
DE ONSCHU!,D BEIilEZEN

Ditmaal zou men er eens ernstiE over denken, om ile roverbenile uit te
roeien.

Mijnheer Dutoit werd naar lchtegem gezonilen, om iets meer te weten te
komen aangaanele de aanslag bij pachter Vervloet.

De gerechtsoverste Blornme, harl zijn verslag naar het hoofil der politie te
Brugge gezonden.

* Maak u niet ongerust over uw zoon, had hij tot de boer gezegd. Ik heb er
geen meliling ean gemaakt en bovendien mijn papier zal, als dat van zovele an-
rleren, terzijde gelegtl worden.

Maar het hoofd der politie las het bericht aanilachtig.

- Ach, sprak hii spijtig, weer al een. Gaat het dan nooit eintligen ? Ik moet
eens betere maatregelen nemen
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IIfl belile. Een alienstknecht verseheen.

- Zeg mijnheer Dutoit, ilat ik hem wacht, zei de magistraat.
Mijnheer Dutoit w:ùs een jonge Fransman eD een behenilig speurder. Waar

anderen een zaak ondoorgronileliJk toescheen, wist hij ze uit te leggen. Het ene
feit bracht hij met het anilere in verbanrl; geen enkele kleine biJzonilerheiil werd
versmaacl en een opgevangen woord, een onbeduitlend voorval werden iloor hem
gebruikt, om een duister punt ln't licht te brengen. Het polttiohoofd achtte hem
zeel en toen de geroepene verscheen, zel hii zeer vriendelijk:

Mijnheer Dutoit, ik heb u hier ontboden voor een belangritke zaak.

- Ik heb weer tijding ontvangen van een aanslag det rovers. Hier ls het be-
rlcht, maar bet zegt weinig.

- Opgesteld door een lanilelijk politieman, waarschijnliik.

- Ja en als 3ewoonlijk veel woorilen met welnig zin. Lees zelf.
De jonge man doorliep vlug het papier.

- e Men heeft ingebroken biJ een boer te lchteghem. Niemand weril ver.
moord, maar alle bezittlngen zijn verdwenen. En zoals altiiil een prop in de
mond, stevig gebonden; zwart gemaakte mannen met woest uiterliJk, waarschiJn-
lijk Bakelandt's bende >.

Of men een of tien verslagen leest, ze gelitken op elkander als twee ilrup-
pels water, gromde ile overste.

- Is Ichteghem ver van hier? vroeg Dutoit.

- Wel, ik heb daar Juist miJn kaart geraadpleegd.'t Is een klein ilorlr op ilrie
À vler uur afstand te voet.

- En het is uw verlangen, dat lk er heen rifd?

- Ja, om iuistere en volleiliger inlichtingen. Ik wenste wel wat strenger
tegen al rlie schelmerden op te treden. Bakelandt is toch niet onkwetsbaan
meen lk !

Onkwetsbare mensen komen alleen tn ile îabelleer voon En toverli bestaat
slechts ln 't zwak hoofil der Vlamingen,

- Ongetwijfelil

- Ik zal u een giils medegeven, ille tevens als tolk dienen kan.

- O ik heb mij ile taal genoeg toegeëingenil om met de lieilen te spreken.
Maar een gids zou mij van grote dienst zijn, om tijd te besparen. Die aanslag is
eergisteren avond gebeurd ?

- Neen, neen, gisteren. Zo zei me toch de bode. Laat mij ilen ilatum zien.
Waarlijk, dte domme boer, die letters schrijft als vingers zo groot, heeft ile ilag-
tekening verkeerd gesteltl. Zeg hem als't u belieft uit mlin naam, ilat hti nauw.
keuriger moet zijn

- Ik zal mtJ ilus tot het vertrek gereed maken.Ik hoop wel voor tlonker daar
te ziln.

- Uitstekend.'k Zal u een goede giils bezorgen.

En bij valavond verscheen Dutoit op het dorp. Een grote honil draafile vro'
lijk achter zijn paard.

Mijnheer Dutoit reeil naar ile wonlng van ile politleman, maar de vertegen-
wooriliger der justitie zat ziin hoge wiJsheid te luchten onder 't smakeliik ge.

bruik van een pot bier in ile herberg.
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I)e vrouw van de gerechtsdienaar verwittigile snel haar man van het gswlch-

tige bezoek.
Van Riet stapte statlg naar zijn woning. Ziin gelaat blonk van trots. Op zijn

verslag was de ambtenaar gekomen ! Welk een hoge dunk zouilen de dorpelingen
van hun politieman krijgen.

Maar de dorpelingen hoorden, dat ile c ambtenaar r reeds uit ile verte rlep :

- Wij verwachten meer spoed van de gerechtsilienaren, mijnheer Yan Riet.
Ge laat mij hier lang staan !

Maar de aangesprokene ileed alsof hij ilie opmerking niet boorde; Ja, alsof
hû Dutoit zelfs niet zag.

Zonder een woord te spreken, verilween hii in ziin woning, iloch onmidilel-
lljk kwam hij terug met zijn driekleurige sjerp om tle lenden.

- Ge hebt manieren als een lompe boerenvlegel ! riep de Fransman toornlg.

- Nu ben ik te spreken ! antwoordde de andere uit de hoogte.

- Ge doet alsof ge de hoogste ambtenaar der Bepubliek zijt, en ge kunt zelfs
geen verslag opmaken gelijk het behoort. Ik moet opzettelijk van Brugge her-
waarts komen, opdat het hoold der politie nauwkeuriger wete wat er voorgeval.
len ls.

- Was mijn verslag niet duidelijk. hernam de andere op gekrenkte toon.

- De letters waren groot genoeg. t'Geleken wel spinnepoten. Maar de poli-
tieoverste geraakte er niet uit wijs. Breng mij naar de pachthoeve, waar de aan-
slag plaats had. En zeg tegen uw dorpsgenoten, elat ze hier blijven.

- Ongcveer twintig minuten gaarn.

- Ilebt ge geen paard ?

- Ol ik ! Mijn bles moet voor geen ander onilerdoen. In de laatste prijs.
kamp...

- Ja, dat begrijp ik al, spring er snel op en laat ons vertrekken, want ik sta
hier nu al zo lang.

- Zouden wij van avonil nog wel gaan?'t Is hier onveilig.

- Schaamt ge u niet, glj, een politiedienaar ?

- tk ben niet bâng. lk zei het alleen voor... u, wilile hij zeggeî, maar zich be.
denkenile, veranderde hij zijn woorden en sprak: voor uw gezel daar, op ile giils
iloelende.

- O die is moedig genoeg ! wedervoer Dutoit.

- Moediger ilan gij, voegde ile gids er bij.

- IVacht ik zal dan bevel geven, mijn paard te zailelen, hernam Van Riet.
Emilie. riep hij tot zijn vrouw, waar is de knecht ?

- Doken is om boodschappen.

- Gaan we nu ? tierale de Fmnsman. Dat is nu om ile ilulvel zitn geilulil te
iloen verllezen. 'h 'ân 

doed begrijpen, dat de rovers hier hun slag slaan.

- Dan zal ik aelf mijn paard zadelen, zei Van Rlet, ofschoon ilat een ambte-
naar der tiepubliek niet past.

-Verwaande vlegel, mompelile de ander tussen zijn tanden, ge zult niet lang
meer ambtenaar der Republiek zijn, dat beloof ik u.

Eindeliik was de politieman gereed en zat hij op zijn knol.
Ilet drietal sertrok.
Van Riet had moelte, om zijn gezellen te volgen.
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Pal, daar stortte hti op de grond.

- Hij kan zclfs nog geen paaril rijden en wil rovers vangen, gromile Dutoit.

- 't Zadel is losgeschoten, kerrnde de ongelukkige. Ai ! mijn rug doet zeer.

- Toe, toe, klim maâr op, anders ziJn we morgen nog niet op de hoeve.
De gids lachte, ilat hij schokte.

- Ge moet nu riog spotten met miJn ongeluk, ik wikle dat uw paard u ln do
gracht wierp, zei de politieman verwijtend.

- 't Zou mij kunnen gebeureu, als ik zo'n ruiter was als glt, antwoordile de
giils. 't Is het ergst van u\D sjerp, tlie is nu bevuilil !

Met veel moeite klom Van Riet weer op zljn ros en om nlet meer te vallen,
klemile hij het bij de manen.

Zonder verdere ongelukken berelkte men de hoeve.'t V9as nu volslagen
duister.

Ontsteld kwam Vervloet op't geroep naar buitea.

- 't Gerecht uit Brugge is hier ! zei Van 8iet.

- 't Gerecht... uit... Brugge, starnelde de boer.

- Men zoa zeggea dat ge onze komst betreurt, sprak Dutoit... Wij zijn geen
rovers hùor.

Ook t'an Riet ontstelde, want nu schoot het hem te binnen, dat erdeserteurs
onder dit dak geslapen hadilen en zulks tloor hem venzwegen was.

- Komt binnen, nodigde de pachter, zich herstellende.
De paarden'rerden aan een boom gebonden en allen traden in het huls.
Moeder en de zusters schrokken, rvant ook zii dachten aan Gust.

- Nu wil ik eens volledige inlichtingen hebben, zei Dutoit. IVees zo goed
mij een afzonderlijke kamer aan te witzen. Ieder verschiJne op beurt, om mljn
vragen te beantwoorden.

- Wilt ge ran hier zitten ? vroeg Vervloet. Wii zullen ons verwiicleren.

- Goed, hernam de Fransman, u wil ik 't eerst spreken. lVees dus zo goeil
mii te antwoorden. Dat de overigen heengaan.

Van Eiet en René - zo heette de gids - zet a ook hier.

- Vertel md nu eens alles, wat er gebeuril is, vervolgde Dutolt. tot de boer
en verzwijg geen enkele bijzonilerheid.

De pachter verbleekte.
Er liep zoveel raar volk het land af. Mensen ilie aasden op een vijffrankstuk

of een kroon, om priesters en refractairen op te speuren en te verklikken.
lrouwens, in dagen van rouw en van geweld. ziet men ilatlelijk de karakters

afgetekend. Men kan de mensen in het bezette lanil verdelen in twee katego-
rieën : de goetlen en de slechten.

De goeden blijven trouw aan het vertlrukte lantl en hopen op betere ilagen.
De kwaden proflteren van de aanwezigheid van de tiiiteliike meester, om

van hem allerlei gunsten te bekomen, om door lage miildelen en verklikking,
hun geldbeurs te verrijken, maar hun harte te verarmen.

Men had dus ook zijn zoon bespied en verklikt.
Het was dus niet vokloende ilat hiJ als een ilier weril opgeiaagd, maar er

werden ook nog metleburgers gevonden, tlie voor een zilverling de ionBen waren
gaan verklikken.

Wle zou het loon van Judas hebben veriliend ?
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lerwijl de pachter aan dlt alles stonil te ilenken, vergat hli ilat ile Fransmnn
hem starlings bezag en gans verwonileril scheen geen antwoord op ziin vragen
tc ontvangen.

Een luid bevel van de vreernileling, ileed Vervloet tot de werkeliJkheiil te-
rugkeren.

Zou de Fransman alles weten ? Stotterend begon hii :

- Men wil mij iets verzwijgen, daeht Dutoit. Ik merk het aan al ziln be-

wegingen,
Toen Vervloet geëindigd hatl, zei tle onilervrager:

- Toon mij nu eens urr huis. Ik wil alle plaatsen bezichtigen. lVe zullen op
de zoliler beginnen.

De baas bracht zijn bezoekers naar boven.
Dutoit bekeek aanilachtig het rlakvenster, toen begaf hij zich naar het beil.
Op de grond vond hij een voorwerp en raapte het op. Het was een prop.

- Wie heett die in de monil gehad ? vroeg hij.
De arme boer sidderde en antwoorilile niet.

- Spreek op, wie heeft hier geslapen? hernam de anilere.

- Ach God. kreet de boer, als ge het d.an weten wilt, mijn zoon.

- En waarom hebt sii het dan n: eerder vertekl. Waartoe moest ge dat
verzwijgen ? tla, ik begrijp het. Uw zoon is een ileserteur, niet waar ?

- Deserteur I Er zijn er nog ilie zich niet willen noch kunnen onderwerpen
aan de nieuwe toestand. Het woord deserteur is een hard woord.

- Tut ! Tut ! Tut ! Ik ben hier niet gekomen om praatjes te horen, over een
toestand waaraan Sij of ik niets veranderen kunnen.

- Uw zoon, vervolgde de overste, heeft zlch te onderwerpen. Hii is een
ileserteur en zal er voor boeten.

- Heb deernis, deernis ! kermde Vervloet. Ach verraad hem niet. IIeb toch
meilelijden als 't niet met mij is, dan met mijn vrouw !

- Ik ken slechts mijn plicht, sprak de ambtenaar koel.
ls uw zoon thuis ?

- Neen.

- Spreekt ge de waarheid ?

- Hii is niet thuis.

- TVaar dan ?

- Dat weet ik niet.

- Ha, ge weigert me alle inlichtingen te geven. Ik moet u ilus laten gevan'
gen nemen.

- Genade, genade, ach hinder ons nlet !

- Waar is uw zoon ?

- Waarliik. ik kan het niet zeggen.

- V9aatheen is hii vertrokken ?

- Naar het bos.

- Heeft hii zich daar altiiil verschuilil ?

- Ja. maar, ach, goede heer, verraatl het niet !

- Uw zoon heeft tot morgen avond tiid om zich te Brugge aan te melilen. ls
hij ilaar niet, dan zult ge voor hem boeten. En nu wens ik nogmaals een verslag,
en ilitmaal een volledig, te horen, van alles wat hier gebeurtl is.
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Met horten stoten vertelile ile baas nu ile Eanse waarhelil.

- 't Is goed, besloot llutoit. Morgen vroeg keer ik terug. Ge zijt dus gewaar-
schuwil wat uw zoon betreft Voor de ander.: deserteur ziit ge niet aansprakelijk.
Dc analeren verlang ik niet meer te horen.

Dutolt hrd talrijke aantekeningen gemaakt rlie hij zorgvulilig wegstak.

- Kom, we gaan, ze hij.
Toen hij buiten trail, sprong de honil hem vrolijk tegemoet.

- Baron, sprak de Fransman, het dier strelenil, morgen zal ik uw hulp noilig
hebben.

De ruiters stegen op.

- Mijnheer Van Biet, sprak Dutoit scherp, waarotn hebt ge de aanwezigheiil
dier jongelingen in uw verslag verzwegen ?

- Omdat ik er niets van wist, loog de polttieman.

- Dan deugÉ e ook niet voor gerechtsrlienaar ! Doe me nu 't genoegen te
zwijgen, opdat ik ,iver alles natlenken kan.

Spoeilig ras l;et dor." bereikt

- Breng ons naar de beste afspanning verzoeht Dutoit.
Van tiÈiet geleidde dc bezoekers naar Theophiel Van Roet.
De waard kwam met het mutsje ir zijn hand nailer, :'zk flemend:

- Ge doet miJn herberg een rrr.rte eer aan. De schoonste kamer is voor u.
Bovendlen lekker eten en drinken cn goede stalling voor uw paarden.

- Kunnen we elk een kamer kr": ,.n ? vroeg Dutoit rngeduldig.

- O ! ile heren verlangen niet srlrnen te slapen, hernam de kastelein. Elk een
kamer? Ja, dat zal gaan. lVacht, ik za, de vertrekken in orilc laten brengen.

- Spoed u wat, beval de Fransman. en dan moet ge ons eten brengen in de
kamer.

- Tot uw dienst, en met een linkse buiging ging ile waaril heen.
Spoeilig venram men in het huis ;eroep, gealraaf, en toeslaan van deuren.

- Hii is er nlet op ingericht logeergasten te hebben, spotte de speurder tot
de giils. Hoor ze eens draven, het hele huis staat overhoop.

* Och ! eens in ile drie jaar ziet nrcn hier misschien een vreemileling, ant-
wooriltle de ander. AIs we maar een rleugdelijlr beil hebben.

Einilelijk wâren de kamers geree.d. '/an Riet stonil ilaar nog altijil, tc'r'er-
geslagen en verlegen.

- Ge kunt gtan, zei Dutoit. Morgen om acht uur verwaeht tk u hien IVe
trekken dan weer naar tle hoeve.

- Ik zal hier zijn. Goeilen avond.

- Goeden avond.

- Nu Bené, lk wil van avond alleen zijn. Tot morgen.
*- Goeden nacht, citoyen Dutoit.
De speurrler, in r kamer gekomsn, legtle onrniddellijk zijn papieren op

tafel en ze beschouwenil., stontl hij lerge tijrl in dlep nailenken venzonken.

-- De knecht, is de verader niet, mompelile hij. Ik moet nog meer bijzcnder-
heden weten. 't Is nu te laa, om ile boer te iloen halen. Laat ik liever gaan slapen,
ilan ben ik morgen fris.

Om acht :ur stcn:l Dutoit gereeil. Yan Biet ltet op zlch wachten.
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-IViJ vertrekken, sprak ile Fransman toomlg. Die domme vlegel zal nlet
lang meer politiedienaar ziJn.

Met de giils reed ile speurder weg en weftlra stondlen de mannen op ile hoeve.
Vervloet kwam met neergeslagen ]alik zijn bezoekers tegemoet.

- Uw zoon ? vroeg Dutoit kort.

- Is gewaarschuwd. Meer kon ik niet doen.

- Gij kunt alles iloen, berispte ile overste. Het vailerlijk gezag speelt in
gans tleze streek een te grote rol en vorilt veel te veel misbrulkt. IVanneer hij
zegt, ùat hij moet komen, ùan zal hij komen ook.

- Ik heb hem verwittigal. Wij hebben geen macht over de jongens, tlat weet
u wel. Wat zij eemreaal beslissen is ret, een vader kan er niets aan verhelpen.

- Allemaal woorden. De regering moest eenvourlig de ouilers verantwoorale-
lijk stellen voor een feit van desertie.

- Dat doet zij .,k, antwoordde de boer. Ik ken er velen ilie in de gevangenis
geworpen werden, omilat hun kinderen geen gehoor gaven ten overstaan iler
militiewet.

- Dan zal deze gevangenneming wel gewettigd ziJn ook, antwoorilde ile
overste, want ik herhaal dat vele ouilers hu kintleren verbotlen zich als militai.
ren aan te geven. En ik hoop voor u clat het hier het geval niet moge zijn.

- Ik heb mijn plicht geilaan. ik heb hem laten weten cloor andere, want ik
zelf ken zijn schuilplaats niet, wat ge gisteren hier zijt komen eisen. Meer kon ik
niet doen.

- Ja, ik weet dat er een geheim verbonil bestaat, ilat zijn vertakklngen over
het ganse land heeft, om ile dienaars iler Franse republiek ile duivel aan te jagen.

Ik heb u allen te waarschuwen dat ile regering ile hardnekkigsten zal weten
te breken.

Vervloet antwoordde niet.
Binnen hail de bazin ile woordenwisseling gehooril. Haar hart scheen als toe-

genepen. IIet hart eener moecler ilie all:s zou opofferen voor het heil van haar
kinileren.

Nu zij ile Fransman drelgenil de vinger zag opsteken, gal zlJ een schreeuw.
Nu snelde de bazin uit de woning, vergezelil van haar twee itochters. Allen

weenrlen en met gevouwen handen smeekten zij:
- Genade voor Gust, heer overste ! Ach, verraail hem niet !

- Dood reij niet door uw wreeilheitl ! kreet ile moeder.

- Maak ons -'iet ongelukkig ! kermtlen de meisjes.

- Gti hebt misschien zelf nog ?en moeder ? hernam ilo vrouw.

- Kom, kom, sprak ile Fransman ongeduklig, geen komeilie als ik u verzoe-
ken mag.

'k Ben u genadlg, wanl gij zijt strafbaar omdat gij ileserteurs verborgen hebt.

- 't fs mijn enige zoon ! kreet de boeri::. Itilt gij hem wreeil van mijn zijile
wegsleuren ?

- 't fs de wet, antwoorilile de speurder, zo uw zoon zich vrijwillig te Brugge
aanmeldt zal hem geen leeil geschieden.

Maar ik,kan ile wet niet veranderen, en mag geen overtreiling ilulilen.

- Is tlat urv laatste woord ? sprak rle bazi:r met flikkerende ogen.

- Over deze zaak, Ja.
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- Dat ilan ile vervloeking van eer,moeder, dle haar zoon voor een gewelilige
ilooil wil sparen, u treffe !

- Ongelukkige ! fluisterile Vervloet, ziln echtgenote opzij iluwende.

- Laat mij los, zei ze, mijn zoon van mij wegrukken, ja, ilat kunnen die
wreedaarils ! Maar mij beletten te spreken, ilat nooit. Ach tust, moest ik u alaar-
om op ile wereld .ngen ! En de rampzalige barstte in tranen los.

- Ik zal iloen, alsof ik die beledigende woorden niet gehoord heb, nemam
Dutoit op kalme toon, el ze toeschrijven aan uw moetlerlijk gevoel ôn uw over-
spanning. Maar ik ben hier gekomen voor de aanslag. Dat gsval van uw zoon heb
gisteren reeds afgehandelil.

Vervloet, gelief uw vrouw en Jochters ie verwijaleren.
Ik heb u nog rnige vragen te stellen.
Verplet, wenentle, keerden de vrouwe*r in ile woning terug.

- lVie was die andere deserteur? vroeg de speurder.

- IIij noemde zich Alfons Stevens.

- Kent ge hem ?

- Alleen sedert enlge ilagen.

- Van waar kont hij ?

- Van Lichterveltle.

- Is tlat hier dicht bij ?

- Neen, dat dorp ligt verder ilan Torhout.

- Vertel mij .ijn ontmoeting met uw zoon.
Toen ile boer ''rrlks getlaan had, .e;r- t-cle de Fransman:

- Is die Stevens altijd bij uw zoon gebleven ?

- Neen, hij is 'isteren weg geweest, orn zijn moerler te Lez,)eken.

- En kwam hij terug de ilag van ,tre aanslag ?

- Ja, heer.
' - Wist hij r";ds voor zijn vertrek, ilat hij rle nacht bij u zou doorbrengen ?

- Ja, wij waren r ulks overeengekomen.

- Ha. Dien Vital kendet gij aI lang ?

- Sedert zijn geboorte.

- lVas er iets up zij, gedrag aan te merken ?

- Wii hebhen nooit iets onwelvoeglijks van hem vernomen.

- En van zijn familie ?

- Âtlen aijn eerlijke mensen.

- Is ile knecht immer op ile hofstede gebleven in de laatste weken en mâan-
den ?

- Altijal. Enkele keren bezocht hij zijn vailer.

- En hoe lang bleef hij dan weg i'

- Hoogstens een drietal uren.
* Dan 1;eleo{ ik, dat Alfons Stevens de verrailer en Vital onschuldig is.

- Stevens een verrader ! kreet cle boer.

-Ja.
- Maar de knecht is toch gevlucht.

- Als de ongelukkige maar niet vermooril is ! Waar sliep hii ?

- In de stal
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- Goed, zct do stalileur wtJd oBoù en brenE hler enlge kleileten, ille do
knecht de laatsten tijrl ilroeg.

I)e Boer ileeil wat hem bevolen qas.

- Barou, hier, ::val de speurder en hielil ile hond ile kleillngstukken voor.
Eet trouwe dier snuffelde er aau.

- Zoek! sprak Dutoit.
Baron liep recht naar de stal en bleef voor het betl staan

- Zoek, zoek, vervolgde zijn meester.
Het dier krerde terug naar buiten, liep met de kop naar beneilen over de

boomgaard en het velil i*
Het drietal volgile hem, de boer en rle giils uiterst nieuwsglerig, wat dit alles

beiluiden mocht.
De honil ging imqier verder van het veltl ln het bos.

Soms bleef hij staan. stak even de kop omhoog, maar vervolgde ilan weer ziJn
weg.

Einiletijk hielJ hii stil onder een struik en lankenil krabbelile hij met ile po.
ten in ile gronil.

- Ilier ligt hr: lijk van de ongelukkige, zei Dutoit

- Ach Goil, zou het waar zijn ! kreet Vervloet.

- Roep enige mannen met spailen, vervolgde de speuriler.
Drie werklieden, lie op het l'eÏd ean ile arbeiil waren, kwarnen weldra ter

plaats.

Graat, beval de Fransman, maar schrï-t niet, als ge een lijk vinilt.
De mannen maakten het teken des lirl:ï s en staken hun spaden in de aarile.
En Ja, 't duur,le niet lang. of een menselijk lichaam kwam te voorschiln
Vervloet tond met de rug naar de kuil.

- Zie, of dat uw knæht is, verzocht de speurder.

- 'r Is Vltal; zcidtrr de werklieilen. 'l'ervloet's knecht.
De baas wendile aich om.

- Zoa 't waar ijn ! stamekle hij. Ja, Ja, 't is hij. Ach Vltal, iongen, zltt ge zo
aan uw einde gekornen, vermoord en als een dier ln de grond gestopt ! En wii ille
u als een ondankbare verrader uitscholden !

- Brengt het lijk na;r het tlorp, gebootl Dutoit aan ile flerkliealen.
De mannen ien het overschot ' de ongelukkige op hun schouilers.
Aan de hoeve gekomen, zugen ze i :: Riet.

- Wat betekent rlti riep de politier^ran. Hebt ge een doile?

- Geef hem geen antwoord. zei ile Fransrnan koel. Ik zal niet vergeten aan
de overheid te melclen, welke politieman e!"te lchteghem woont, voegale hii er bii.

- Verschoning, heer. 
.k 

was deze morgen niet wel te pas.

- Zeket te laat in de herberg {ezeten, Maar ik heb ':rv diensten niet nodig.

- Ik zal - laken halen en de lrrrne /ital bedekken, zei ile boer en tlan kun-
nen wij het !'"r op ile kar'rrâ&r't Corp voeren.

Hij kwam wel:lra terug, strooitle gewijd water over het liih. Dan betlekte hii
het met een laken. De werklieden hadden intussen de kar i:igespannen en weldra
vertrok de droevige sto" van de hoeve.

- Gaat alb:r r,;ee naan't dotll, ,erzocht de speurtler, ik heb uals getuigen
noillg.
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Ecn hall uur later kwam een fongellng op ils boomgaaril en begaf zlch naar
het huis. 't llYas Gust

Nu Bello ilood nas - de hond verd 's morgens stiJf voor zijn hok gevonilen

- had de boer voor dag ilauw ziin zoon opgezocht rn hem alles vertelil.

- Gust, zeide hij, ile Fransmans zljn gekomen om u te halen.

- Ja, vader, ik heb er v&n gehoortl. Nlaat ze hebben me nog niet.

- Het is misschien in uw eigen belang u te gaan aangeven, mijn Jongen.

- En naar't leger te gaan?

- Ja, en naar tt leger te gaan.

- Ge weet ook welke straffen er op staan, wanneer men u vatten zal.

- Ja, dat weet lk, vader.

- En dat uw outlers verantwosrdelijk voor uw weigering zullen gesteld
worden.

- Dat weet lk, vader, herhaakle ile zoon.
Maar hij verbleekte toch, toen hij nu het vermagerd gelaat van ziJn vailer

aansehouwde en de droefheid zag, welke in zijn ogen blonk.

- Maar om mijnentwille hoeft ge het niet te iloen. Ook moeder wenst nlet
ilat aij u naâr de r.'raemde moet .ien vertrekken. Doe wa uw hart u ingeeft,
Gust. Ge zijt altljd :.en treste Jongen geweest.

- Ik zal uw raad opvolgen, vader, en er nog eens ernstig over nailenken. Ik
ben thans reeils ilat leven van ontberingen en opjageriJ gewoon.

I)e vailer k"-'" zft'n zoon.

- Denk er over, zei de vader, en kom straks naar huis, inilien gie van plan
ziJt naar Brugge te trekken.

En Gust had nagedacht.
In zijn eerste opwelling hait hil gezegd : < Ik ga nlet ! r
Maar nu raatlpleegde hij zijn verstanrl.
Niet naar Brugge gam, dat betekenile vailer ln ile gevangenls en mlsschien

ook moeiler en zusters.
Dat zou Iaf :ijn !

En nu ,ra* hij i om allen vaarwel te zeggen en te gaan, wellicht naar zijn
dood !

- Gust ! kreet moeder, toen haar zoon binnentrail. Gust, ge gaat toch niet
niet naar het leger ? En als om hem te weerhouden, klemile zii }l;aar armen om
ziJn hals.

- Ik moet wel, moeder, antwooralile de iongeling droevig. Kan lk vailer
overleveren aan de woeile der Fransen? Ik zou een slechte zoon zijn.

- Het leger ! hernam de boerin, ach mi' zoon, zullen wij u nog terug zlen ?

- Moeeler, nu het zover gekomen is, rnoeten wij maar goeile moeil houden.

- Maar, Gust, docr dit eerste wederzlen, vergeet ik u iets te melilen Weet
ge wie de oorzaak is van al onze ongelukken? Uw vriend Stevens!

- Mijn vriend Stevens ? Wat kan die goeile iongen daaraan schulil hebben ?

- Het ls een verrader, een meileplichtige van Bakelanilt ! riep Liza. Vital
is onschulilig. Men heeft zijn lijk gevonden.

Dc jongeling stond als van ile doniler getroffen. Alles scheen voor zfin ogen
tc draalcn.
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--4ielooft gu het nlet ? vrocg zijn moeilen Vttals l[k ls naar het ilorB
gevoerd.

- Maar ieg dan toch alles uit ! drong de zoon, zijn elgen leed geheel ver-
getenil, aan. Ik begrijp er niets van.

Moeder en zusters vertelden de toeilracht der schrikkelijke zaak. Gust sloeg
de hanilen voor de ogen en riep :

- Aeh Goil, wie kunnen we ilan nog vertrouwen ! Alfons Stevens, is dat dc
belonlng voor onze goedheid?

- Hij heeft ons schanrlelijk beclrogen, kloeg Liza.

- Die leinzaard, die schurk ! voegde ile anilere zuster er bij.

- En waar ls ffi nu ? vroeg ile zoon.

- Wel, hij is gisteren vroeg vertrokken. Hij zei, itat hij niet langer hier tn
ile streek kon 'tlljven.

- Ziet ge wel. zel Liza, hiJ is weer terug naar de benile om ziJn deel van
ile bult, na al het onheil rtat hij ons veroorzaakte.

- Al zijn vriendellikheiil, zijn vroomheiil waren ilus gemene huichelarii,
om ons huis te b:spleden, sprak de loteling. En op die voorgewenile reis naar
ziJn moeiler Sing hij de rovers verwittigen.

- En hii heeft de hontl vergiftigr., zei Doka. De anne Bello, ook diens dooil
is ile schuld van ile schelm !

- En ik, ongelukkige, heb de ellentleling in huis gebracht, riep Gust ln
wanhoop.

- Ge werd misleid zoals wij, troostte de moeder. Wij zijn door ons goeil
hart bedrogen. En de schulrtige bliift vrij : Vital ilooil, gij naar het leger, wtj
owte uoon en ons gelil kwijt.

Ach Gustje toch, Gustje, zo ver weg !
En de rampzallge boerin liet zich op een stoel neerzakken en rreenale bltten

- Moeder, wees kalm, ik moet vertrekk' :, maar laten wii moeil houilen.
Alles kan nog goetl aflopen.

- Waar is vatler ? vroeg Gust.

- Mee iaar tet dorp, hij zal *'cldra terug zifn, antwoordile Llza.

- Dan zal ilr op zijn terugkomst wachten, besloot de loteling.
IIet duurde 'ief lang,, of Vervloet keerile terug. Hij was niet alleen, maar

onilersteunile een nederige werkman... de varler van de vemoorile.
De boerin nam fe hanilen van ile ongelukkige man in ile haro.

- Riek, sprak ze, het ziin toch wrede dlngen, niet waar !

- Vital, de goede jongen vermoord ! kreet de werker.

- En wij die dachter ilat hij ons verrailen hail ! zei ile boen

- Ze zeiilen het allemaal, hernam de vadler van ile knecht, maar ik heb het
nooit geloofil. HiJ was te braaf.

- We zullen voor zijn ziel bidden, troostte de bazin en Riek, Sij zult tot
e,aû uw dood door ons onderhouilen worilen. Dat beloof ik u !

- lk zal nlet lang meer leven, stameldc de werkman; die slag is te wreed.
Ik ben nu alleen op de wereld en hoe eer ile dooil komt, hoe liever !

- Vader, viel Gust in, ik ga vertrekken !

Nieuwe uitbarstingen van droefheid.
Ach zulke to: :len kwamen in tlie bange tijil dikwijls voor !
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- Er ls nlets aan te dloen, zei Yemloet droevlg. Ga dan, mtln zoon, en ûat
Goil u behoeile.

IIet afscheitl was hartverscheurenil en ile longeling moest zlch losscheuren
van moeder en zusters, die hem met aIIe geweltl weerhouilen wiltlen. Einilelijk
was hij weg, met gebroken hart en wankelende stap.

Doch ile jeugil is moedig. Itet werd rle loteling niet vrollik, maar de stap
werd vaster en ile tranen bleven achterwege.

[i
Mijnheer Dutoit reeil met zijn glils spoorslap naar ile hoofilstail.
IIij was tevreden. Zijn zeniling was geslaa8at. Hij zou nleuwe roem oogsten

btj ile reeils behaakle.
De weg voerde door een uitgestrekt bos.
Plotseling weerklonk een pistoolschot.
De ruitem schrokken en grepen hun wapens.
Maar niemand vertoonde zich.

- Ifo ! zei Dutoit tot zijn paard.
De speurder zag om.

- Baron ! rtep hij ontstelil terwijl hii afsteeg.
Vlug onilerzocht htj het dier, ilat uit een iliepe wonal overvloeilig bloeil

verloor.

- Doitelijk getroffen ! mompelile hij smartelijk.
Ifet houwe dier zag met zijn brekende ogen nog even zijn meester aan

en was dooil

- Dat is de wraak der rovers, zei ile Fransman, terçiil een traan zfn
ogen ontvlooil. Dat zullen ze betalen.

De kogel van de moordenaar was goeil gericht, zijn moordenaarshand hatl
niet gebeefd, zonrler kik noch schreeuw was Baron als slachtoffer voor ziJn
meester gevallen.

Want even goed had men Dutoit kunneh treffen, maar ile keuzo van ile
booswicht was cm de een of andere reden op de honil gericht.

Door dlt fett had Baron, door ziJn ilooil, het leven van ziJn meester voor
het laatst gererl.

En dat voelde Dutoit op het ogenblik zo goeil itat hii het hoofd van zijn
arme vrienil in ile armen hielil en zijn stervenile blik zag wegÉeren ln ile
schemering van ile dooil.

Hij kuste ile tro-we vrienil op ile reeils koude snuit, zoals men een ktnd
als laatste afscheiil zou kussen en hij herhaalile, tanilenknarsend :

- Dit zullen ze m{ betalen.
En naar alle kanten in het dichte struikgewas ronilkijkenil, verhief de

moeilige Fransman de stem en riep hlJ :

- Treeil te voorschijn, lafaard, en meet u van aangezicht tot aangezicht
met een man.

Maar niemand antwoordde op zijn uitdaging.
Er heerste ','olkomen stilte. Een stilte dte schrik aanJoeg.
Dutoit -lroeg zijn trouwe vrienil naar de naastbijgelegen gracht, wierp hem

ilaarin, overilekte he;:; met bladeren, omilat het ongedierte zijn kreng niet zou
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Treed te voorschijn, lafaard en meet u van aangezichl tot aangezicht
met een man.



verscheuren, bleef nog een ogenblik getrolfen staan en hoe moedlfi hll ook was,
was hij niet verwonderd toen hij over zijn wangen iets lauw voelile slieren,
ilat utt zijn benevelde ogen kwam.

Dan besteeg hij weer zijn paaril en voort ging het in de richting van Brugge,
waar de mannen zoniler verdere ongevallen aankwamen.

Gust zuchtte lu de gevangenis.

Daar nat hij, de ongelukkige Jongeling, ln een tloukere, vochtlge cel, waar
ile ratten en ander ongedierte zijn gezellen waren.

IVat zou zijn lot ziin?
Het hoofrl der politie had hem met verwijten overladen, toen hli zich bii

hem aanmelilile en zijn dienaren gelast, de loteling in ile kerker te sluiten-
En met een bezorgd gemoeil vroeg de Jonkman zie,u* al, wat thans zÛn lot

zou zlin !
De kogel, de dooil...
Zoa zlin jong leven einiligen op de koer varr een kazerne?
Zou hii neergeschoten worilen als een ellentlige moordenaar ? Getukktg al

wist hij het niet, toch had de zoon van Vervloet een beschermen
Mijnheer Dutoit.
De speurder had aelf een moeder ln Frankrijk achtergelaten.
Ook dat afscheid was piinlijk geweest.

En daarom kon de Jonge Fransman zo goed begrijpen wat er ln het hart
iler boerin, die hem vervloekte, omging.

IIij zorgde er voor dat de Jongen als een regelnatige dlenstplichtlge
behandeld weril.

En dezelfile avond glng Gust ,aar de kazerne. Enige weken later vertrok
b{ naar Frankrijk.

DE GENDANM

- Wonderwel gelukt ! Julchte Waen Meyer, toen hil, de morgen na do
aanslag, Gust Vervloet verliet, onder voorwendsel, ilat hij in de streek niet
meer durfde blijven maar in waarheid on zich weer bij de bend aan te sluiten.

- Gelukt, 't kon niet beter ! ging ile schurk voort. En ilr [s1 een brave,
onschulilige jongeling gebleven, terwijl Vital de verrader is. Dat was fijn beilacht
door onze baas. Bakelandt heeft toch een kop ! Maar'k zal ook zo'n kerel worilen.
Ik sta voor niets meer.

De veinzaarrl spoedde zicb snel voort, tot hti aan de kroeg van Mle Brandljzer
kwam.

Er was geen volk. De waardin rulmtle het vertrek op.

- Men heeft hier nog al spel gem '". riep lVaen. Gebroken flessen en
glazen en een bank, ilie ook al aan stukken list. De genclarmen zijn hier toch
niet geweest ?

- Neen, neen, stel u gerust. lllaar 't heeft gisteravonil gespookt. Men heeft
gevochten &ls 'azenale iluivels. 'k Vreesde, ilat er van miin kot niets meer zou
bliJven staan.

ttt t;
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