meisje zei hem oprecht haar meening, dat ze een
vrij mensch was en geen slavin van 't kasteel. Fn
ze 'had gelijk. De baron kcn clat niet verdragen.
En ze had nog een vijand: een hoerenwerkman
van Burst, zekere Michiels, die echrer tot de bende van Jan De Lichte behoorde. Hij wilde dat
rneisje en haar vader ook bij de roover'stroep
inlijven. Ze weigerde, want ze zijn brave, eerlijlce
menschen. En om zich te, wreken, ging Cie Michiels hij baron van l.,ooteram klagen, dal het
rneisje een heks was en zj.in vrouw en kind ziek
had gemaakt. De deugniet vertelde overal die
Ieugens, en ge weet, hoe gemakkelijk de menschen dan klappen. De baron was tr'lij het meisje
nu in 't ongeluk te l."unnen brengen, Zulke hee-

-4

ren hebben veel invloed bij c{e overheid' De ba;;; k;* naar den schout te Aalst en kloeg-het
i"r.". En ze w'erd aangehouden'
;.Ç';;^"rt
Hu., .rtd"r ging toen naar den Franschen komjuist
mandant. Het Àeirje had een dag te voren
."" *t"","n dienst b"*"t"", en den kommandant
verteld, waar er roovers bijeen kwafnen' in het
Eir.*bo""hje te Burst. Er zijn er veel, die roovers
kennen, maar niet durven spreken uit vrees vocr
*r."ft, van dat slecht volk' i{et meisje durfde
het wel. De kommandant zond soldaten uit ep
deze hielden roovers aan' E'r 'Ce kommandant
nam toen allerlei maatregelen om de bende'uit æ
.*i."- De lclopjacht is nu begonnen' Zoo àe kornm.nd.ant wist,"dat dit meisje eerlijk en rnoedig
*"t. E" hij haalde haar uit de handen van de hek
senmeesters. 't Was juist bijtijds' want die strenge heeren vrilden haar laten pijnigen om ze te
Ioen bel'ennen. Ze blijft nu met haar vader in de
stad, in het gebouw van den kommandant'
Moesten die twee naar Burst weergekeerd ziin,
Jan De Lichte hadde ze wel doen vermoorden,
Zaa vertelde Peer en het was de waarheid over
Castilla Bolle.
'Peer, ze is toch een Djypt ( I
Maar
), hcrnam Karel
--_ Haar nroecier was eelt Djypt en van haar
(

I

) Zigeunster.

-5-

heeft ze die donkere oogen. Maar de rnoeder had
het Dj3.'ptenvolk verlaten om trraaf en Christeliik
te leven en ze trouwde met oen Vlaming. Dat
meisje is vroone en treffelijk. Ze hielp ve-el gebrekkigen en zieken te Burst en zoo oolc de vrouw
van dien Michiels, een laffen kerel ! Michiels keek
naar zijn vrollw en kind niet crm, en zwierf met
de roovers mee, Maar nu zit hij vast. De kommandant heeft alles onderzocht en Michiels moe^st bekennen, dat hij het meisje valsch had beticht.
.- Dan rnoesten ze dien baron van Looteram
ook straffen.
Wie weet, wat er nog gebeùrt
-Castilla Bolle was den weg eeh eind opgewandeld. Maar ze mocht zich niet verder wagen,
want de streek werd al spoedig eenzaam en ze
wist het, dat de roover,s haar haatten en wraak
zouden nemen, indien ze de gelegenheid kregen.
-_ O, als er maar niets mei vader gebeurd is!
!

zei ze angstig.
I*trij was naar Burst gegaan, waar immeqs hun
huisje stond, om 't een en ander te halen. Castilla

had hem nog gesmeekt,

in de stad te blijven.

Maar Neel Bolie, haar vadcr, lcende geen vrees, en
beloofde voorzichtig te zijn.
En nu was hij nog niet terug...
Castilla keerde terug.
** () God, bescherm vader, bad ze.
IUat later hoorde ze gerucht. Ze l<eeli om. Er

-6-

kwam ginds een groep ,.rit"rE Het waren Ftansche soldaten. Nu rnoest Castilla niet.bang meer
zijn. Ze wachtte. rDe soidaten werden omstuwd
door me nschen uit de streek, nieuwsgieiigqn,
maar ook w,eenende vrouwen met havelooze kinderenu Deze vrouwen en kinderen waren familieleden van gevangen roovers, clie zwaar geketend
tusschen de paarden stapten, en naar de stad ge'
leid werden.
Plots bemerkte Castilla bij het volk haar va,
àer. Ze voelde nu groote vreugde en haastig ging
ze

bij

hem.

F-tru, dag, Castilla, zei Neel Bolle. Gij zijt
- ongerust gew,eest )
zeker
O ja, vader!
--_ Ik lcon niet eer komen... De wegen waren
tot twee uur afgeslo'ten door Fransche soldaten,
die e en klopjacht hielden. Ze hebben weer veertien roovers aangehouden. Maar Jan De Lïchte is
er niet bij... En er l,oopen er nog veei met hem.
De meeste gevangenen keken somber, lbeducht
.nu voor hun lot. Vrouwen jammerden en beweerden" dat hun man of hun zoon onschuldig was.
Een andere vrouw Belle g,:heeten, kwam Lrrj
Castilia, die haar goed kende. Belle was een bedelares en had dikwijls van Bolle's dochter een aalmoes gel(regen.
Castilla, klogg Bolle, de soldaten hehben
- Sies ook gevangen genomen; zie den sukkemijn

-7

*

l.r, d..r gaân. Hij is nooit bij dc tr.r,de

g€-

r{i.eest. 'k Weet wel, dat hij te veel langs de wegen
.doolde, ù.tr hij leurde en was geen dief . O; ik
heb gehoord, dat gij veel kunt doen hij den gpperbaas vân de soldaten. Spreek toch voor miji'man

en God zal 't u loonen.
Castilla voelde medelijden met Belle, die te oud
wâs om te werken un uli".r, cloor bedelarij haar
lcost had kunnen opzamelen. Ze kon niet geloo.
ven, dat Sies, haar man, tot de bende behoord
had. Ër werden in een klopjacht wel meer onschuldigen opgedreven en meegeleid.
Belle, de kommandant zal alles eerlijk onsprak ze. Heb maar moed.
derzoeken,
O, spreek gij voor Sies De vent zal h'et bein de gevangenis.
sterven
Castilla beloofde een goed woordje te doen.
Aan de stad werd het voik teruggedreven. Het
mocht niet binnen. Maar Castilla en haar vader
hadden een paspoort.
Een ruwe vrouw kwam voor het meisje staan"
Gij hebt ons volk ver.raden ! schreeuw^de de
feeks, O, ik zou u kunnen d,ood slaan.
Zwijg! snauwde Neel Bolle. Ik ken u wel...

Ge- zijt Zwarte Lies... Ge hebt van de rooverij
geleefd.

'

wijf.

Dat liegt ge, oud scharminkel I raasde het

-8-

"*.

Ge waart alle dagen 'dronken en ge zijt het
ni; zel';er ook, hernam Bolle.

-* Cch,

\'e:Cei',

moei

u niet met haar! sprak

Castilla.

f:,r ze leidde hem door de poort. Wat gaf

ze

onr ,i,: verachtir-rg .ran sletten en verloopen vrouvrcn, die van de rooverij der mannen hadden geleefd.

De b:rri{erij van Aalst kwamen aangeloopen
om rir g:ïrng{cnen te zien.
Castilla stapte met haar vader naar het kommandantsgebcuv,', \yaar ze een lcamer hadden.
Ik heb baron van Looteram gezien, vertelde
Neel Bolle.
En was hij niet beschaamd, vader) Een onaanklagen van hekserij, omdat ik hem
schuldige
gezegd had, dat ik geen slavin was van 't kaeteel.
--- Beschaamd I Wat zou hij I De baron her.
haalde nog eens, hoe hij wel zorgen zou, dat geen
errkele boer me nog werk zou geven
- Zootn valschaard!
_- F{ij kan het niet zetten, dat ge vrij zijt. Er
zijn nu soldater-r ingekwartierC op het kasteel, de
mannen die roovers nazitten. 't Is gedaan rnet de
bende. AIle wegen worden bewaakt en ook de
veerbooten aan de gchelde en de DenJer.'De bosschen zijn orn;ingeld. De konrmandant pakt het.
Eoed aan. En onze overheid heipt hem flink. Alle

--9*-

burgemeesters, schouten, veld- en boschwachters
zijn op hun post. En Ce menschen voelen zich
verlicht. Ha, ze -spreken met lof oveï u, Ca^stilla,
omdat gij de eerste roovers aangeklaagd hebt.
- Gij waart het, vader, die hun gesprek afluisterdet en zoo wist, waar ze samen kwamen,.;:ei
de dochter. Cch, we hebben maar onzen plicht gedaan. lDat stelen en mcorden J<,on niet blijven duren. Maar wat denkt ge van Sies) Belle vroeg me
voor hem bij den l<cmmandairt te spreken.
Ik geloof niet, dat Sies ooit bij de hende is
geweest,
maar misschien heeft hij wel eens 'vl-at
van een ïoover gekacht. Praat toch eens over hem
met den kommandant. Sies is in elk eeval geen
slechte nlan, maar er zijn veei mensche:r rrp i.:n
dool geraakt.
Neel Bolle en Castilla kwamen in het kommandantshuis. llier ha.Cden z,e van den bevelhebber
een lcamer getr<regen, nadat Castilla de verblijfplaats van roovers aengewezen haj, In .dit irebouw waren vader en dochter veilig.
s Avonds kwam de l<omrnandant eens bij
hen. Hij had groote achting voor deze ..rroo,ll
dige, eerlijke lieden. 'Hij moest echter een tolk
meebrengen, want hij kende geen Viaamsch, en
Bolle "n zijn dochter sprair:n geen Fransch.
De koinmandant r,r'as tevreC€n .over de nieuwe
aanhoudingen en 'l-rerveerde, c{at het land van
Aalst n,u spoedie :rou gezuiverd zijn.

t0

-

Castilla hield haar *oo.i en sprak over Sies,
den leurder en Belle, de bedelares. De lcomman'
dant beloofde dat.geval nauwkeurig te laten on'
derzoeken.

Hij begreep wel dat er onschuldigen zouden
opgeieid *orJ"r,. Er waren veel landloopers, bedelaars, doch het onderzoek zou rechtvaardig geechieden.

n.
Meer en meer roovers werclen gevangen genomen, ook vrouwen. En zekeren dag zag Castilla
Zwarte Lies bij e€n troep gebondenen. De
rechters waren al met het ,onderzoek bezig. En
gevangenen verklapten liedera, die nog te Velzieke, Rooborst, Borsbeke, Sottegem, Leeuwergem, Herzele, Burst, Erpe en op andere dorpen
woonden.
Dan kregen veldwachters l:evel die personen
aan te houden en naar Aalst op te zenden.
Eijna dagelijks kwamen er gevangenen in de
stad aan. En de gevangenis zat vol. Vrouwen en
kinderen kwamen voor het gebouw roepen en
weenen. De soldaten maakien hier een eind aan
en bij de poorten weigerde men den toegang aan
buitenlieden zon,Cer,papieren.
Op een avoiid zat Neel Boile somber bij het

vuur'

r

r

,-

TÛat scheeit

er aan'

r'ader

? vroeg

Cas-,

tilla.

. ,.-':. Och, kind, ik ben aan "t overpeinzen, hoe
ik nu ook in de gevangenis had kunnen zittèn."

Michiels wilde me overhalen in de bende te- gaan'
Hij sprak over de gierige boeren, die ons te wêinig
tetaalden ,en hard lieten werkeri .lk werd ontevre'ilen: En ik luisterde naaï die oplritsende en sluwe
taal. Ik liet Michiels en een anderen roover in huis
komeR om nog naar hen te luisteren. En gii.hoordet het boven op uw kamertje'..
:- -Ja, vader, en toen die kerels weg waren'
kwam ik beneden. En 'k sprak over mijn brave
moeder... En ik zei dat gij altijd eerlijk waart ge'weest. En ge hebt toen dadelijk gezegd, dat ge
:van d. roovers niet wildet weten. 'k Trok den
blinddoek weg, dien Michiels voor uw oogen
wilde spannen.
Gij hebt me gered, Castilla, hernam de oude
man ontroerd.
Och, vader, moest gij den zin van Michiels
gedaan hebben, dan zoudt gij bij deTr eersten roofiiocht weggeloopen zijn. Uw geweten zou u geen
rust gelaten he'bben... Uw zinnen waren in den
war... Kom, dub er iriet meer over...
Danlcbaar keek Bolle zijn dochter aan. Ze was
,.ro'lr goede huishoudste r en ze had zulk een br.aaf
hart.
t De., volgenden morgen werd (lastilia in hei
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L,-rre.l van den irourmal ant geï,.-,eprn. Ze ontstele{e wat, toèn ze daar baron'-rrur-, i,o.rr.ram zag
staan.

' -- Castilla, zei de komniancia-nt,
heeft u wat te zeggen.
De kasteelheer was vuurrood.

de

baron

door Michiels, toen ik u van hekserij ,arklo""g"..
mijnheer de baron, g" h"bt *"- op-".ry"_.rr,
zettelijk
Lreticht orn wraak te nernen.
De tolk vertaalde dit.
* Dat is waar, zei de i<ornmandant. De barc,n
moet hier niet rond den pot draaien.
Hij keek den l<asteelheer aan en vervolgde op
strengen toon;
.--.* Do" uw plicht of ik.klaag u aan voor valsche getuigenis ! Gij hdbt dit mJisje in ,t ongelut
willen storten.
.. _H"t spijt me, starnelde van Looteram. Cas,
tilla, ilc vraag u vergiffenis.
't Kosme. h:* blijkbaar veel moeire dit
te zeggen, maar de kommandant had zulks r.r,
h"* gËeischt.
't 'Was

wel treurig, dat een vreemdeling een ba_
ron dwingen moest schuld te bekennen.
De edelman had zelf de lieden
,ijn gebied

"p
moeten beschermen.
il< vraag geen stiaf tL-gen u, zei Castiiia.
,_,:* O,
'Wees
rechtvaardig voor d"
Ci;;;

-

t3

_-"..r""hJ

rijl< en rnachtig, en ge moogt geen onreeht
doen.

Ge komt e r goedkoop van af, hernam de
Zonder mij ware dit meisje gepijnigd en misschien verbrand geworden-als heks.
zij, die L,raai en mo,edig is, en de armen hielp, al
bezat ze zelt weinig. Ge Lunt nu gaan, baron vatl

kornrnandant.

Looteram !
lle kasteelheer yertrok. Hij voelde zich diep
vernederd.
-*- i-ie, wachi tot cle Franechen weg zijn, dan
zal ik dien Bolle en zijn dochter wel eens anders
krijgenl siste hij.
Er:nige ciagen verliepen.
\.'leei lcwarn de kommandani rnet zijn ;olk bij
Boile en Castilla.
De rechte rs hebben op rnijn verzoek dadeiijk-. het geval van Sies, derr leurder, onderzocht,
vertelde hij. De man heeft wel eens wat gekocht
van een dief, kleine dingen, maar is nooit rrret de
bende mee geweest. En daarom verdient hij wel
wat straf, doch zal niet met de bende gevrnnist
worden.
En welke straf ] vroeg Castilla.
- I-lij zal aan den schandpaal gesteld worden,
_en een paar dagen gevangenisstraf krijgen. Moest
hij met de bende gevonnist worden, het zou rrger
verliropen. De rechiers zuilen zeer stren g z.ijn
voor de roovers ." y

,î$,t"ttigen.

Castilla dankte den lcornmandant vc'31' riin
dienstvaardigheid, Ze dacht aan Beile, .-l-e onqr-Iukkige sukkel.
Eenig. dagen lafer, zag men te Âalst etn ;'1!rderling schouwspel. Op een pleintje u'er:l Sies
ten toon gesteld. Hij stond achter etl r:rh'-'.ttinr,
maar moest zijn hoofd en hanclen da.a.r cpe'.:i:;'li:,::
steken. Zoo werd hij vastgebonden.
Twee soldaten hielden'de lùac:hl. l3''irgerr k-r"'amen kijken. KinCeren besi:otte:i hern...
Sies was geweldig besclraarnd, Ilraar lekriide
ziçh'nog gelukkig er zcc gctC I'an af l.-rii-i:,'t:.
"e 'i: eiriCastilla ging niet kijken. Mi',ar tor:n ,aan
de van den dag, Sies bevrijd wei'1, b.,rochi- l'1,:r''1
Bolle hem in ,de gevangenis. l{ij braçlit her;i vr:,i
eten.
Sies, zei hij, blijf nu eeriijl.-; c, il', .,q,.::;' l:, t,
een mensch kan dolen... "t is mij r:ok gr:hrrrr{.."
Ik zal nooit nleer ' iets aar:ralie:i, i=l niet
van mij is, beloofde, S!es. Castrlla heeft vooi mij
ten beste gesproken. Go.C zal h:t haar l;rnen "..
Na een paar Cagen mocht Sies naar zijn huisje te
Burst. En Belle weende van blijdschap. Ze ibr'*
di'en avond voor Castilla.
De klopjacht op de roovers duuLde nnbarrnhar:tig voort. Eindelijk werd ook Je kap:tein, Jr,n De
Lichte, aangehouden.
Hij was niet ver geraakt. Tegen Melrelbt ke
verdook hij zich in een hollen bcom. E, . le':rder
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kwam daar vooy'bij met zijn hondenkar. De. dieren wilden niet verder en blaît.n tegen clen
b,gom. De letrrder vermoedde onraad en gooide
een steen in den hollen stam. brullend stak .Jan
De Lrchte zijn hoofd op. Er wâren soidaten in de
buurt, die toeschoten op het hulpgeroep van deh
leurder en zoo werd de berrichte kapitein âangehouden, en naar Aalst geleid.'
De bende werd gevonnist; veel leden, zcc mannen als vrouwen, moesten voor altijd het land
van Aalst verlate n. Ze kregen een ,branclmerk.
Zwavte Lies was er bij. Ze huilde van. fijn,
toen de beui haar een letter in den schouder
drukte.
Wat later ging ze met andere.verbannenen door
de stad. Ze zag Castilia, die een boodschap sedaan
had.

Wacht maar! schreeuwde ze woeCerrd.

-Castilla keek op e n herkende

de feeks.

'k Zal u wel vindenl dreigde Zwarte Lies.
-Castilla ging door. Ze zou de gemeene vrouw

niet antwoorden. De bende.werd tot over de Den.
der ge'bracht en moest dan verder trelrken.
Andere schuldigen gingen voor jareq in de gevangenis.

En de e;chuidigsten werden ter dood veroordeeld, zooals Jan De l-,ichte en Michiels. De terechtstellingen geschiedden op de markt van
Aalst.
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De rust keerde in de streek terug.
Neel Bolle hesloot in de sta.d te blijven. Hij
opende een winkel van groenten. boter, eieren,
waïen, die hij in 't Land van Aalst ging kocpen.
Castilla bestelde. En dâar ze zeey geacht werd om
haar moedig geCrag, kreeg ze veel lclante n, Vader
en dochter verdienden goed hun brood.

III.

't

'Was

Februari geworden. Een haveloos gekleede vrouw kwam Aalst binnen Het was
Zwarte Lies, wier man ais roover aan de galg
stierf . Zij zelve mocht nooit meer in 't Land van
Aalst kcmen. Nu overlrad ze't verbod. Ze had in
den vteemde gezworven en nog geleefd van bedrog en diefstal.
Ze wist van een kennis, dat Castilla te.Aalst
een goed leven had. En Zwarte Lies kon dat niet
verdragen.

Castilla had de eerste roovers verraden.
-- Zoo zijn we er allemaal aan geraakt, zei
Zwarte L,ies tell<ens .en ze kon het Castilla niet
vergeven,
Ze koesterde nu een slechi plan. Ze zou in den
winkel van Cjastilla gaan, en iets koopen, en dan,
Castilla met een mes dooden. Zoo misdadig, was
deze feeks, die altijd in 't kwaad had g"leeld.
U.' er hulp tr:"tï;nj
wel, meende ze.

,.a

MaarCastil}azalnietgelrrkkigleven,terwij}ikin
den vreêmde dool.
Ze vernam waar Castilla woonde en spiedde
d.;; h"t ,.u*. 't Was al avond' Bii een lampie
bestelde Castilla een rneisje
Zeziet er goed uit'" ze is net gekleed-""- 9"
l.tdloopster, morde- Zwarte Lies Ha'
ik ben
"en
;;;;t ; t.rrtd.t, heeft ze zeker geld gekregen'
Maar lk zal ons volk wreken'
l ';es
l].t' l,-ind verliet 'den winkel en nu trok
verborjak
mes
was het
bi;;;". Onder haar vuil
gen...
Geref mij drie eieren' zei Lies' die in de
schaduw bleef.
Castilla keek scherper' Die stem was haa; niet
vreemd..
_- Lies ! riep ze uit.
Maar ze zeg, hoe de bcoze vrolrlv een mes te
voorschijn haalde,
Vàdert schreeuwde Castilla' en ze sta'k een
.

-*

korf beschermend vooruit.

Ge moet er aan, valsche verraarlster! tierCe
Lies, woedender nog, omdat ze ontdelct
Zwarte
was'

Maar Neel Bolle kwam uit cle kamer" '
-- Zwarte Lies.'. ze wil me met een mes tteken... Pas c,p vader! ls.reei Cautilla'
,\lle trvee rnoeL ge c{ood i raasCe de f eeks
-Er kwam een klant binnen, een stoere kerel'

-
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zag het rnes flikkeren.'Mei een ruk trok hij
Lies achterover. Het wijf verweerde zich als een
furie. Bolle hielp ze overmeesteren. Op het law-aai
'kwamen'er andere personen ioegeschoten- 04".
haalde schoutsknechten en de misdadigster' werd
gevangen genomen.
Castilla was aan een groot gevaar ontsnapt.
Zwarte Lies was al schuldig, otndat ze te Aalst
terugkeerde en nu nog die moordpoging.
De rechters toonden zich streng
Zwarte Lies had nooit gedeugd. En na de kastijding der hende, was er dus bij haar geen berouw

Hij

geweest.
In die dagen strafte men hard. Lies werd tot de
Castilla vond dit toch vreeselijk en ze vroeg aan
den kommandant of àeze het vonnis niet koSr verzachten.
wilde er niet van weten.
' Maar'k hij
Kafi niet, zei hij. \Ve moeten een voor'
- stellen. Er zwerven nog van die veroordeelbeeld
den rond. Er m,oet veiligheid heerschen.
En Lies boette haar kwaad aan de galg buiten
de stad.

De Franschen troklcen heen uit Vlaan{eren.
Hun oorlog was geëindigd. De icommandant nam
vriendelijk atscheid van Bolle en Castilla. Hij was
galg veroordeeld.
voor ieder rechtvaardig geweesr. Er' al waren de
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Aalstenaren blijde om den vre.ie, ze hadden tegeri
den vertrekkenden bevelhebber geen wrok.
Baron van Looteram durfd" ,ri.t" meer tegen.
Castilla ,ondernemen. De ove.Lreià- ro,, ,ri"t ,Ëu,
hem iuisteren €n de burgerij hem de stad
Men wist nu re Aalst welk een tir"" "itj.g";.
hij iur.
En_hij bleef 't veiiigst op zijn f."rt".f
. tsolle en Castilla leefden tevreden. En eenige
jaren
later trouwde het meisje met een bru,rfn
koopman.' Vader bleef bij hei gezin inwonen
en
had een rustigen levensavond.

EINDE.

WtE MET PIK t'Mû;\A"f, WûRDT
*

ik heb u dezen rrlorgen:ri.r, ,p"let
met Dries; die knaap staat in geen goed gerucht
en Ccct zich in woorden en manieren niet gunstig
.voor; ik zou liever hebben, dât ge dien jongen
liet loopen en andere iiarneracien opzocht, ;ei vader Jansens.
--_ Ik heb hem toch nog nooit iets kwaads zien
uitvôeren, vader, sprak Bertus.
-_ Dat wil ik graag gelooven, Bertus ! Ik heb
hem ook nooit iets siechts zien rbedrijven; maar
ik weet, dat hij booze streken uithaalt in 't geniept. Hij is geen vriend voor u.
Bertus was geen jongen, die niet naar de raad,
gevingen van zijn vader zou Juisteren. Hij nam
zich dan ook voor, het verkeer. met Dries minder
druk te rnaken en eindeiijk te staken. Doch hij
ondervond, dat zijn voornemen gemakkelijker op
te vatten dan uit te voeren was, want t
hij
"" dezl
Dries oclr poogde te ontwijken, zoo zocht
hem, naar het scheen met voordacht; telkens op.
Bertus vergat langzamerhantl den ouderJijkËn
raad; bovendien was Dries €en opger,ri*àe
",
geestige jongen, en toen hij Eertus een sijsje ge_
-beesije
schonken en hern oncierricht hed, hoe het
op de kruk geleerd moest worCen, ja, toen h"d h;i
S611us,
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MEE BESMET.

hern geheel ingepakt, en was dc vriendschap tus^
schen beiden geklonken.
Maar waarom had Dries zijr best zoo gedaan,
om van Bertus zijn kameraad te maken) Om deze
reden. Hij wist, dat Bertus gewiilig en licht tot iets
over te halen was. Nu was het kwade gerucht, dat
van hem liep, ongelukkig waar: hij kneep, zooals
rnen zegt, de kat in het donker en had ze -in de
molrw. In 't geniep deed hij dingen, die het daglicht niet mochten zien. En nu had hij een kameraad noodig, die hem een handje in zijn streken
zou kunnen helpen. Daartoe moest Bertu-s die'
nen. Zoo dorn was hij niet, of hij begreep, dat bij
Bertus niet terstond met eenige slechtheid aan
boord moest kom,en, maar hem daarop vooibereiden.en,ongemerkt daarin meesleepen.
Op zekeren avond zei hij tegen Bertus:
Ik weet ergens buiten de stad een vinkennest. .fonge vinken kan vader gemakkelijk grootbrengen en later voor goed geld verkoopen. Ik wil
het nest uithalen. Als ge woudt m,eegaan, zoudt
ge me misschien behulpzaam kunnen zijn.
Waarom niet ? zei Bertus. Als het maar niet
ver- is; anders kom ik te laat thu'is.
O, daarover behoeft ge niet ongerust te
het
zijn;
is maar een kwartier buiten de stad. hernam Dries
Dat kwartier bleek evenwel meer dan een half
uur te worden. Dries had dit natuurlijk wel gewê-
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ten. Het was schemer, toen ze aankwamen' waar
Dries wilde wezen.
_* In dezen hof is het, zei Dries.
*-- llaar dat is een af gesloten plaats; daar mogen -we nie t binnengaan, sprak de ander.
*- Toe, t'oe, 'wilt ge nll wegloopen- en het me
allecn laten doen ? Dan zoudt ge een lâf fe durf-

niet wezen.
I\4ijn kameraad in den steek laten, dat is leesltripe n, dat is even leelijk, dacht

- in den tuin
lijk;

Bertus.
l\4aar zich een ]af fen 'durfniet toonen
-* Vooruit r{an rnaar ! riep }iij.

I

Dries ging; Bertus kwam' hem achterop, hoewel schoorvoetend.
Het was al tamelijk donker, onder de boomen
van den hof . Dries struikelde over iets en viel'in
het gras.
V./at is Cat) riep hij uit. Ha! die komt ons
-- van pas!
juist
en hij vatte een ladder aan, die op
den grond lag. Hier is de boom, dien ik hebben
rnoet. Toe, help eens die ladder er tegen aanzetten; zooveel te spoediger zijn we klaar, vervolgde hij.
Weldra stond de ladder tegen den boom. Dries
klom er op en verdween tusschen de takken"
Ik kan het nest niet vin.Cen, riep hij zau:ht.
- om geen vergeefsche reis te doen zal ik
Maar
maar wat appels -.Tïî_

I)at nestuithaien was ook slechts een vôôfwendsel geweest, om Bertus rnee te troonen.
O neen, riep de bedroger:e angstig uit. Doe
dat toch niet: Ftrebt ge me daarvoor meegênomen)
O, ale ik dat gewcten haci I
Ge moet rnaar hard scirreeuwen ! beet de
ander hem toe. Dan hoort de heer ons. Houdt u
liever cloodstil. Ge zijt nu toch diefjesmaat, en
meteen krijgt ge eerlijk uw deei van den buit. Nog
wat geduid; ik 'ben klaar. Houd de ladder vast, ik
kom af.
Maar cioor het hek kwam de dochter rvan den
heer. Ze was uitgerveest met haar hond.
En het dier hegon nu opeerls geweldig te blaffen en schoot vooruit.
Bertus hoorde dat en angstig liep hij weg. De
hond zette hem na.
F{elp, help ! schreeuwde Bertus.
-Ilij botste tegen een heer aan.
Wat is dat ! kreet deze.
- De hond, de hondl schreeuwde de knaap.
'-_ Koest, Bello, zei de heei e'n de hond gehoorzaarnde, al had hij zeker eerst zin gehad den jongen in 't been te bijten.
'Wat
doet gij hier) vroeg de heer.
- O, 't is Dries...
Vrushl.r stelen, hé | Ja, 't gebeurt hier
meer. ". Kom rnaar €ens in huis.
Ik wilde niet steien, kermde Bertus.
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__ Ge kwaamt zeker eens naar- de bloçmen
kijken?
De heer greep Bertus bij den arm en nam hem
mee. De jufvrouw naderde nu cok. Zezei, dat een
jongen vlak naast haar weggevlucht was.
Nog een d,ief, sprak haar vader, maar eei'r
-.ik dan toch bij de kraag.
heb
Dief ! Wat klonk dat woorC Bertus vr.ecselijk
toe, Hij .barstte in tranen uit.
Ik herken u, zei de heer, toen hij den jon- in huis geleid had. Gij zijt de zoon van mijngen
heer Jansens... 'k Had toch nooit kunnen deirken
dat gij zoudt stelent
Ik kwam niet om te stelen I kermde Bertus.
-* Nu nog liegen ook!
Ol, mijnheer, luister dan eens! smee[te dc

Lnaap.

Hij vertelde nu alles.
De heer zond om zijn vader. Wat was deze be.
schaamd, toen hij alles hoorde!
Bertus, ik wee t dat gij niet lcwaamt om ap- te stel'en, sprak hij. Maar ilc heb u gewaarpels
schuwd, dat Dries een slechte kamaraad was.
De heer van den hof geloofde de uitlegging.
Bertus kon met zijn vader mee gaan. Zijn moeder
was ook zeer bedroefd, toen ze 't gebeurde vernaln.
Den volgenden dag moest Dries bij den burgemeester komen. Deze vermaande hem ernstig. Als
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Dries zich niet beterde, zou hij naar een gesticht
gestuurd worden.
De menschen spraken rr over. En ook Bertus
Janssens werd er bij gencemci. Wie rnet pik cmgaat. wordt er mee besmet !
Bertus wachtte zich wel nng met Dries om te
gaan. En voortaan luisterde hij beter naai z;jn
vader.

DE DRIJVENDE WIEC.
Het was in het late najaar van 14?.1 Het siorrnde hevig uit het Noordwesten; de zee stond hoog
tegen de kust van NederlanC en \/laanCere.tr1, en
het water der rivieren kon dus niet in cie zee uitstr,oomen. Dat water rees al hocger en hooger: de
dijken braken doeir, en weldra bedekte de vloed
een groot deel van Holland.

Ergens op het land stond een kleine [o"r".
Daarin woonde een jonge boer met zijn vrotrw en
kind. Het water kwam over de'velden heen aanzetten en begon in huis te dringen.
*_ R.p naar den zolder ! riep de man. Er is gevaar!
,De vrouw greep de kl'eine uit de wieg en klom
er me e naar boven.
Neem de rvieg ook mee I zei ze.
-De b'oer deed dit en droeg nog zooveel beddegoed, kleeren en ee twaren de trap op, als hij kon.
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De vrouw'had intusschen het lrind weer in de wieg
gelegci, er dit wâs gerust gaan slapen. Het bel
sêfte irnmeis niets van 't ongelr-lk.
Bevende wachtte,n de oud,ers af wat verder hirn
Iot zou zijn. ,41 nneer en meer steeq het water. I*let
huisje schudde van de golven, die er tegen sloegen. Het dalc kraalqte van de lreftige windvlagen,
die er tegen stieten. In dcodsangst zaten ,rrur, *r,
vroLiy,/ ee n tijd larrg hand in hand. Daar kwam opnieuw een ruknrind, nog feller dan de vorige, aangieren; de woning waggelde.
God red ons kind I riepen de ouders.
. Een zware slag volgde en het huis stortte neer.
De boer en boerin mcesten als velen h-,rn lev-en
in de golven laten ! De ramp was ontzettend groot.
en zeventig dorpen in de omgeving van
f*":
Dordreclii- rr*erden overstroorni. T,,,viitig J; .rrrn
bleveir vcor aliijd oncler het water bedolven; de
plek, rrzaai cieze sestaan hebben, heet nu de Bies_
hosçlr, Veie jaren daarna zag men nog de kerktorens boven het wat,er uitsteken. NLI is het daar

een uitsestyekt -watergebied. F,,{en ziet hei, .rls
rnen van Antwerpen naar Rotterdarn reist en op
de lange Moerdijkhrue rijdt" I\4aar *"n .,""rr,,
thans weer land van de Biesi:osch terug en er
groeien ree-ls oogsten.
Maar luisier v;iat €r irr die rarnpvolle clagen var-i
I 421 .verder .gebeurde.
' Dicht ,bij het tooneel 1,rin veïwoesting en dood,
,
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lag de stad Dr:rdrecht, toen
al iiink bevolkt eq wel_
varend door- scheepvaart en
handel.
In de stad legde,nren verster.kingen
aan oln het
rvater te keeren, dat woest
tot .aï'de ;eJG;
stuwde" Het noodweer dreef
.,*iu--ir.*rners. l,_r,
die stad naar de diilcen, ;;,
n"ri""U.i*
ken en r:1i.,,,hoehoogt;;;;ïi,,d. te weroot ur'
welgesteld burger
oï,
o*
er heen
"I".g-r;j;;;;;i
te gaan.

Kom spoedig
lerug, beste man, zej zijn
.Nu wij orrr., Iiu.rjlrru,
ik nrij zoo alleen,
"rr'Ëtrj.,;r*;,

vrouw.

f,:il",

"f,

îiii,"tîuis verlaten

Hun-kind'was onlangs gestorven.
Ik beloof h*,.r.,.
iËti,:f u.;j;"u
d",T3'r.
Ik ben dadelilk
*riu,'l' ''"

r,veg, sprak

Hij spoedde zich naar den cl.ijk,
even buiien de
stad. Daar voego'e hi; .;.À
bi;'.-.i
-"rr"aj."r.r,rraun
*""i*re
lieden,
die allen d. hilr"r, ,"t r"",
rraar
ie ts, dat ginder op,hej
;;;;,;;;i. iVat
was
hetr
Een hondenhoi<, ,"i d.';;;'. '
mand, spralc ..;;;j;
.---- F.""
Neen, neen.,riep na *""-ir-oo,
een derde uit.
Her is een \r,ies r ik

;i;'l;;iffi"i,k. Er zit een
kat op.
Die man hacl eelijk: hei was
een wieg. Langzaam dreef het vreemd*
d.., dijL.
-r Ik zie oclc een tçind.*"f,*uf."rli*,
| ;"*;
scherpe

;;""" - paar
r--' met
'.v!

oogen.
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Een Llndl Er liet een kind inl hoorde men
aan- alle kanten.
Elk drong naar den oever, orn het wicht te, kun'
nen zien, Met een haak haalde men eindelijk heel
voorzichtig de wieg naar den wal" De kat sprong
van den wiegkap.
Een van de voorsten was die burger, van wien
wie zoo even spraken.
*- Mij dat lcind! riep hij uit.

Hij br:kte zich en nam zacht de kleine uit de
wieg Coddanlcl het kind leefde, het scheelde
niets; alleen was het wat verkleumd. Hii wik'
kelde het in zijn mantei en ijl,Je er me€ naar huis.

Vrouw! riep hij uit, wat een geluk! \Tij

hebben
een kind terug!
Wie dat geredde kind was, hebt ge al begrepen.
't Cebed der ouders was verhoord, De wieg
met hun kinC had op de golven geschommeld. De
kat was op de kap gesprongen om eveneens het
leven te behouden.
Als de wieg door de golven naar rechts schommelde en dreigde om te slaan, sprong zij linlcs en
herstelde het evenwicht. Dreigde het gevaar links,
dan sprong het dier rechts. Zoo bestuurde ze de
wieg, die nabij den Dordrechtschen dijk aandreef.
't ÏVeesje werd Beatrix genoemC, dat is de gelukkige. De pleegouders voedden haar met liefde
en zorg op. Later trouwde ze met een rijken inwoner van Dordrecht"
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Ën d. dijk, waar de wieg aandreef, heet nog ai>>. Men ziet hem, als men van
Dordrccht naar Rotterdam vaart.
't Is er nu een rrijverige streek, vol met scheepswerven.
Als de storrn ioeit vertelt men nog gaarne de
Wonderbare geschiedenis van het kind.

tijd < Kinderdijk

UIT HET LEVEN DER

DIEREN.

In zeker Friesch dorp hadden een paar kraaien
in de nabijheid van een boerenwoning eery nest
gemaai<t. f)e boer rneende, dat ze te veel s-chade
aan zijn gewas toebrach.ten; ook begon hij het
voortdurend gelrras van de dieren vervelend te
vinden; kort en goed, hij wilde zich van zijn lastige buren ontdoen. Hij schafte zich vergif qan en
liet de arme vogels daaraan sterven. De tijding
van deze vreeselijke gebeurtenis in de kraaienwereld verspreidde zich als een loopend vuurtje in
den ganschen omtrek. Honderden kraaien kwamen van alle kanten toevliegen en schenen, door
een vreeselijk leven, haar verontwaardiging over
dezen moord te kennen te geven. Maar ze lieten
het niet bij schreeuwen.
Ze deden meer en beter ; in het nest
lagen eieren, die op het punt waren uit te komen;
twee, die door de overige tot pleegouders aange-
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,steld
te zijn, namen het verlaten nest itt,
""henen
broedden de eieren uit en zorgden vervolgens met

de grootste liefde voor het kroost van het gedoode paar, tot de jongen in staai waren, in hun
eigen onderhoud te voorzien.

Op een boom in een Duitsche stad had een
ooievaarspaar zijn woning gevestigd, en juist
daaronder hadden twee spreeuwen, als in een veilig hoekje, hun nest gebouwd. Veilig, j., dat
meenden zij ten minste, maar het bleek, dat ze
zich vergist hadden. Een kat namelijk kreeg het
spreeuwennest in het oog, c[, belust op een
malsch boutje, I<lauterde het ioofdier omzichtig
den boom in en naderde doodstil het nest. Ongelukkig voor den stouten aanrander, doch gelukkig
voor de bedreigde vogels, stond, een van de ooievaars op de n uitlcijk. l-lij bespeurde het sluipend
dier, begreep, wat zijn voornemen was, en hield
-I'oen
zich gereed.
de kat goed en wel boven bij
het spreeuwennest gekomen was, boog langbeen
zich over den rand van zijn nest, greep met zijn
langen snavel het niets kwaad* vermoedende dier
in den nek en liei het heel bedaard door de takken
van 'den boorn heen op den grond vallen. Als d.,
ooievaar daarop een vroolijk geklepper had late'rr
hooren, zouden we zeggen; dat was zijn hartelijk.
lachen om de poets, die hij de kat gespeeld had.

