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Dewulf's vrouw bemerkte de diefstal pas, nadat ze de hovenier verzocht
had in haar huis te overnachten-

Eerst rniste ze 'n zilveren schaal, dan haar iuwelen en andere voorselpen
van waarde.

- Er zijn dieven geweest ! kreet ze verschrikt
l{elilra stonil heel 't dorp in rep en toer en een grote menigte verenlgde zich

vôôr de woning van de meier.

- Ingebroken op klaarlichte dag !

- De rovers worden ongelooflijk stout !

- Dat is weer Bakelandt's werk !

Zo klonk het dooreen. Maar niemanil sprak er van de dieven achterna te
jagen.

De veldwachter gevoelde zich nu een zeer gewichtig man. Er was een ilief-
stal gepleegd.- op zijn dorp en hii moest het eerste onilerzoek doen.

Ook stapte hij fier door de menigte, voortilurend herhalend :

- Laat mii iloor in naam der wet !

Htj bood zich bij de burgemeestersvrouw aan.

- Ik ben bestolen ! kreet d.eze. On de meier is juist niet thuis ! Velilwachter,
ge moet het gerecht van lorhout gaan verwittigen en vertel het dan ook meteen
aan mijn zoon Jules. IIij woont tegenover de kerk Vraag hem, of hil naar hier
komt

- Ik mag het ilorp niet verlaten, mevrouw, verontschuldigde zich ile politie-
man.
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Hij huiverde reeds bij ile geilachte alleen, iloor het donker naar lorhout te
reizen.

Ver lag die stad niet, maar de baan was eenuaam? en ile tiJil zo onveilig.

- Zoek dan een anilere boile. Ik moet vooral Jules spreken, hernam de
vrouw.

- Als ik maar iemand vinrl; ln elk geval, tk zal miJn best doen.
De veldwachter begaf zich weer naar buiten.

- Iemanil van goede wil ! riep htJ.

- I{at is er te doen ? vroeg tle smidsknecht, een kerel als een boom.

- De burgerneestersvrouw zou haar zoon, miinheer Jules uit lorhout, gaar-
ne hier hebben. Wilt Sij naar de stad gaan ?

- Nu onmiililellijk ?

- Ja. Of ilurft gii niet ? vroeg de veldwachter uit de hoogte en met lets
spotachtigs in de stem.

- Niet durven ? herhaaltle de smiilsknecht Denkt ge dat ik zo bang ben als
de veldwachter van de parochie Meerhem ?

- IIei kerel, geen beledigingen !

- Moet het gerecht niet verwittigd worden, veldwachter ? hernam ile aniler.

- Ja, dat kunt ge ook doen.

- Is dat niet het werk van de veltlwachter ?

- Ik mag de gemeente niet verlaten.

- Ge durft niet. Maar ik zal gaan... ik alleen... en in het holste van ile nacht,
als het moet. De meier en ziJn vrouw zijn brave mensen. lVaar ls ile smiil ?

- Ilier ! riep de betloelile ambachtsman.

- Baas, ik moet een wapen hebben-

- trk heb een geweer... ge kunt het lenen.

- Ik kan niet schieten. Maar mag ik een voorhamer uit ile smis halen ?

- Zeke\ jongen, twee ook.

- Neen" aan een heb ik genoeg. En wee de roverskop iUe bij miln hamer
korut. Zotlus veldwachter, ik moet het gerecht verwittigen en mljnheer Jules
rechtover de kerk, nietwaar ?

- Ja, anders vraagt ge maar naar Jules Dewulf.

- Ik ben weg !

De knecht wapende zieh met een hamet en begaf zlch naar ds stad, lrngs
de eenzame baan, die gedeeltelijk iloor het bos liep.

IIij stapte snel voort, geen vrees kennenile. Hil ontmoette geen levenil wezen
en bereikte veilig de statl Torhout, welke reeds stil was, al blonk hier en daar
nog een lichtje door de reten van de vensterluiken.

- Ik zal eerst mijnheer Jules opkloppen; die kan dan het gerecht waar-
schuwen, want ik weet niet waar ik ilie hoge heren zoeken moet, dacht ile booil-
schapper.

Hij begat zich naar de kerk en herkentle het huis, waar de burgemeesters'
zoon woonde.

De winkel was gesloten. Geen licht blikkerile meer iloor reet ol ruit.

- Ze slapen hier al ! mompelde de knecht. Ja, miJnheer Jules, ik moet u
storen.

Hil klopte luid op de deur.
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Alles bleef stil.

- Nog maar wat hariler. De eerste slaap is altijil vast, ilacht ile iongeling
En hij trommelde met beitle vuisten op de deur.

Boven werel een râam opengeschoven.

- Wie is daar ? klonk een stem.

- Mijnheer Jules, zijt gii daar ?

- Ja.IrVat is er ? IVie zijt gil ?

- Ik kom van Meerhem.

- Scheelt er thuis iets... B,ap, spreek !

- Er is ingebroken geworden...

- Ingebroken ! TVerd vader of moeder mishandeld ! Ilaast u, antwooril...

- Neen, neen, mijnheer Jules... maar ge moet toch meegaan.

- Spreekt slj de waarheirl 2 Ziin mijn ouders waarlijk ongedeeril ?

- Ik zweer het u.

- Ik kom naar beneden.
\teldra werd ile rleur geopenit. Jules Dewulf had zich haastig gekleed.

- Wie zijt grj ? vroeg hij achterrlochtig, want het was nog gebeurd, dat bur.
gers door valse boodschappen meegelokt werd.en.

- Bezie mij eens goed, mijnheer Jules...

- Ha, de knecht van de smid... Kom... Ja, jongen, we moeten voorzichtig zijn.
Kom, we gaan dan. Ik heb mijn pistool mee...

- En ik de hamer van mijn baas !

- Dan zijn we goed gewapenil !

- lVee de rover, die ons in ile weg komt. Ik snoef niet, maar een baniliet
vrezen, dat doe ik evenmin.

Maar ik vergeet iets.

- ITat dan ?

- Ge moet 't gerecht waarschuwen. Er zijn hier gentlarmen, nietwaar ?

-Ja... dan moeten we langs hier. Vader en moeder zijn dus ongedeerd ?

- Ja... Eigenlijk was uw vader niet thuis, ik zou dat ook nog vergeten

- Waar was hii dan ?

- Hij is te Brugge.

- Te Brugge ? herhaaltle de zoon verwonelerd. En blijft hiJ ilaar een nacht
over ?

- Hij moet wel, mijnheer Jules. 't Is een tate zaak, en niemand in heel
Meerhem, die er wat van gelooft, maar de meier \pordt beticht van... wat zal ik
zeggen !

- Spreek dan toch, Ko !

- Ehwel, er zijn Franse generaals geweest. ZiJ moesten de kas onelerzoeken
en beweerilen dat die niet in orde was. De meier moest dan mee naar Brugge
om verantwoording te iloen. Zijn zaak aal maar na enige dagen onilenoc,ht
worden; iloch niorgen mag de meier terugkeren, want hij heeft een borgsom
gestort. Een soltlaat is er deze avond om gekomen en terwijl hij met uw moealer
in gesprek was, werd er ingebroken.

- lVelk een vreemde geschiedenis ! mompelde Jules. Maar dan riep hij
opgewonrlen : Mijn vader werd ongetwijfelal bedrogen.
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- Niemanrl gelooft aan zijn schulil, mijnheer Jules. De Fransen plagen ons.

- Maar ilie generaals zijn ongetwijfeld bedriegers geweest !

- Zoudt ge denken?

- Ik ben er van overtuigd. Misschien waren het rovers, mlsschien was
Baketandt er zelf bij. Ach God... waar ts vader ?

En de zoon dacht aan het lot van tlokter Vermeulen, de brave man, die
door een valse boodschap uit zijn huis gelokt en tlan wreeil vermoord werd.

- Ik geloof niets van die zaak, hernam Jules, met stijgentle onrust.
IIet tweetal bereikte de wachtpost der politie. Jules vroeg naar de com-

missaris. Deze bevonil zich in zijn woning.
De burgerszoon ging hem zelf halen en hij had een lang gesprek met ile

ambtenaan

- Ileel die zaak van de Franse generaals moet een sluwe list zijn van
Bakelanilt, besloot ook de commissaris, want bii een kasonderzoek gaat men
aldus niet te werk en bovendien op het ogenblik bevinilt zich te Brugge geen
enkel generaal.

Ko, rle smidsknecht, werd tloor ile commissaris ondervraagd, doch kon niet
veel nieuws vertellen.

- Ga naar Meerhem ! sprak de ambtenaar tot Jules en onilerzoek nauw-
keurig wat er gebeuril is. Kom ilan bii mij terug, Ik zal intussen een borle naar
Brugge zenilen.

- I)eze nacht nog ?

- Ja, uit vrienilschap voor uw vader, die ik al zoveel Jaren ken.
Jules en Ko begaven zich naar Meerhem. De eerste antwoortlde slechts kort

op de gezegilen van de laatste, want hij was te bekommerd omtrent zijn vaders
lot, om een geregelil gesprek te kunnen voeren.

De weg door 't bos vooral was zeer eenzaam. Spookachtig stonilen daar de
hoge beuken, wier witachtige starnmen glinsterilen in 't duister. Zachtkens be.
wogen zich ile takken, als uitgestrekte armen van reuzen.

Plotsellng nam Ko zijn gezel bij de arm.

- Stil, spreek niet ! fluisterile hij.

- Zlet ge wat ? vezelile Jules.

- Ja... er kruipt een man over de weg... een tweede staat tegen een boom
geilrongen... houil uw pistool gereeil !

- Ik heb het al vast...

- Vooruit dan !
De twee mannen stapten vastberaden verder.
Eensklaps rees een mau overeind.

- Uw geltl of 1e... ! riep hij, maar 't laatste wooril verging in een akelige,
sniiilende ilootlskreet.

Ko hail zijn hamer opgeheven en neergeslagen op ile kop van ile rover, ilie
vreselijk vermlnkt ter aarile stortte.

Zijn bloeil bespatte ile kleren van ile onverschrokken smiilsknecht.

- Los uw pistool op die kerel daar... hii wil anderen roepen ! zei Ko snel
Jules schoot... maar de anilere baniliet sprong in het struikgewas. IVaar-

schiintijk haat hij geen letsel.

- Vooruit nu... eer er meer komen ! ilrong Ko aan. Het ileugt hier niet.
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De twee relzlEers snelden voort. Elndelijk guntlen ne ulch ile ttlit ailem te
scheppen.

- We worilen niet achtervolgil, zei Ko. Nu ze zullen hun makker wegtlragen.
Die heeft voor eeuwlg geilaan met rovertJe spelen. Ziin hersenen plakken nog
aan mitn hamen

En de smiilsknecht sleurde ziJn vervaarliik wapen over het gras, om het
te reinigen.

- Hail ik hen niet gezien, we wanen overvallen gewortlen, hernam hii.

- Hoe zaagt ge hen zo gauw?

- Ik keek scherp uit... en ik heb goeile ogen. lk bemerkte lets, ilat zich
voortbewoog. 'k Zeg bij mij zelven : ilat is geen ilier. En ik begreep alles.

- Zo moesten alle mensen hantlelen. Bakelanilt zou minrler stout zijn. Maar
ile Vlamingen ziJn te bang !

Zoniler verdere ontmoetingen kwamen de gezellen te Meerhem.
Om zijn moeiler niet te beilroeven, venzweeg Jules ziin vermoedens.
Eil liet zleh alles nog eens vertellen tot in ile minste bijzonilerheden.
Toen ziJn moeder hem zei, ilat ile bode met het gekl te voet naar Torhout

was gegaan, waar hiJ zich bij een tiental solilaten - rulters - aansluiten moest,
twijfekle Jules niet meer.

Immers, hij harl geen krijgslieilen te Torhout gezien en de ganse avonal was
hij op straat geweest, om verscheldene booilschappen te iloen.

Bovendien dat samenstreffen van 't gelil halen en't inbreken was te zonder-
ling, om niet te geloven, dat ile bode en ilieven met elkander in betrekking
stonilen.

Maar Jules zei niets tot zijn moetler... niets anilers ilan :

- Morgen zal lk naat Brugge gaan.

De smiilsknecht was onmiililellijk bereirl ile burgemeesterszoon weer naar
Torhout te vergezellen.

De commissaris hoorile alle bijzonderheden van dle roerige dag. en zei :

- Bakelanilt, mijnheer Dewulf, Bakelanilt is hier in het spel AIs de boile
van Brugge terugkeert, zullen wii alles met zekerheiil weten.

't Was al dag toen ilie boile aankwam en zijn bootlschap was beslissend :

- Nlemand te Brugge wist iets van Meerhems meier. En generaals waren
er niet in de stail.

- Mijn arme, arme vailer ! kloeg de zoon. VVat nu te doen, comrnissaris ?

Mijn vader is toch een ambtenaar" Zouden we geen soldaten kunnen kriigen, om
't bos in alle richtingen te doorzoeken ?

De ambtenaar schurlde beilenkelijk het hoofil.
Hij keek Jules veelbetekenend aan, en sprak :

- De boeren zijn tegen de Fransen opgestaan. Dat oproer te ilempen is voot
de Republiek belangrijker tlan een roversbende uit te roeien. Reken dus niet op
hulp, mijn vriend. Maar roep de parochianen van Meerhem biieen, en stel u
aan hun hoofd- 't Is het enigste wat ik u aanraden kan

- Welnu, dan zal ik trachten mii zelven te helpen, en de hulp van de
Meerhemmers inroepen, besloot Jules...

Even ging hij naar huis. Een kwartier later begaf hij zich voor ile tweetle
maal naar Meerhem. Onilerweg sBrak hii met Ko over ziJn plan.
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- Anme meler ! zei ileze.

- Hoeveel volk zouilen wii biieen krÛgen, ilenkt ge ? vroeg Jules.

- Weinig.

- Maar miln vailer weril toch algemeen beminil, hernam ile zoon ilrifttg.

- Ja, maar ile mensen zijn ilooilsbang voor ile rovers. Ze bltjven zover mo-
gelljk van het bos af.

- Maar als we nu met velen zijn en ons allen wel wapenen !

- Dan vrezen ze nog. Bakelanilt heeft een verbonil met ile duivel gesloten,
zeggen ze, en dus is het nutteloos om tegen hem te striJilen.

- Onzin !

- Ja,'k weet het wel, mijheer Jules, maar praat de mensen ilat maar ult het
hoofil. Op ilie algemene yrees rekent Bakelanilt, anders zou hii zo stout niet zlin,
om op klare dag te plunileren en zelfs te moorilen-

Droevig vervolgile Jules zijn weg.

- IIiJ ls verilwenen, zei Ko, na een wijle.

- Wte?

- De doile rover !

-- Ha, 't was hlen

- Ja, zie ilaar ligt geronnen bloed. En langs daar hebben ze hem mee-
gesleept.

Ko wees't spoor aan, dat in't bos verilween.
Jules glng naar 't huis zijner moeder, waar hij ziJn anilere broetler vonil.

- Vader ls nog nlet thuis, weeklaagde moeiler, IIij kon hier toch al zijn.

- Maar neen, moeder, hij reist natuurlijk niet voor zonsopgang af. IûiJ
zullen hem tegemoet gaan, nietwaar, broeiler ?

Jules wenkte zijn broeder mee. Buiten vertelile hij hem alles.
De broeder, Camiel heette hij, was niet miniler wanhopig.

- Seffens een benile vormen ! zei hiJ ook.
Jules liet de veldwachter halen en deelile zijn plan mee.

- Ja, maar mogen wij zo maar een gewapende benile vonnen ? vroeg de
man der wef

- En waarom niet ?

- Zal ile overheiil ons niet voor Briganils houilen, heren ?

- Welke brigends ?

- Wel zo noemt men de oproerige boeren, ilie overal ile Fransen willen
bevechten.

- Wij gaan n:ùar 't bos, doorzoeken het en zullen alleen tegen ile tovers
striJilen. De Fransen zullen toch wel goeilkeuren, ilat de zonen hun vader ult
ile macht der rovers bevritilen, velilwachter ! Maar, ge behoeft niet mee te gaan,

zo ge niet wilt.

- Hij durft niet, spotte Ko, die alles afgeluisterd hacl. Laat hem maar thuls
ook, want hii zou ons in ile weg lopen.

- Gii zijt een onbeschaamde kerel ! snauwile de politieman de smidsknecht
toe. Ik zal u bij ile overheid aanklagen.

- O ! daarom zal ik niet miniler rustig slapen.

- Wat, en zou ik niet durven ?

- Wel neen, git hebt een hazenhart.
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- Ik wll mij niet aanstellen als een oproerlge. IVIJ moeten ile hulp tler
overheiil inroepen, als we de rovers willen bestriiden.

- Maar velilwachter, glJ ziit toch een politieman, gii moet ilus nw meler
traehten te verlossen... en ge hebt het recht ile bulp iler burgers te eisen We
zullen u erkennen als aanvoertler, zei Jules.

- Ik mag geen aanhoudingen iloen bulten ile gemeente.

- Heren, laten wij onze tiiil niet verspillen, onderbrak Ko ongeiluliltg. Ik
zal bijeenroepen wie mee wil gaan. En laat ile veldwachter Meerhem bewaken'
ilan ilurft Bakelanilt hier nooit meer komen.

De smiilsknecht verilween. Na een kwartier kwam hii met tlen longellngen
of mannen terug.

- Meer kan lk er niet biieenkriigen, zei hiJ. I)e overigen ilurven nlet.
Maar wij gaan !

- Zlln er Eeen andere meer, die iets voor hun meier durven doen ? vroeg
Jules teleurgestelil.

- Neen, ze zlin allen familie van onze velilwachter... familie langs ile kant
iler hazen, antwoorilde Ko.

- Dan gaan we met ons dertienen, hernam Jules. Dat Goil ons geletde.

De kleine benile vertrok.
Anilere kloeke, gespierde kerels zagen van achter hun gorilijnties ile ilap-

peren na.

- Ze gaan naar hun tlooil, weril er hier en ilaar gemompeltl.

En die zo spraken sitklerden bij ite gedachte de wreile Bakelandt op ziin
eigen gebieil te willen opzoeken.

Jules hail ile kleine troep achter de kerk gevonntl, buiten 't gezicht van bet
huls zijns vaders, want moetler mocht nog niets bemerken.

Hij hail de hovenier alles verteld en hem stellig verbotlen iemand bii ziln
meesteres toe te laten.

De burgemeestersvrouw vermoeilde nog niets van haar ongeluk.
Haar geduld werd op een zware proef gestelil. De morgen verstreek' maar

ile meier van Meerhem vertoonrle zich niet.
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