
VOOEBEREIDING

De deserteurs zaten samen in hun schuilplaats. Het weer was geheel en al
gekeerd. De eerste lentewarmte had plaats gemaakt voor wilde vlagen en deze
ongunstige weergesteldheiil werkte op het gemoed der jongelingen, schijnbaar
op dat van Alfons Stevens oI ïVaen Meyer zoals wij hem voortaan zullen noemen,
en in werkelijkheiil op dat van Gust.

- Wie weet krijgen we geen natte zomer, morde de zoon van Vervloet, en
wij ilie ons hier moeten verduiken oniler ile grond t

- 't ls een onaangenaam voorûtzicht. En soms voel lk mij beklemil door een
bang gevoel, antwooralde de aniler.

't Gebeurt in mijn slaap, dat ik de genitarmen voor mil zie en dan schrik
ik wakker.

- 'k Heb dat waargenomen. Ilebt ge een benauwd voorgevoel ? vroeg Gust.

- Ja, en ik kan het niet van mij afzetten.

- Toe, toe, zei Gust, overmorgenavond gaan we naar huis, zoals atgesproken,
en dan zullen tve een nacht onder het ouderlijk dak iloorbrengen. Dat is ten
minste een troost bij al ons lijiten.

- 't Zal mij aardig doen weer in een huis te slapen.

- lloe lang is 't dan al geleden slnds ge onaler eeD dah sliept ?

- Twee maanden.

- Twee maanden ! 'k l9are dood van verdriel

- Ja, gij moogt nog van geluk spreken. [Iw ouders wonen hterbij. Ge ziet
hen, ge praat met hen. Ze verstellen uw klederen, geven u nieuwe, ze schenken
u alles, rryat ge behoeft, ze troosten u, ge moogt met hen bidden. Git zrjt een
gelukkige onder de ongelukkigen.

- Ge weent, Alfons !

En waarllJk de veinzaard veegde met ile hand tn ile ogen.

- Ik verlang z,o na r mijn moeder ! stamelde hii.

- Moed, vriend, moed ! Neen, 't was niet goed van mij te morren. Ik moest
dankbaar zijn. We zullen elkander steunen. Mijn huis is nu immers ook 't uwe !

- Uw moeder is een engel, maar hoe vriendellik, hoe goed ze ls, ik heb
toch een eigen moeder, Gust !

- Ja, ik kan aeer wel begriJpen, dat ge naar haar verlangt.

- Ik heb een plan. Gust.

- Een plan ?

- Ik zou naar huls willen gaan !

- Naar huis ?

- Ja, naar rnoeder" Ik kan 't niet langer meer uithouilen. Ik moet haar terug'
zien, haar omhelzen. haar spreken, al is 't dan ook maar vool een ogenblik.
Ik moet !

- Maar zo ge verraden wordt !

- 'k Kan et niet aan rloen" Al wist ih dat de Fransen in ons ilorp lagen'
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toch zou ileze schrikkelfike geilachte niet tn staat zlln, mil te weerhoualen,

- Maar Alfons, de kogel, het leger, al die gevaren !

- 't Is waar, doch ik moet gaan. Ik zal echter terugkeren.

- Als ile vtjantlen u niet gevangen nemeâ. Beilenk wat ge doet. Handel nu
niet in een ogenblik van haast, van onbeilachtzaamheid. Laat niet slechts uw
gevoel spreken, doch ook uw verstantl, mrjn vriend.

- Ik beloof u, dat ik uiterst voorzichtig nalzijn Morgenavond ben lk terug.
En dan mag ik overmorgen mede naar uw huis, nietwaar ?

- Natuurlijk, en we slapen samen in miJn ouil beil. Ge zult eens merken,
hoe gemakkeliik we in mijn warm nestje liggen, onilanks alle genrlarmen met
hun sabels en pistolen.

- O ! wat zal moeder bliide zijn, eerst en vooral om het weilerzien en dan
als ze verneemt, ilat ik vrienden gevonden heb.

Welilra vertrok lVaen Meyer.

- Ha de slungel, rlat kalf ! spotte hij inwendig. Ik ga naar moeder ! Neen,
ile goeile vrouw verlangt niet naar mij ; ze heeft het veel te ilruk met roven,
om bekommerd te zijn over haar pareltJe van een zoon. Ha, ha ! En overmorgen
slapen wli in zijn nest onilanks alle gendarmen; ja, ilat hoop ik, maar niet
ondanks Bakelanilt ! De kapitein zal tevreilen zijn over mij. Nu, ik heb dan ook
wel een complimentje verdienil. Al zeg ik het zelf, ik heb mijn rol goed gesBeeld.
Vervloet, jongen, we trekken het net over uw ilikke kop !

In het Geuzenbos stonil een slecht befaamde herberg, gehourlen iloor een
ruw wijf, welke nooit met een andere naam aangeduiil weril ilan Mie BraniliJzer,
omdat ze te Brugge het brandmerk op de rechter schouder ontvangen had,
van wege haar stelen en helen.

Geen enkele eerlijke burger of buitenman verscheen ln haar kroeg, ile
klanten waren nrannen en vrouwen, jongelingen en meisjes van Mie's soort,
slecht van gedrag en leven, bedorven door allerlei ontleugden, trawanten van
Bakelandt, ofschoon geen van de meest ingewijtlen.

Zij kochten de gestolen voorwerpen van miniler waarde op en brachten ze
in ile steden of dorpen aan de man.

't Ging er rumoerig toe in de krocht van Mie Branilijzer. Het kleine vertrek
stonk naar ile rook en de drank, en het olielampje aan de zokler bescheen een
vijftiental verilierlijkte aangezichten. Enkele mannen lagen dronken op de vloer,
anderen zaten op hun gemak een piipje te roken, een jongeling en een meisje
dansten opgewonden tussen tafels en banken, en de waardin zelf hail het ilruk
met bedienen.

- Mie, tierde een opgeschoten knaap, 'k heb hler een fdne ring. Mag ik
daarvoor drinken, zoveel ik kan ?

- Laat zien, Schele !

Het wijf beschouwde het aangeboilen voorwerp.

- Noemt ge dat een fijne ring, ilat prul, krijste ze, en wllt ge daarvoor
ilrinken zoveel ge kunt. gij, zo'n aartszuiper ? Denkt ge ilat Mie stapelzot is ?
De beul heeft me wel een lap vlees van mijn schoutler geschroeid, maar dat
heeft mijn hersens toch niet beschadigd. Ge kunt een kan bier krijgen en dan
rloe ik nog nadeel.

- Eén kan maar ?
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- Ja, en rap zulle, of ge krijgt niets.

- Mie, ziet, ge me voor een nuchter kalf aan ?

- Meer ziit ge niet. Ieder, die nog nooit gebranilmerkt weril, is nog maar
een beginneling. Die kent de weretd niet. Aanvaarrlt ge mijn boil ?

- Geen twee kannen ?

- Geen druppel meer ilan één. Ge kent me : Ja is ja, en neen, neen. Ik ben
geen leurster.

- Vlelnu, geef me rlan 't bier, want ik stik van tle dorst.

- Naar gewoonte. Hier, ilrink, maar breng ile naaste keer dingen van groter
waarde.

De ileur ging open en een jongeling trad binnen.

- Waen Meyer ! riep een meisje verheugil en snelile naar hem toe.

- Laat me gerust, Babbe ! riep de gewaande deserteur.

- IItj wil van de liefde niet meer weten, spotte ile herbergierster.

- Hii heeft een antler lief ! klonk het uit de hoeli

- Ja, en daarom zien we hem zo rfleinig, riep een derde.

- Is het waar, hebt ge een anclere ? tierde het meisje. Ben ik niet meer wel
genoeg ? Zeg, verstoot ge mij ?

- Och, zwijg toch met al dat gezaag ! 'k Heb nu wel wat anrlers te iloen,
ilan mij met al ilie prullen bezig te houtlen ! Mie, geef mij te itrinken. Ik
versmacht. Is er geen boodschap voor mij gekomen ?

- Ja, hij wachà u, antwoordd.e de kasteleines.

- Hij wacht u, hernam het meisje. Sedert gii rle vertrouweling vân
Bakelandt geworden zijt, hebt ge voor mij geen gedachten meer. Ben ik niet
meer waard dan alle roverkapiteins te samen ?

- Zwiig ! gebood l{aen op boze toon. Ik moet seffens weg.

- Ach, Babbe. sprak nu een ancler meisje, treur daar niet om, er ziJn immers
jongelingen genoeg. Er is nu zelfs een Frans soklaat, ille mii 't hof maakt.

- Een Frans solilaat ! klonk het.

- Ja, hernam het meisje op fiere toon, en een schone geloof het. Met een
grote steek op zijn dikke kop, een jas met goud, en lange sabel.

Hij kent zijn Vlaams wel niet al te goerl maar'k versta hem toch, als hij
mij naloopt met : skoon meisje... I'amour, ik u bied mijn sincère amour... tout
mon c(Eur, Bij okoon zljt, hein, een jolie demoiselle... gij met mii naar la belle
France gaan en een chique madame wordt.

- Maar dat dulden wij niet ! schreeuwden enige iongelingen. Die Franse
duivels pakken de mannen rseg, maar van ile meisjes moeten ze afblijven I

- Streken, listen, zei Mie op kalme toon.

- Wat wilt ge zeggeî ? vroeg het meisie.

- tVel Slina, ilie Fransman wil van u al onze geheimen kennen.

- Onze geheimen ?

- Natuurlijk I Hii meent als gij zijn lief zijt, ilat ge hem alles zult verklap.
pen. En bij mijn ziel, ilat is niet dwaas van hem. Verliefile meisjes babbelen veel
te veel. En't einil van 't spel is, dat ge eerst van al in de bak vliegt.

- En wat zegt uw moeder daarvan, Sltna? vroeg een der aanwezigen.

- Oh, moeder gebaart dat ze er niets van weet. En wat geeft ze er om ? Als
ze me hier laat komen, ilan is dat toch een bewijs, Mt ze niet nauw kijkt.
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- Mijn herberg is treffeltlk! sprak de waartlln met gemaakte ernst.

- Treffelijk genoeg voor ons, antwoorilile Sllna. Moeder verbieilt mil niet,
uw bler te proeven ên van ile leute, die hler altflil heerst, te genieten. Maar miJn
moei Ziete moest dat eens weten !

- Uw moei Ziete ! grinnikte de waardin Ze ls een kwezel.

- En geen kleine, hernam Slina. Ze weet het al van die soltlaat en ze heeft
me ile les gespeld wel een uur lang ! c Kinil, kinil, zei ze, weet ge dan niet, ilat ile
Fransen de vlJanden van 't geloof zijn ? En gij zoudt met zulk een gotlloochenaar
trouwen ! Kinil, kinrl, ilan is uw zlele verloren. Dm gaat ge naar de hel >.

- Moeie - antwoordde ik - 'k zal hem bekeren en hem no taan maken, ilat
hij zo goilsdienstig wordt als giJ zelve.

- Maar gaat ge hem dan nemen ? vroeg een der ilrinkers.

- Dat ziet ae van hier. Hii is te leeliik om ilood te doen.'k Zal eens ferm ile
draak met hem steken.
' - Ik heb een schoon plan, riet Waen Meyer.

- Laat horen dan ! ln uw hoofd zijn er al zulke schone poetsen venzonnen.

- Ge moet hem naar't bos lokken ontler het voorwendsel van een wanrle-
llng. Dan kunnen de mannen hern hier afwachten en hern eens afleren, naar ile
Vlaamse meisJes te zien.

- Een goed gedacht !

- En hem ilan laten lopen. opdat hij zich op mlj of mijn moeiler wreken kan,
zei Slina. Neen. neen. zo rlom ben ik niet.

- Eens 't bos in. komt hli er niet m€er ult, riep een iler kerels met een ge-
weldige vloek

- Nooit ziet hij ilan zijn belle France terug, venekerile een tweede.

- Kan ik daarop sertrouwen ? vroeg het meisje.

- We zweren het, nietwaar mannen. en allen riepen : < Ja, ia ! l
- lVelnu. 'tondlag rnoogt ge ons verwachten; het uur zal ik nader zeggen, be-

loofde het meisJe.

- Ik trek er uit, zei lVaen Meyer. 't Is meer ilan tijil.
- Mag ik mee ? vroeg Babbe.

- Gij blljft hier. als ge nog langer zaagt, z,ie ik nooit meer naar u.

- KrtjC ik geen kus ook ?

- Eier. en nu. vrienden en vriendinnen tot weerziens. De jongeling vertrok.

- Er broeit weer iets, zei de waardin. Îe beter, als hun zaken goed gaan,
komt er bij ons geld in de zak.

- Weet ge niet wat r.e van zin ziin ? vroeg er een.

- Dat kunt ge begrijpen. Zij. die Bakelanilt omrtngen. kunnen zwijgen als
een graf. Nu ieder arjn eigen zaken, dat is het beste.

ri
lVaen Meyer stapte snel door naar de schuilplaats van Bakelandt.
IVelilra stono hij vrror de hoofilman.
* Ha, zijt Sij daar ! sprak Bakelanilt tevreden.

- 'k Ben gekomen, zo rap ik kon Maar ik moest de tijil afwachten.
De deserteur gat een verslag van aijn handelingen. [Ierhaaldelijk klonk van

ile lippen van Bakelandt en de aanwezige rovers, een schaterend gelach.
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- Dat is voortreffelijk ! zei ile kapitein toen hij alles vernomen hail. Vilaen,
Jongen, ge zijt naar uw moealer gegaan ?

- Ja, hij verlangde zo naar haar ! schaterile een rover.

- Hij heeft zijn rol goed gespeeld, verzekercle ile hoofrlrnan. Laat ons nu ile
zaak veriler overleggen.

En de jongeling zat daar neer, fier als ware hii een grote helil.
Bakelandt dacht enige ogenblikken na.

- Gevonden ! riep de kapitein. 'k Heb een plan.
Allen luisterden aantlachtig.

- De schuld mag op lVaen Meyer niet vallen, zel ile hoofilman.

- Daar zou ik niet om geven, sprak ile jonkman op overmoedige toon.

- Niet tegenspreken, niet tegenspreken, beval de baas ongeiluldig. Ik zeide
ilus. dat Waen Meyer rriet als lid iler bende, noch als rover mag bekentl worelen.
Dat zou kunnen gevaarlijk worden. Men kent hem te goed en bii een mogeliike
gevangennemlng zou hij niet kunnen ontkennen en misschien alles verrailen.* Dat nooit. riep de iongeling geraakt.

- Zwiig, beval Bakelandt. Ik weet we[ ilat ge van goetle wil zijt, mâar ge
kent 't gerecht niet, Ik wil nu niet meer onilerbroken rtrorden, dan alleen, als ik
wat, vtaag.'t Is dus goed verstaan, ilat v[aen niet als de schulilige moet aanzien
worden.

Daarom heb ik wat anders bedacht. Er is daar een knecht in huis, nlet waar?

- Ja.

- Iilel, hlJ is't lid der benile.
't Is te zeggen, wiJ zullen doen voorkomen, alsof hiJ alles op touw gezet heeft.

Luistert hoe.

Allen zaten in spanning.
Wat zou hun hood.man nu venzonnen hebben ?

- Die knecht. ging Bakelandt voort. nemen we mee.
Gij, Waen slaapt bij de zoon, hoe heet hij ook weer ?

- Gust

- Juist: ge slaapt bif hem, nlet waar?

- Ja, kapitein.

- T9elnu wij biniten u beiden vast aan uw bej[.
's Morgens zal men bemerken, dat ile knecht weg is.
Ieiler zal op hem vermoeden hebben, omdat hij nog maar kort in ilienst is, en

het wel meer gebeurd is. dat er oniler het werkvolk rovers waren. Hij alleen is
ontsnapt" hij is weg. Hii moet dus ile medeplichtige zijn !

Zo zal men spreken.

- En hoe moet ik dan weg geraken ?

- Wel ge speelt weer voor de bange. Ge durft in die streek niet meer blij-
ven. Ge keert naar uw eigen bossen weer, of zegt, tlat ge naar't leger trekt.

- Wat gaan we met de knecht doen ? vroeg een der rovers.

- Dien maken we van kant en zullen we in't bos begraven.
Dat punt is rerstaan niet waar ?
Nu hoe we in huis zullen geraken ! 't Besto zou zijn over het ilak. Daar slapen

Waen en Gust. tnniddels zorgen enige anderren voor ile knecht in tle stal. Twee
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gaan naar rle kamer iler neisjes en lk met ile overlgen naar ilie van de boer en
ile boeri:r.

- Dus moet ik niets iloen ? vroeg Meyer.

- Is er een honil ?

- Ja, Bello, een trouw dier en sterk.

- Welnu, ge moet hem vergeven. Maar nlet te vroeg, opilat men geen onraail
cermoealt.

- Wees gerust, kapitein.

- Die aanslag is dus bepaakl op overmorgen avonil. Omstreeks miiklernacht
sullen we op 't hof zijn.

TVaen, ge keert morgen naar't bos terug.
Overmorgen zal Miel, de leurder, u komen opzoeken rond ile noen. Zorg dat

ge aan de zoom van 't woud zijt. Moest er verandering gekomen zijn, ilat ge niet
in huis slaapt of dat er anrlere personen logeren of iets dergelijks zeg het hem.

- Goed, kapitein.

- Maar opgepast, opilat hij na ile aanslag, geen vermoealen tegen u opvat,
iloor een of ander onvoorzichtig woord.

- Ge moogt gerust zijn, kapitein.

- Roze, beval Bakelandt, brengt ons ilrank.
Nu zullen we nog't een en ander bespreken.

i.
De duisternis was lngevallen.
De twee deserteurs, want Waen Meyer was goed en wel bij zijn slachtoffer

teruggekeerd, stonden bij de hoeve.
De avond waarop ze onder het gastvrij dak zourlen terugkeren, om er ook ile

nacht door te brengen, was aangebroken.
Als naar gewoonte kwam de knecht melden, dat er geen onraacl was en ze

veilig de woning konilen binnentreden.
lVeldra aaten ze dan ook bij de wijrte haard, waarin een lustig vuurtje brand.

de, want het weer liet veel te wensen over.

- En hoe hebt ge de tijit in het bos doorgebracht ? vroeg de moeiler.

- I{el de dagen schenen rnij weken, antwoordde de zoon, want mijn vriend
heeft mij alleen gelaten tot gister avond.

- IVaar zijt gij dan geweest ? riepen allen nieuwsgierig.

- Naar huis, zei lVaen Meyer.

- Naar huis ! herhaalde de boer.

- Hoe durfdet gij da+ ? sprak Doka.

- 't Was gevaarlijk. roeketoos zelfs. hernam de veinzaard, maar ik kon niet
langer weerstaan aan 't verlangen. onr mijn rnoeder eens te zien en te spreken.

- Ge zijt een goede zoon, zei de bazin geroerd. En hebt ge uril moeder ge-

zlen ?
* Ja, ofschoon ze diep bedroefd was, tlaar ze in lange tiid nlets van me ge-

noord had.

- We heoben iTlie-, rle leurcler, nog niet hier gezien .'oor deze morgen. lVij
konden hem dus niet eerder tijding geven.

- Hij is bij ons in 't bos geweest, sprak Gust.
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- Ja, bevesttgile rle baas, hU zel ons, itat hil u eens gtng opzoeken. De goede

man ls zeer met u belilen begaan. Hij heeft een gouilen hart.

- 't Is een braaf ventje, meenile Doka.

- Maar om van wat anders te spreken, viel nu de boer ln, het schlint dat
Bakelanilt weer een stout stuk uitgehaald heeft, ditmaal nabij Rozebeke. Een be-
zembiniler heeft het mij verteliL

- Laat horen, klonk het en ile baas begon:

- lVel ge weet ilat in de herfst de weiluwe Tanghe haar man en twee zonen
verloor. Ge herinnert u ilie schrikkeltjke geschieilenis.

Nu is't uitgekomen, ilat niemanil anders ilan Jan de knecht, de verrader was.
Na dlen schrikkelijken aanslag was ile veinzaard bij zlin meesteres blijven

wonen.
I)e zoon, die in hanilen der rovers gevallen w:rs en vermooril werrl, had van

een som gelil gesproken.
Nauwlettend zag de knecht, of hij ook te weten kon komen, of 't wâar was,

wat de rampzalige gevangene verteld had, om het ilan aan tle kapitein der bende
te vertellen. Want onilanks al het leeil dat Bakelandt over het ongelukkige huis-
gezin gebracht had - denkt eens, in enige ilagen tijit ite vaaler en twee grote
zonen ilooil - ondanks dit alles, hielil rle schurk nog een oog op de hoeve.

Hij moest het gelil der weduwe hebben.
't Schijnt rtat hij de aanslag wilile beproeven, toen het lijk van ile boer nog

boven ile aarde lag, maar toen verilreven werd door de berechting voor ile zieke
zoon.

Maar uitgestekl ls niet verloren, dacht ile wreedaartl zeker.
Hii loerde op het geld en Jan, de verrailer, moest hem helpen.
Enige dagen geleden zag de knecht, dat zijn meesteres thuis kwam met een

beurs, die ze zorgvulclig in een lade der kas wegsloot.
Bakelandt moest ergens in 't ronile geweest zijn, zoals ge ztult gaan horen.
's Nachts ging ile knecht zijn gewetenlozen hoofilman waamchuwen. Daar hiJ

in een kamer aan de voorkant sliep, kon hij gemakkelijk ongezlen't hof verlaten.
De gelegenheid was gunstig, want de werklietlen, die gewoonlijk op de hoeve

verbleven waren juist afwezig.
Tegen twee uur kwamen de rovem aÎ. Maar ze werelen slecht ontvangen.

Enige schoten knaltlen en ile verratlerlijke knecht viel getroffen neer. Drie ver.
vaarlijke honilen sprongen toe, beten enige rovers, die echter nog konilen ont-
snappen

- Dus de aanslag mislukte ! riep Gust blij utt.

- Ja, en luister, hoe ilat kwam.
De werklieden waren naar een feestje geweest en tegen verwachting kwa.

men ze vroeger terug, ilan Jan gemeenil hail. Ze zeiden, dat ze het niet over hun
hart konilen verkrijgen, hun meesteres en hun ilochters een lange nacht alleen
te laten

De brave mannen kwamen juist terug, toen de verrader uit zlin venster klom,
om de benilekaBiteln te gaan verwlttigen.

- Ei - zei de een tot de antlere, - wat zou hiJ in het schilil voeren ?

- Niet veel goeds voorzeker - antwoordtle ziin makker. -'k Heb ilie kerel
nooit vertrouwd. De bazin heeft gisteren geld ontvangen ltie weet is Jan geen
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verracler, een m€aleplichtige van Bakelanilt, en gaat hlJ nu ile banilieteu halen,
om de hoeve te plunileren !

- Ga Sij in huis hernam de eerste en wek de vrouw. Leg ook een wapen ge-

reeù
Ik zal mlJ lntussen naar Van de Velde begeven. Die heeft ilrie felle honilen

lk ga ze halen. Ze kennen mij. want ik heb nog bij Van tle Velde gewerkt Die
beesten staan tien rovers en meer.

Dank aan de trouw der werklieden - ging de boer voort - mislukte de aan-
{ag.

- En was de knecht dood? vroeg de bazln.

- Neen, hij heeft nog een uur geleefd. Maar ile verrailer weigerile zijn me-
deplichtigen te iloen kennen"

Niemantl bezag op ttit ogenblik Waen Meyer. De veinzaard had moeite zijn
ontroering te verbergen. Daar het plan om het hof der weduwe Tanghe te plun
ileren. zo onverwachts opgekomen wasi wist hd er niets van.

- Wanneer ls dat gebeurd ? vroeg hij aan Vervloet.

- Gisteravond. tleeft Miel, ile leuriler, er u niets van vertelil?

- Geen woord ! hernam Meyer, en bii zich zelve ilacht hij : Gisteravond; dan
moet Bakelandt gisterenmorgen pas verwittigil zijn geworclen. Anders hail hii er
wel een woord van gesproken.

Nu kwelde hem de gerlachte, ilat Jan misschien toch verklapt had, wie tot ile
bende behoorde en daarom vroeg de veinzaard nogmaals:

- En weet ge zeker. dat de verrader niemanil bekend heeft gemaakt ?

- Neen, standvastig weigerile hij een naâm te noemen.

- Dat is jammer. hernam de schurk.

- Zeer iammer. bevestigde boer. lladden de gerechtsdienaars iets meer van
ile rovers geweten. ze zouden allicht verilere nasporingen hebben kunnen doen.

- Die arme weduwe Tanghe beleeft toch wel schrikkelijke dingen ! sprak ile
vrouw des huizes op een toon van diep medelijilen.

- Vandaag is ze al naar't dorp gaan wonen.

- Ze heett Selijk. Daar leelt ze llan toch tussen het volk.

- Alsof Bakelandt daar wat om geeft ! riep Vital. de knecht uit. De Schout
woonde ooh in de gemeente en toch werd hli door de bandiet in de schouw ziJner
keuken opgehangen

- V9anneer zal God ons toch van ilie rovers verlossen ! zuchtte Doka. Een
mens rllt ganse dagen bij bet vernemen van al die schrikkeliike ilingen.

- Kom. riep Vervloet. laten wij gaan rusten.

- Durft ge nog in de stal slapen. Vital ? vroeg de boerin aan de knecht.
* Zeker, bazin. antwoordrle de moedige iongeling. Gij. itie ln huis zijt, ziJt

niet veiliger ilan in de stal. Als de rovers willen" ilan geraken ze toch overal bin-
nen.

- Maar nu gaan we ons niet schuw maken. besloot de pachter. tlr zijn zoveel
hofsteden. Eakelanilt kan ze tocb niet allen plunderen. We zullen hopen, dat we
biJ rle gelukkigen zijn. Bovenilien we zlir nog met veel solh.

- Ik zou mijn man staan, pachter Vervloet, en ik zou ilubbel haril vechten
voor al het goede, dat ik bier ondervind. zel Meyer.

- En zo de gendarmen nu eens kwamen, bracht Doka in 't miilden.'t Is tocb
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eigenliJk onvoorzichtig, om zo in huis te slapen voor twee ileserteurs, Men kan
nooit weten.

- Ze ziln bier enige ilagen getreden pas geweest, zei haar vader.
En door 't vensterraam kunt ge nog ontsnappen als 't al kwaad wilile. De

duisternis zou u helpen.

- Ik ga nu eens rustig slapen, zoncler vrees voor rovers of genilarrnen ! riep
Gust vrolijk uit.

Men deed het avondgebed.
Daar zat de trawant der bende, de lage veinzaard en verrader ! Dââr zat hij

met neergeslagen ogen en prevelile lippen. Maar zijn hart popelde

't Beslissende ogenblik naderde. De rovers wâren reeils in ile nabijheid"
Bello had zijn vergift reeils in. De honil had niet lang meer te leven"
De aanval zou weklra geschieden. Daar zat ook Vital. Ook zijn uren waren

getelil. llij las zijne laatste gebeden. De eeuwigheiil opentle zich reeds voor hem.

- Slaap wel ! wensten allen elkander.
Ieiler trok ter ruste.

- Gelukkig, dat wiJ Vital kunnen vertrouwen, zei de boer tot ziJn vrouw
bij 't slapen gaan.

't Moet toch tjselijk zljn, een merlep{ichtige der moordenaars onaler zijn ilak
te hebben.

Aan de andere, die onder ziin ilak vertoefde, ilacht ile eerlijke pachter niet"
Dat was een deserteur, een arme vervolgtle jongeling, een lotgenoot van zijn
zoon.

T9eldra lag het gezin in diepe rust, slechts één waakte.
De verrader ilaarboven. Ilij verbeirlile het sein van 't ilakvenster.

- Mijn maat slaapt al, mornpelile hij. Alles gaat ilus naar wens. VYeL wel,
heeft de baas misgespeelel bij de weiluwe Tanghe ! En Jan ilie dood is !

Ja. 't kan al aardig draaien.
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