
MEIER DE\TULF

Het ilorp Meerhem, welke naam gij niet op lVest-Vlaanderens kaart zult
vintlen, daar wij cle ware naam hier moeten vemwijgen, weril bestuurd iloor
meier Dewulf, ltie ile braafheid zelve was en maar één verlangen kentle, ilat ile
Fransen hoe eer hoe liever uit Vlaanderen verdwenen.

Gelukkig lag zijn dorpje niet aan tle grote \reg, maar tliep in het bos tussen
Torhout en Diksmuide, zodat ile vreemtlelingen Meerhem zelden met hun bezoek
vereerden.

Maar op een schone morgen van het pas verschenen voorjaar, -lreunde een
hoefslag door het kleine dorp.

- Twee ruiters... ik hoor het... en twee vreemilelingen, want ik ken ile draf
van alle paarden onzer gemeente, zei meier Dewulf, die nabii de kerk een grote
woning bezat, waar hij met zijn vrouw Doka stilletjes van zijn renten leefile.

Ongerust blikte hij tloor het raam der bovenkamer.

- Doka ! riep hij.

- IVat is er, Nard ?

- Soldaten! Fransen !

- Zijn het genilarmen ?

- Neen, oversten !

-Maar, Nartl, moet ge ze dan niet tegemoet gaan ? Zie ze vtagen iets aan

Pol, de smid, en die kent geen woortl Frans.

- En ik ken er ook weinig, Doka.

- Toch genoeg, om met hen te spreken... haast u, Narcl, anclers worelen
ze kwaatl.

Dewulf verliet de kamer en wilile naar buiten snellen. Maar ziin hanilen
beefden zo, dat hij schier de ileur niet openen kon.
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Toen hii etnileliJk op straat was, kwamen ile rulters reeils op hem af.
De meier boog.." en zei in het Frans :

- Goede morgen, cltoyens-generaals ! zel ile burgemeester, alie niet op ziJn
gemak war.

- Gt, ztit ile malre...

- Ja, heer... ik meen citoyen-generaal.

- Wij moeten u spreken..

- Gellef in mijn huis te komen...
De ruiters stegen af.

- Ik zal mijn knecht roepen, om uw paarden te laten stallen, zei Dewulf.
Een half onnozele man kwam weklra uit het hofpoortie en wilile ile paarilen

wegleiden.

- Ilouil te maal een ogenblik vast, zei ile Fmnsman, ilte tot heilen het
wooril gevoeril hail en zlch aan de malre voorstelile als generaal Lemont.

De maire noiligile de Fransen uit ziJn woning binnen te treden.
HiJ leirlile hen in een zijkamer.
De beiile bezoekers zetten zich neer, en op Dewulfs vraag of hif hen een

glas morgenwiJn aanbieclen mocht, antwoordden zij bevestigenil.

- Wat komen ze doen ! ilacht de meier, terwijl hij zelf in de kelder ging,
om een fijne fles uit te zoeken. Ik heb toch niets op mijn geweten. Het is waar,
Frans, de zoon van weduwe Lauwen, liet ik gemakkeliik deserteren, maar dat
is al meer dan een jaar geleden. Ze zu,llen ilie oude koeien toch niet uit ile gracht
halen. Die generaal Lemont ziet er geen gernakkelijk heer ult. ZIi nogen rollen
ln zijn kop.

Dewulf haastte zich naat boven.

- Uw wiin ligt diep in uw kelcler, geloof ik, sprak Lemont spottenil.

- lVelk een brutale kerel ! dacht ile meier, maar luid sprak hij, zich veront-
schuliligend : Och. mijnheer..- citoyen. ik woril al ouil. Ge moet mijn traagheid
vergeven. Laten wij op elkanilers gezondheitl drinken !

- Eerst als trouwe ambtenaars op het welzijn iler grote republiek ! rleB
Lemont.

De meler harl liever op ile ondergang ilier gehate republiek geelronken, maar
hij moest de zln zijner gasten volgen.

De Fransen begeerden dan te drinken op de voorspoed van het leger, het
heil van het volk, tle verlossing van België, ile vooruitgang iler gemeente Meer-
hem, ile gezondheid van de meier en zijn gatle... zodat Dewulf nog twee keer
in de kelder kon dalen.

- Ge ziet wel, dat het maar nagemaakte republikeinse generaals ziin, kerels
zoniler opvoeding, fluisterde hij even zijn vrouw in het oor. Ze drinken als echte
zatlappen.

- En nu de zaken, zei eindelijk Lemont, een zeer ernstig gezicht zettenil.

- Waarvoor wij opzettelijk naar dit afgelegen ilorp gekomen ziin' voegtle
zijn gezel er bij.

- Ik ben gereeil uw bevelen te horen, sprak onrlerilanig meier Dewulf.

- De overheiil is riet tevreden... begon Lemont... en weer rolilen ziin ogen.
De burgemeester verbleekte.

- fryii hebben toch niets gedaan, citoyen-generaal
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- Er komen te weinig soltlaten blnnen. In plaats van het als een eerste
plicht te beschouwen het dapperste leger van tle wereld te mogen tlienen, Iopen
veel Vlamingen weg, vervolgde de Fransman, terwiil zijn makker toestemmend
knlkte.

- Meerhcm heeft toch zijn mannen geleveril, behalve een... zei DewuU
angstig.

- Juist, juist, behalve een ! trIier een, giniler twee, daar zes, elilers tien...
en zo worden de wetten der grote Republiek verkracht. De meiers moeten
waken ilat niemanil ileserteren kan. En dan... de onveiligheiil der streek.

- De rovers, sprak ile ander.

- Ja, de banilieten ! Wij ontmoetten een half uur geleden drie kerels, die
ons ilurfilen bespotten.

- Bakelandt heeft een geduchte bende, zel Dewulf.

O ! als ile overheld eens een aftleling solilaten wilde zenilen.

- De overheid, ile overheiil ! Zijn er te Meerhem geen weerbare mannen,
die de bossen zuiveren kunnen ? vroeg Lemont.

- Bakelandt heeft wel hondertl handlangers, zegit men, hemam de burge-
meester.

- Luister ! lVij zullen ook ile meiers iler omliggenrle ilorpen bezoeken. Gij
moet samen maatregelen nemen tot handhaving der veiligheiil.

- Ik zal mijn best doen.

- Goeil. En nu nog iets... Lemont poosile even... Iets heel ernstigs, vervolgile
hij... iets persoonlijks voor u, meier van Meerhem-

Dewulf beefde als een riet.

- Is ile gemeentekas van Meerhem in orde, meier ? vroeg Lemont, met
rollende ogen.

- De gemeentekas... in orde... stamelde Dewulf.

- Helaas, hiJ schrikt, hij is ontsteld, sprak Lemont tot zljn gezeL lk vrees,
dat ile geruchten maar al te waar blijken.

- Maar wat beiloelt ge ? vroeg Dewull hevig. Toch niet, ilat ik gestolen heb.

- Is uw gemeentekas in orcle ?

- Ja!

- Weet ge wat ge zegl, ?

- lVillen ile heren zlen z zich overtuigen ? Ja, nu gaat het te ver... mii, ile
meler, van diefstal beschultligen, ik, die liever miin vingers verbranden zou,
ilan iets weg te nemen, dat mii niet toebehoort ! IrVat zal ik nog horen.

- Met zulk een antwoord kunnen wij niet naar Brugge terugkeren, meier !

- De boeken en de kas zullen voor mii spreken.

- Waar is de kas ?

- Boven in ile raarlskamer. Wij hebben geen afzonderlijk ilorpshuis. l{illen
ile citoyens mij volgen ! IIa, ik een ilief. Maar ik wil weten, wie mii zo durft
belasteren. De Republiek is rechtvaardig, zegt gij ! kreet Dewulf, die alle vrees

scheen afgelegil te hebben.
Meier en bezoekers begaven zich naar boven. Een ruime voorkamer was

Meerhems raailhuis. Daar lagen ile registers, die elke gemeente volgens ile nleu-
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we wet bezitten moest voor ile aantekenlng van alles wat er in bestuurszaken
gewichtig... of zelfs niet gewlchtig was.

Dewulf openile een kast en haalde er een iJzeren kist uit

- RtJk zlfn we niet, zei hii.

-Hé?
- We hebben veel belastingen betaalil.

- De Republiek vroeg gelil tot uw eigen welziJn.

- Maar wat er zijn moet is er ook. Willen de heren ile boeken raailplegen?

- Geef ze ons. Meler, wiJ wantrouwen u niet, maar het is onze plicht onze
taak naar behoren te verrichten, zei Lemont vrienilelijk.

Blijkbaar harl de onverwachte krachtdatligheid van ile Vlaming hem ge-

troffen.
Dewulf overhandigile aan de Fransen enige registers en wees ile rekeningen

aan.

- Gelief dit na æ zien, sprak htl.
De Fransen bezagen aanilachtig de cijfers. 't Oog van Lemont fllkkerile.

- Hoe verantwoorilt ge deze uitgave ? vroeg hiJ, een tamelijk hoog beilrag
aanwijzend.

- Laat, zien ! Wel ilat is ile schatting, ilie wij betaalil hebben biJ ile laatste
invordering.

- Wanneer ? Ik herinner mij nièts van een dergelijke invorilerlngi. Aan wie
hebt gij dat betaakl?

- IVel, aan ile overheiil !

- fn wiens hanilen ?

- Miin veldwachter heeft het geld naar Diksmuiile overgebracht.

- I)an hebt ge een kwijtschrift ?

- Natuurlijk ! tlier is het ! Wij zijn ln orde, volkomen in orile cltoyen, zei
de meier roocl van ergernis over al dit wantrouwen.

Lemont staarde geruime ttjit op het kwijtschrift Hti relkte het ilan aan
ziJn gezel over.

- Twijfelt ge aân ile echtheid ? vroeg de burgemeester scherB.

- Om u ile waarheiil te zeggen, ja !

- Maar, dat gaat te ver ! Het kwiitschrlft is behoorliJk gestemBelil en
getekenil.

- Een haniltekening kan nagemaakt worden, meier. Ik beschuldig u niet,
maar lk moet mljn plicht iloen en alles onilerzoeken. Bovenilien, ik kan miJ
met ile beste wil iler wereltl niet herinneren, ilat er op ilie ttid door ile overheid
schattingen geëist werden, Gij? vroeg hij aan zljn makker.

- Ik weet er evenmin iets van, ântwoordale deze 't hoofil schuildenil.

- Zo kan men iemand altijil betichten. kreet de meier boos. Ik toon u een
kwijtschrift dat volkomen in orde is. en toch twijfett men aan ile echtheiil.

- Wij herinneren ons niets over die buitengewone belasting, hernam Lemont.

- Maar elk ogenblik komen er bevelen, dat wij in onze kas moeten putten.

- Eerbied voor de wetten der Republiek, meier ! Hoor eens, laten wii de
beste weg kiezen. Ga met ons naar Brugge.

- Naar Brugge ! herhaalde Dewulf verblekend.
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- Itrel Ja, Brugge ligt toch nlet aan 't antler eintl der werelil ! 't Is nog vroeg'
we ziJn giniler spoedig. Ge kunt er u zelve verantwoortlen en als ge recht in
uw schoenen staat, zal itat gemakkeliik gaan. Vô6r de avonil ziit ge terug.

- Maar de kas is in orde.

- Iloor eens. meier, ilaarover kunnen wii het hier niet eens worden. 't Is
ilus onnodig er nog langer over te redetwisten, zei Lemont ongeiluldig.

- Maar zal men miJ geloven ?

- Uwe zaken zijn immers in orile !

- Dat weet Goil... het kwiltschrift...

- Ja, Ja... reem ilat mee ! Ik neem ile kas ook mee. Te Brugge kan men
nazien of gtj werkelijk die som te Diksmuiile liet betalen. WiJ vragen nlets
beters, dan dat rle overheid u hare verontschultligingen aanbiede.

- Maar, heren...

- Ge besint weer van voren af aan, viel Lemont boos in. WiJ moeten ver-
trekken. Hoe gaat ge mee ? Vrij of gevangen ?

- Als 't ilan niet anilers kan. vrii, zei Dewulf gelaten, Wat 'n mens toch
overkomt !

I)e burgemeester moest eerrt alles aan ziJn vrouw vertellen.
Doka begon luiil te wenen.

- Maar mijn man is eerlijk ! zel ze tot de Fransen.

- Dan is hij voor de avonil terug. citoyenne! De republiek is ook eerliik.
Dewulf liet zijn paard zailelen, en na een innig afscheid van zijn jammerenile

werlerhelft vertrok hlJ, nieuwsgierig nageoogal aloor de dorpelingen, ilie naar de
reden van die ongewone reis gisten.

De ilrie ruiters zetten hun paarden aan. Dewulf was wel niet gewoon aan
zulk een snelle rit, maar hiJ wilde toch ook zo vlug mogelijk de stail bereiken,
om cles te eerder weer thuis te zijn.

- Citoyen-generaal, zult ge zorgen, rlat ik spoeilig gehoor kriig ? vroeg hil
Lemont. De wegen zijn niet veilig en ik zou niet gaarne in het ilonker naar
mijn ilorp terugrljden.

- De bevolking is veel te laf ! Er leven toch iluizend maal meer eerliike
mensen dan rovers in Vlaanileren.

- NatuurliJk !

- En waarom verenigen zich ile eerliiken niet tegen het gespuis !

- Als ile solilaten ons maar hielpen, citoyen. De boeren ziin niet gewoon te
vechten.

- Behalve in de herbergen !

- Onze streek is, wat ilat betreft' vreetlzaam.
Over de rovers weril nog geruime tiltl voortgesproken. En dat gesprek kortte

ile lange reis.
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