
DE CIIOIEN.KAPITEIN

Aan c Eet Vliegenil Paaril >, ln rle kom van het dorp Waarschoot, hing een
roile lantaarn, als teken, rlat er reizigers waren, die mel de nachtdiligencie
mee moesten.

Drie kooplieilen zaten ilan ook bij ile ronkenile kaehel in de gelagkamer, en
ile waaril scheen niet ontevreilen over ziin gestoorde nachtrust, want ile heren
maakten groot verteen

Het waren Gentenaars, ilie een houtverkoping biigewoontl en er goeile zaken
gedaan hadilen, en in plaats van recht naar ile stad terug te keren, in <IIet
Vliegend Paaril D waren blijven eten en ilrinken.

Er wer_il op de deur geklopt.

- NoE volk, zei de waard.
Trûee Franse soldaten stapten meû veel tlrukte binnen.

- MiIIe bombes ! riep de langste, het is hier beter ilan buiten" En wil vallen
bii goeit gezelschap.

- Fraternitélzeizijn gezel. De Vlaamse broeilers zullen wel wat opschuiven.

- 't Zijn geen simpelen, mompekle ile waaril in het Vlaams. Ze ziin officier.

- Allons... we hebben honger en clorst !

- Veel honger en dorst...

- Wat belleven de heren ? vroeg de waaril in het Vlaams.

- ?arlez françals.

- Alles goeil en wel, maal ge moet het toch kunnen, fluisterile de herbergier.
Een iler Gentenaars trail als taalman op.

- Onbeschaafde kerel ! zei een der krijgslieden" Wat spreekt men ln ilit
heiilens lanil voor een vals patois !

- Dat zullen ile boeren aan ile Fransen wel eens laten horen, mompelde de
baas tussen zijn tanden, Maar ja, nu moeten we voor die vreemde ratten buigen
en plooien.-

De officieren eisten wame wljn-.

- Heren, laten wd op het welzijn der Republiek ilrlnken ! stelile een aler
officieren voor.

De kooplleilen deilen het... ten minste zo veinsden ze.

Een echter scheen onwillig.

- Mille bombes, giJ weigert ! schreeuwile de Fransman. Ziit giJ niet clank.
baar jegens de Republiek, die u van de tirannen verloste en u ile vrijheiil leerde
kennen. die uw slavenboeien verbrak ! Weet ge waarom wij hier zijn, wij, twee
citoyens-kapiteins ?... Om u te verlossen van de rovers ilie weer de kop omhoog
steken !

- Waarlijk ? vroeg een der Gentenaars verheuEil. Zal de regering tle
bandlietenbenilen uitroeien ?

- Ja, gisteren zijn er twee moorden gebeurd in het miililen van West-
Vlaanderen. lVelnu, onmiiltlelliik werden er maatregelen genomen, om het
kwaarl in het merg te stuiten. Wij werden hedenavonil uit Tielt naar Gent
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gezonalen.. wtt verilwaalilen... rnaar metr heeft ons gezegil' dat er hler cen
openbare wagen voorbijkomt.

- Ja, hij moet onmiditellilk hter zlln.

- A la bonheur ! Welnu we ziJn gelast van Gent naar Antwerpen te gaan,

en er een compagnie te lichten om de slreek tussen Gent en Eeklo te doorkruisen...
Die van Brugge houden ile wacht aan gintlse kant. Zo zal men ook te werk gaan

ronil leperen, Oostenile. enz.
De kooplieden. bij het vernemen van dit goed nieuws, werilen onmiiklelliJk

veel vrienilelijker en zelfs de onwillige hief zijn glas op ter ere van ile Eepubliek,
ille haar bestuur scheen te verbeteren.

- De wagen is laat, zei ile waard, nadat zijn klanten nog een wijl over
het belangrijk onilerwerp gesproken hadden.

Maar het getlulil iler reizigers werd op een ?,wate proef gestekl. Ilet duurde
nog wel een uut, eer men het getoeter van ile conilucteur vernam, die het roilo
licht hail opgemerkt. IVelilra stond het voertuig voor de herberg stil.

- Wat is er gebeurd, jongen.- ge komt zo laat, zei ile waanl, toen ile
conilucteur zifn nog altijil bleek gelaat vertoonde.

- Zngït$, mtn, zwiig-. ik ben nog gebroken

- Wat is er ? Wat is er gebeuril ? klonk het ilooreen.

- Een mooril...

- Een mooril ! herhaalilen allen.
En ultvoerlgl vertelile de conilucteur wat er tussen Maldegem en Eeklo

voorgevallen was.

- En françals ! geboilen ile Fransen.
Het verhaal weril spoeilig vertaalil.

- We hebben het lilk te Eeklo achtergelaten... Het was een heer uit dle
stail, zei men, vertelile de wagenleirler veriler. Een ilapper man... hij wilile met
zttn stok slaan, helaas ! hti moest er voor boeten. De stad was in rep en roef,,

toen men het lijk wegilroeg.

- Mes amls, stelt u gerust, zel een der krijgslieden. Binnen enige dagen
ls er geen enkele rover in heel Vlaanderen meer.

En ook in ile ilitigencie herhaalden de Fransen hun verzekering, ilat de
solilaten iler Bepubliek orile en rust in Vl,aanileren herstellen zouilea.

NOG STOUTMOEDIGEB

Zonder verdere ongevallen bereikte de diligencte de stad Gènt. Op ile Koorn-
markt stond een wagen gereeil voor Antwerpen.

De Franse krijgslieden hadden gccn tljd om in ile stail te verpozen. Haastlg
nuttigilen ze in ile afspanning wat brood en vlees, om ilan onmlcliletliik hun reis
te vervolgen

- In naam iler Republlek, eis lk, dat ge de rustpozen onilerwege verkort, zei
de langste tot ile voernan.

- Vraagt liever een biizonder riituig, citoyens, riep de voerman.

- Tiens, gii spreekt een goeil wooril ! Gelast cle baas van de vervoerdienst
ons een bijzonilere chais te bezorgen.

De koetsier ging gerlwee heen, mrgr keerile onrustig terug.
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