
TE BBUGGE

Daags na Kerstmis, omstreeks vier uur, hielil een riJtuig stil voor de afspan.
ning < Den Arend r. in de aloude stad Brugge.

De koetsier sprong vlug van de bok en opende het portier voor een nog
jonge heer, die, naar zijn voorkomen en kleding te oordelen, tot de ileftige stanil
behoorde. Twee knechten vergezeklen hem en droegen zijn reisgoed naar binnen.

De waard trad zijn gast met een tliepe buiging tegemoet.

- Hebt gij een gemakkelijke en ruime kamer voor mij ? vroeg de heer in
't Frans.

* Tot uw dienst, mijnheer ! antwoordile de kastelein. Wil u de goedheiil
hebben mij te volgen ?
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- Neen, néen, hernam de reizlger ongotlulilig, laat miln ilienaren er mlJn
reisgoed brengen. Ik verkies eerst te eten, want cle reis heeft me hongerig
gemaakt" Men heeft miJ uwe tafel aanbevolen en ik ben nieuwsgierig om te
zien of men niet overtlreven heeft.

- Zeer verpticht, heer. voor uwe vrienileltike woorilen. Wees zo goetl mii
te volgen naar de eetz*al. waar zlch nog een heer, een etlelman uit Frankriik'
bevinilt.

De kastelein bemerkte ile glimlach niet, die om de monal van de reiziger
speelde.

- Wil mij aan uw gast voorstellen.
Te dien tijde, toen het reizen op lange na niet zo algenoeen was als nu,

voelden de reizigers zich meer aangetrokken tot elkantler' Trouwens in de enge
ililigencies, ilie uren over de einileloze banen schomrneltlen, hail men behoefte
tloor gezellig gekout de verveling te doilen.

En toen dan ook ile waartl ite Juist aangekomen reiziger aan de Franse edel'
man voorstekle, zeggentle, wat ile heer hem opgaf :

- Monsieur Dierckx de Bruxelles, boog de andere, tlie onder de naam van
vicomte du Rosier bekenit gemaakt wetd zeer vrienilelijk eb aei, tlat hii < gechar-

meerd > was rnet de kennismaking.
IIet gesprek, ilat in 't Frans gevoeril wertl, terwiil ile waard zelf de tafel

bereiilde, was zeer levenilig.

- Slecht weder om te reizen, begon Monsieur Dierckx.

- 't Is volop winter, antwoordile de aniler, en naar men zegt, onveilig in
deze streek, ofschoon mij niets overkwam"

- Och, baanstropers zijn overal, maar ik heb twee vertrouwde ilienaren op
wie ik reken en ben steeils goeil gewapend. Daarbij houd is altiiil de hoofilweg'
dle is toctr het veiligst. Ha, daar zijn mijn knechten, doch, vicomte, spreek vrij
ait, ze zijn Vlamingen en verstaan geen Frans. Ik heb opzettelijk Vlamingen
genomen,'t is 't zekerste middel om niet afgeluisteril te worclen.

Ze ziin sterk, kloek, bezitten een pâar goeile vuisten, maâr met gezontl ver-
stantl zijn ze niet ruim bedeelil.

- Ha zo. 't fs ook alles, dat men notlig heeft, zulke gasten moeten niet te
slim zijn. Een paar goede armen, waarmee ze kunnen dragen en sleuren, en ook
als 't past een ongewenst indringer een goede stomp geven. En dat laatste komt
nog al eens voor tegenwoordig.

- Ja, we hebben beroerde dagen achter rle rug. Wii in België, maar gii in
FrankriJk nog meer.

Hebt ge iloor die schanilelijke revolutie schaile geleilen, vicomte ?

- Mijn voorvailerliJk slot heb ik moeten achterlaten, Miin vrouw en kin-
ileren vertoeven tegenwoordig in Engelanil, waar gelukkig 't eilel bloeil zich met
't smette nog niet vermengd heeft. Ik ben nu naar 't vasteland gekomen, om
mijn laatste goederen te gelile te maken. En waarlijk 'k gevoel mij gelukkig,
weer veilig tot hier gereisil te zijn. Morgenavond vertrekt mijn schip van
Oostenile. Ach, arm, arm Frankrijk, 't is een hel geworden, waar het schuim der
natie de boventoon voert, Ja, rnijnheer Dierckx, miin hart breekt, als ik ilenk
dat uitvaagsel rler steden op ilit ogenblik in mijn kasteel ziin bone hartstoohten
botviert. De portretten mijner iloorluchtige voorou-lers, ile rqapens die door miin
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geslacht met eer en roem gevoed werden, alles heb ik moeten achterlaten.

- Ge ziJt stoutmoediger dan ik, waarde vicomte. Ik moet het tot mijn
schaamte en schande erkennen, sprak de heer Dierckx op ileemoeilige toon

- Wat berloelt giJ, heer ?

- Gij reist onder uw ware naam en titel ?

- Al ilreigde ile tlood mij, dan zou ik die nog nlet verloochenen.

- Uwe klaagrede over de huidige toestand van Frankriik heeft miin hart
getroffen en alles wat in mij is, mijn gevoel, mijn denkwijze, miine mening,
konot thans in opstanrl tegen mijn vernnomming. Ik heb een burgernaâm aange-
nomen om aan rnijne vervolgers te ontsnappen.

- Ziit gij ook van adel? vroeg de anilere verrast.

- Ik ben baron de la Roche, maar zulke titels voeren ons tegenwoordig wel
niet meer naar het schavot, maar toch naar ale ondergang. Ik heb mijn slot, dat
in het heerlijk heuvellantl,'zuiilwaarts van Brussel gelegen is, en mijn anilere
bezittingen nog niet geheel te gelde kunnen maken. Ik ben daarom geilwongen
veel te reizen en duid het mij dus niet ten kwaile, zo ik voor mijne veiligheid,
maar vooral terwille van een dierbare echtgenote en vier schatten van kinaleren,
mijn titel tijdetijk verloochenen.

- Geenszins baron, want ik ken Franse eilellieden, hoog van afkomst en
onbevlekt van naam, die als knecht gekleed naar Engelantl moesten vluchten.
Voor vrouw en kinderen, voor eigen levensbehoud, voor geltl en bezittingen doet
men al iets, waartegen 't gevoel in opstand komt.

Maar gij hebt toch niet de bloedige tonelen meegemaakt, ilie biJ ons zoveel
grote mannen en vrouwen 't leven kostten.

- Neen, wel heeft de guillotien in Belgiii nlet gemoord, zoals in 't arme
Frankrijk, maar als roofvogels kwamen uit uw land de schelmen, ile banilieten
en brandstichters naar onze streken. En dat het toen niet veilig wâs op een
ailellijk slot, kunt ge wel verstaan en nog woedt ilie lage Republiek. flelaas,
helaas, ilat het gezag in handen kan komen van gemene dorpers, die alleen
geboren zijn om ons te dienen"

Men had tnoeten voortdoen zoals vroeger. Willen ile dorpen de kop opsteken,
slaat hen neer, hakt hem af. Zo ging mijn vader te werk en, bii miJn wapen !
hij hait ortle op zijn slot. Niemand waagde een opmerking te maken, niemanrl
durftle zich verroeren, als hii zijn knechten in 't geliil tleed staan. Maar nu, 't is
verschrikkelijk, nu moet men zulk vee als ilaarachter mijn stoel staat, vrtendelijk
behandelen, wil men veilig reizen.

Na de maaltijd gingen de heren in een bijzoniler vertrok, waar zij nog
geruime tiJd bleven praten.

- Ik zegen mijn besluit, om te Brugge te overnachten ! zei ile vicomte,
want nu heb ik mogen kennis maken met u en 'k hoop, dat onze vriendschap
voort zal rluren ook in de betere dagen, welke. naar wij hoDen, spoeilig weer
zullen aanbreken.

- Zeet verplicht, sprak Dierckx buigenile.

- Kom u ook in Engeland vestigen. Ik bewoon thans een groot huis te
Richmonrl bij Londen. Dat is een uitgezocht stadje. In een paar uren rijilens
kunnen wij het hart van Londen bereiken en 's zomers is het er verrukkelijk
aan de oever van de Theems. Bovendien wonen er veel voorname families en
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ztJn we er op geringe afstanil var het heerl{k lVlndsor-palels.

- Ik heb er over gedacht naar Engeland uit te wijken en, nu u Richmond
zo roemt. zal ik daar uitzien naar een geschikte woning, die rnlin rang en
stand past.

- Geef mij uw adres, dan kan ik eens kiiken voor u, want ge begrijpt, met
al die emigranten, valt het niet altijil gemakkelik, iets naar ziJn gading te vinden.

- trk dank u neer voor uwe welwillenilheiil en geloof mil, mijn waarele
vicomte, ik voel miJ vereeril en gelukkig u hier ontmoet te hebben. 't Doet het
harte goeil in dagen als deze, met een waar edelman te spreken.

- Nietwaar ? En ilaarom stel ik u voor, dat wij een gemeenschappelijke
kamer nemen. Vriendschapsbanilen kunnen niet gegnoeg gesnoerd worden, nu
wiJ eendrachtig moeten zijn, willen wij onze heilige rechten weer veroveren.

- Ik neem graag u\p voorstel aan en zal daarom ile waard verwittigen. Wll
miJ ook enige ogenblikken verontschuliligen, om aan ile beilienden mijn bevelen
te geven.

- Bekommer u niet om mij.
Dierckx verliet de kamer en ging naar d.e herbergier.

- Hebt gij een grote kamer met twee bedilen ?

- .[a, genadige heer.

- Laat er het reisgoed van de vicomte en 't mijne heenbrengen. l{ii zullen
ei samen ilezen nacht verblijven. Waar zijn mijn bedientlen ?

* In de keuken, edele heer. Wil ik hen roepen ?

- Ja.
De knechten snelden ijlings toe en stonilen onderdanig voor hun meester. Deze

voerde hen naar een hoek der gelagkamer wâar hij ongestoord kon spreken.

- Alles is in orde, zei hiJ, ditmaal in plat V9est.Vlaams. Wij slapen in het-
zelftle vertrek. Ziet, dat ge weet welk. Vlracht, ik heb nog wat vergeten.

Dierckx of liever Bakelandt, gtng snel naar de toonbank en vroeg aan de
waard:

- De kamer ligt toch aan de achterkant ?

- Zoals ge verkiest, heer.

- Niet aan ile straat, rilant we zfin beiden vermoeld en zourlen niet gaarne
gestoord worden door rumoer.

's Avonds is het rustig, maar 's morgens is er nogal gerij, daar de boeren
vroeg naar de statl komen. Doch ik zal de grote aehterkamer voor u in gereed-
heitl laten brengen. Zii ziet uit op ile tuin, die ver door loopt en door een bogo
muur van de achterstraat gescheiilen is.

- Zeet wel, eil de roverkapitein keerde terug naar ziJn trawanten, de
gebroetlers Verplancke van Hoogleile, die zich's morgens bij hem gevoegd had-
ilen. Het drietal had te Torhout een koets gehuurrl, daar ile kapitein in alles
een grote heer wilele schijnen tot bereiding van ziJn doel.

En dat doel was zo schanilelijk als stoutmoedig.
Bakelandt's spionnen, welke van hun gewetenloze meester op alles moesten

letten, waren van een knecht uit a Den Arend r te weten gekomen, dat een zeer
rijk heer in het gasthof logeren zou, daags na Kerstmis. Zij hadilen dit meile.
gedeeld aan ile hoofdman, tlie toevallig daags voor de hoogilag te Brugge kwam
en nu het plan maakte, de reiziger te beroven. I{e hebben gehoord hoe hij bij
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ile samenkomst in het hol over dit pl,an sprak en de Veqrl&ncke's uit llooglede
tleeil ontbieden, om met hen en Daneel naar de hoofilstad te gaan. De laatste
was meilegereilen tot bij Loppem en over ilit ilorp en de weg van Gent naar
Brugge gestapt. Dit om geen vermoeilen te wekken. HiJ mocht ntet bij Bakelanrlt
gezien worden, maar moest toch zijn hulp bieden. Van een kleine hoeve stal de
bandiet, bij het vallen van de avond, een lailder en, verkleetl als schouwvager,
kwam hij te Brugge.

- Let dus goed op, zei ile kapiteln tot ile Verplanche's, dat ge weet, waar
onze kamer ligt. Zo ile F'ransman vast in slaap valt, wat ik wel vermoed, daar
hij een lange reis achter ile rug heeft, zal alles van zelf gaan. Ge zorgt, dat ge

om middernacht onder onze venster staat; langs de achterkant kan Daneel in
de tuin geraken en eij krijgt twee zolderkamers. Ik kan u ilan alles toewerpen.
Maar zo de rijke vogel wakker bleef oi slechts onrustig sluimerde, moet ik meer
voorzishtigheid gebruihen. Doch in alle geval, ik zal't wel met hem alleen klaar
spelen. Ik had Daneel geboilen een ladiler mee te brengen voor 't geval ilat ik
op een afzonilerlijke kamer zou geslapen hebben en wf ilus langs buiten hail-
den moeten inbreken. Maar nu speelt de domkoB ons alles in handen

- Moet Sander ile ladcler dan niet meebrengen ?

- Zeker, want ik zal iloor 't venster ontvluchten en 't is te hoog, om naar be-
neden te springen. Alles is tlus wel verstaan. Nu gaat ge zogenaamtl voor bood.
schappen de stail in en spreekt goed af met Daneel, ilie in 't Breydelstraatfe op
u wacht. Maar opgepast dat onze zazk goeil afloopt. Tot middernacht !

De hoofdman stonil op en sBrak luiil op bevelende toon, toen zijn knechten
gereed stonden weg te gaan :

- Op tijd binnen, hoort ge ? En ziet dat ge niet te iliep in 't glas kiikt !

Dan begaf Bakelandt zich weer naar zlin gewaanile vrienù
Beiile gasten spraken nog geruime tijil over de schandeliike reBubliek, de

ailel, over Engeland, en niemand zou thans ln ile gewaanrle Dierickx, alias baron
de la Roche, ile beruchten kapiteln iler rovers herkend hebben Hii reileneerde
hier als de verstoktste aristocraat, tlie uit de hoogte neerziet op burgers en
boeren, Ja op ieder, ook de rijkste, ile begaafdste, wien geen ailelliik bloerl door
ile aderen vloeit. Geen edelman of burchtheer uit ile miiltleleeuwen kon met meer
minachting gesproken hebben over zijn lijfeigenen, dan Bakelanilt nu brabbelde
over het domme volk. En de ander, een echte Franse aristocraat, ilie de vooroor-
ilelen tegen de zogenaamde derde stand, burgers en boeren, met de moeilermelk
ingezogen had, nam alles voor goede munt aan en twiJfelile niet het minst over
de edele geboorte van zijn medegast. En Bakelanilt ilie - om een bekenile volks-
uittlruhking te gebruiken - zeer wel wist welk spek hij hier ln ile kuip had,
draafde door over het onderwerp, stak hen die de verkwistenile eilellieden en niet
het minst het Franse hof, in ile hoogste hemel.

Maar hij verzweeg wijseliik in FrankriJk met het schuim rler natle meege-
daan te hebben bij het plunderen en roven.

Hij verzweeg, dat hij ook tot de Sanskulotten hail behoord.
Ja, zo listig en sluw, zo behendig en afgericht was ile roverhoofdman, dat hif,

die in zijn jeugil veehoeder geweest was en zijn leven doorbracht onder 't uit-
vaagsel der maatschappij, de houding kon aannemen van een geboren edeknan.

De vicomte droomile van niets anilers dan, wat hiJ noemile, herstel der rech-
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ten. HiJ had geen oog v{xlr de toekornst en kon met zltn bekrompen verstand niet
begrijpen, dat de revolutie, saflanl&s haar bloeilig karakter, bliivende en geze-
gende vruchten zou dragen.

Arm aan arm trokken de vrienden tegen tien uur naar boven.
De vicomte legde enige reiszakken nabij het beil, nam een beurs en stah ilie

onder ziJn hoofdkussen.

- Zi bevat juwelen yan grote waarile, zei hiJ tot Bakelandt

-Ik kan goed begrijpen, dat ge u veiliger zult gevoelen, wanneer Sij te &lch.
mond ziJt. Hebt ge vele knechten bij u ?

- Slechts één, doch hij brengt de nacbt door bij kennissen in de stad. Ik kan
hen vertrouwen als mij zelven. Zijn vader dientle reeds mijn ouilers. Teveel per-
soneel op reis baart opzien; bovenilien men kan mijn bedienden thuis beter ge-
bruiken dan ik"

Er stonilen twee beilden op de rulne ka,mer, door een sierliik gordijn van
elkander gescheiden.

Een weldailige warmte heerste tn het ruime vertrek, want de waard hail een
yuur laten ontsteken, dat nu echter uitgeiloofil was.

- Een ilomme geriloonte om slaapkamers te verwarmen ! zei Bakelanrlt knor.
rlg, Als men warm onder de dekens ligt, behoeft men toch geen koude te lijden.

- Hebt ge last van de warmte ?

- Ik houil van frisse temperatuur in miin slaapvertrekken. Zomer en wlnter
staan bij mij 's nachts de ramen open. Niet ilat ik dit zeg, vicomte, om u te be-
rryegen het venster te openen. Maat zo is mijn gewoonte. Evenwel, ik heb geleerd
me op reis naar de omstaniligherlen te schikken.

- Wilt gij het venster wat openen, laat het voor mij niet, baron de la Boche.
Want vergun mij nu de burgerlijke naam door de adellijke te vervangen ! Boven.
dien mijn berl staat geheel in de hoek en is door gordijnen omgeven.

- Neen, neen, ik wil van uw goerlheid geen misbruik maken.

- Ge zult mij genoegen doen, als ge uw gewoonte ook hier handhaaft.

- Vicomte, ge ziit te welwillenil !

- Nogmaals; het zal mij ntet in 't minste deren. Doe dus het raam open !

- Een weinig ùzn Zie het staat slechts op een kier. Nu zal ik de deur op
dubbel slot doen, çant in gasthoven komen de ilieven meestal niet van buiten,
maar ziJn onder de logeerders te vinden.

- O in 't hart der stad nzl bet toch wel veilig zijn !

- Ik neem enkel voorzorgen, ofschoon ik niet vrees, dat enlg onwelkom on-
geval onze nachtrust storen zal

- Ge vertrekt morgen toch niet in ile vroegte, baron ?

- Neen, neen, ik blijf hter ile ganse dag en mogeliJk wel tot overmorgen.

- Dan zal ik het genoegen hebben met u te ontbijten en misschien ook te
miililagrnalen.

Beiden drukten elkaniler de hand en begaven zich te bed. Door een reet van
't gordijn bespieilile Bakelandt alles af wat zijn kamergenoot verrichtte. ,

IIii zag hoe ileze nog eens zorgza;a.m ziine beurs met juwelen schikte, en twee
reiszakken op ile stoel legile. Zijn klerleren hing hij aan ile haak van de kapstok,
waarna hii enige tijil in gebetl verzonken bleef. Eindelijk stopte hij zich warm
onder de dekens en't duurde niet lang, ol de onvoorzichtige vicomte sliep gerust
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en vast, terwtjl zljn belager waakte. Bakelandt wiorp alch gekleoil te beil om wat
te rusten. De banitiet was blii, ia, ziin hart klopte van vreugile.

De tijit verliep traag.
De rover hoorde het elf uur slaan op een toren

- Nog een uur ! bromde hij. Ilait ik alles kunnen vool':zien, mln mannen
waren al hier geweest.

Einilelijk sloeg het miililemacht.
Onhoorbaar sloop de kapitein naar het raam.
Het was donker buiten. Geen ster pinkte.

- Pst ! fluisterde de baniliet.

- Pst ! klonk het benetlen.
Op zijn tenen ging Bakelandt naar het beil van de vicomte, ille nog alttlil

luit snorkte.
Stil nam ile bandiet de beurs van oniler het hoofilkttssen, de twee reiszakken

van de stoel en geruisloos keerde hiJ naar't raam terug.

- Pst ! fluistertle hii weer.
De beurs viel op de sneeuw, gevolgd door de reiszakken.
Daneel stekle ile ladder tegen het venster en vlur klom Bakelanilt naar be-

neilen.

- Laat ile lailder daar ! zei de kaplteln.

- We moeten over de muur, fluisterde Daneel

- Ah 't is waar ! neem ze mee.
Het drietal trok weg.
't Was reeds licht toen de vicomte ontwaakte.

- Ha, ha, zel hij welgezinil blj zich zelven, wat heb lk goed geslapen ! Van
avond op reis en morgen thuis.

Hij stak de hanrl onrler't hooftlkussen en schrok geweldig. De beurs wâs weg.

- Baron, baron ! riep de edelman. MiJn beurs is weg.
IIij sprong snel uit het bed en trok het gordiJn terzij.

- Hii is opgestaan, hernam de vicomte. En mfin relszakken r{n ook weg !

Ach, ik ben bestolen !

Hij schoot driftig ziln broek aan en wilile ile deur open trekken. I)och deze
was op ilubbel slot.

Nu begreep de edelman de waarheiil.

- Hij is niet langs de deur weggegaan. Zoa hfj mii bestolen hebben ? Hil ?

Onmogelijk ! Maar toch, de deur is gesloten.
Hii draaide het slot om en liep naar beneden, bulilerenile:

- Dieven, bestolen, dieven, rovers !

De waard krpam onmiddellijk toegelopen en meenile, ilat zljn voonrame gast
ln't hoofd geraakt was.

- Ik ben bestolen ! herhaalde de vicomte. Waar is baron ile la Roche ?

- tsaron de la Roche ? stamelde de kastelein, die nu nog meer ilacht, ilat ile
arrne man krankzinnig was.

- Ja, ia, ik bedoel Mijnheer Dierckr.

- Mijnheer Dierckx moet nog boven zijn. HiJ is nog nlet opgestaan.

- Dan heeft hij mij bestolen ! Hij ligt niet meer te bed.
Nu ging ile kastelein een licht op. Hij stormde naar boven
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Ja. ln 't bed hail nlemanil geslapen- Ea het venster open ! Daar beneilen
waren voetsporen.

- Ik ben bestolen, miJn juwelen, miin gelil ! kreet de vicomte, ilie ile waaril
op ziJn hielen gevolgd was.

- En dat in mijn afspanning, in < Den Arend D, waal nooit ingebroken is
geworilen ! kloeg de waaril, de handen ln wanhoop ten bemel slaande. Ik ben ge.
rulîeerd-

- Ik ben geruineerd ! echode de eileknan.

- De goeile naam van mijn herberg is weg ! hemam ile kastelein.

- Mijn juwelen zijn weg ! berhaalde zijn gast.

- Die mrinheer Dierckx is een rover, een verklede scheln !

- Een bandiet, die mij bestolen heeft !

Daar stonden nu beiden te weeklagen en te Jammeren.

- Baas, wil ik rle politie waarschuwen ! vroeg een bediende, die op al ilat
getier naar boven gesneld was

- De politie, ja ! riep de vicomte.

- De goede naam van miju herberg is weg. De politie, Karel ? Ach de politie
in mijn huis ! Neen, houd de zaak verborgen.

- De politie moet komen, zeg ik ! bulderile ile edelman.

- Ach, mijnheer, de politie in mijn herberg. De hele stail zal't weten.

- Mijn geld, mijn juwelen ! De politie, baal ze.

- Moet ik het doen, baas? vroeg de knecht.

- Ja, gebooil de vicomte.

- Geen politie in mijn huis ! herhaalile de kastelein. Er is nog nooit politie
hier geweest.

Op hetzelfde ogenblik kwam de bedienrle van ile edelman naar boven, om ile
bevelen zijns meesters te vernemen.

Niet wetenrle, wat er voorgevallen was, en menenile, ilat de kasteleln ruzie
met zijn heer hail, greep hij de waard bij de arm en sprak:

- Weg, of ik smijt u van al ile trappen ! Wat vermeet gij u ?

- Geen politie, kreet de kastelein, nog altiiil vervulil van 't schrikbeeld het
gerecht in zijn woning te zien.

- lVat ! hernam tle bediende, zoudt ge ile politie nog willen halen ook ? Voor
wie ziet ge ons wel aan ?

- Antoine, kreet ile eilelman tot ziin ilienaar, uw meester is bestolen.

- Ha, buklerile tle knecht, ge hebt mijn meester bestolen, verwenste kaste-
lein ! Uw herberg is een rovershol!

- O gii gemene leugenaar ! viel de waaril nu in. Mijn herberg fu een rovers.
hol ? Gii komt uit een rovershol, vergukle lakei I

- 't Is alles een misverstand, zei Karel, de herbergknecht, op kalme toon.

- Misverstand, misverstand ! ilonilerile Antoine. Gii zijt een misverstanil,
gij en uw meester, rovers ziit ge en rap aI het gestolen goed terug of...

- Antoine, zei ile vicomte, ge begrijpt het gebeurile niet. Ilaal de politie.

- 't Is een misverstantl ! Laat mij ile zaak uitleggen; hernam Karel.

- We hebben hier geen uitleg nodig, hier, alles wat geroofil is, ol ge leeft
geen kwartier meer.

De vicomte herkreeg enigszlns ziln kalmte.
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- Geen politle ln miin herberg ! herbegon de waard weer. IVat zouden de
mensen wel zeggen. Mijn goede naam...

- Met uw verlof, heer, sprak Antoine, ik kan het zoniler politie wel. Deze
schelmen zullen alles teruggeven.

- Maar zii ziin de dieven niet ! Een vermomile edelman heeft mli bestolen
Haal rap de politie. IrVij verliezen onze kostbare tijd.

- Geen politie hier ! riep de waard.

- Doe wat ik zeg, Antoine, zei de viconte ongedultlig,
Antoine begreep nog't rechÉe niet, maar maakte uit gewoonte een illepe bul.

ging en verliet het huis.
De kastelein liep hem tot aan de deur na, tierende:

- Geen politie in miin afspanning !

De vicomte kleedde zieh en kwam naar beneilen. IIii was zeer beilaard.

- Waarcl, zei hij vrientlelijk, 't is niet aangenaam voor u, maar ik wil zo
mogelijk mijn gelil hebben en ge begrijpt wel, ùat gaat niet zonder tle politie.
Troost u ! Niemanil zal u durven verilenken. Ik ben het slachtoffer van een hul.
chelaar, van een doortrapte rover, die zich niet ontzien heeft de manieren van
een edelnan aan te nemen.

- Maar mijn goede naam, mijnheer, de naam miJner herberg !

- Die naam is en blijft onbesmet. GiJ kunt aan dit geval geen schulil heb.
ben. 'k Was te goetlgelovig. Ifelaas, zo nabij mijn doel en nog beroofd !

De vicomte staarde somber voor zich. Ifet was een grote som die hij kwfjt
was en hij zou er in zijn huishouding de terugslag van voelen.'t Tgas geen aan-
genaam vooruitzicht voor zulk een trotse aristocraat, op een meer bescheiilen
voet te moeten leven.

't Duurtle niet lang, of enige gerechtsdienaars traden ile herberg blnnen.
Zij lieten zich alles vertellen, gingen naar boven, keken door't raam, trok-

ken in rle tuin, volgilen 't spoor der voetstappen in de sneeurr, werkten zich over
de muur, volgden't spoor in de stille achterstraat, om ilit te verliezen in een
drukke buurt, waar de sneeuw vertrappelil, gesmolten en ten dele zelfs opge-
ruimd was. De heren waren zo wijs als bij hun vertrek en konrlen de beroofile
edelman geen andere troost geven, dan te beloven hrrnne opzoekingen uit te brei-
den.

De vicomte kon zijn reis onmogelijk uitstellen, wilile hii zljn gezin niet ln
onrust brengen. Hij vertrok naar Oostende, waar hij zich voor Londen inscheep-
te. Hii hail zijn adres achtergelaten en tot zijn troost vernam hij lange tijfl later,
ilat Dierckx, alias baron de la Roche, ile roverkapitein Bakelanilt was, maar nooit
ontving hii iets van 't gestolene terug.
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