
BIJ BOEA GHEKIERE

De hoeve van boer Gheklere stond tussen Kortemark en lchtegem, enigszins
terzijile van cle steenweg, ilie Thorhout en Oostenrte verbinilt

Op ilezelfde avond, ilat Bakelandt in ile hut van Roze, Gillis Lanrtuyt als
metleplichtige aannam, zat het gezin van baas Ghekiere rond ile avonddis. Het
maal was afgelopen. doch de huisgenoten bleven nog enige tiiil gezellig na-
praten. Het gesprek Iiep over ile beroerde tijden.

- Ik heb horen zeggen, sprak de boer, dat de oorlog nog bijlange niet
Eeilaan is.

- Oorlog ! zuchtte de bazirr. Wij horen tegenwoordig van niets dan van
bloed. Aan de ene zijtle de Fransen, aan ile anrlere Bakelanilt.

Wie ile koewachter, een slungel van omstreeks itertig jaar, aanilachtig
beschouwrl had, zou bemerkt hebben, ilat hii bij het uitspreken van de naam
van Bakelanilt verbleekte.

- Ja, zel lrien, ile ilikke meid, ile ellenrle is nog niet groot genoeg. Die
hanrllanger van Lucifer moet ons nog meer ongelukkig maken. Ik. zeg ilat
een mens beter ilood ware. Wat zegt Sii er van. Narden ? vroeg zij de tweede
knecht, ilie stilzwijgenil voor zich keek. Gii ziet er zo stroef uit,

- Hebt gij iets horen leuteren van conscriptie misschien ? vroeg de baas.
Het schijnt ilat wij die laatste Franse uitvinding ook al krijgen zullen. Ja,
vrienilje, vrijheid, gelijkheid, broeiterlijkheid hebben ze ons beloofil en we
krijgen er maar al te veel
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I)och neen, ilit kwelilo Narden niet. Wroeglng verteerde ziin hart evenals
ilat van ile koewachter.

Beide mannen hadden van hun nreester niets tlan weftladen onilervonden;
de laatste was zelfs bij ile ilood van zijn ouilers door de boer in huis als kind
opgenomen. Doch schandelijk hatlilen zij dit vertrouwen geschonden, want de
twee kerels behoorilen tot Bakelanilts benile. En nu waren zij ile handlangers
van de wrede kapitein, die een aanslag bij Ghekiere voorbereidde. Enige dagen
van te voren hailden zij door ile benritldeling van een der medeplichtigen de
onderrichtingen van hun opperhoold vernomen. Overmorgen avond om elf uur
zou de aanval geschieden. Beide kneclrten moesten ile waakhonden een vergiftigd
stuk vlees toewerpen. Vijf mannen zoutlen de voortleur, vijf andere de achter-
deur inslaan. Door Narden en ile koewachter aan hun bed vast te binden,
kon op hen geen vermoeden vallen. Door hun inlichtingen, wist Bakelanilt de
gehele verdeling van de hoeve.

Doch nu de vreselijke avond naderile, plaagile het geweten, ilat gelukkig
nog niet geheel verstompt was, de schuliligen

De gedachte dat hun weldoeners misschien overnûorgen onrler het mes van
Bakelanilt zouilen sterven, martelile hen

Zij namen geen deel aan het gesprek. dat nog verder handelde over ile
Fovers en waren blij, toen de baas zeiile : < IMii zullen maar gaan slapen. >

- Slaap wel, wensten ile huisgenoten elkaniler, en ieder ging naar zijn
ruststede.

Narilen en Floren sliepen in de stal om darlelijk bij ile hand te z{n, als
er iets met de beesten mocht voorvallen.

De ouilste knecht woonale op enige afstanil van de hoeve, iloch gebruikte
bij zijn meester het avonilmaal en ilaar hij thuis een ilove vrouw had, bleef
hij gaarne bij ile boer wat babbelen.

- Een vervloekte zaak, zei Floren, terwijl hij onder de dekens kroop, ik
wenste ilat ik Bakelandt nooit gekenrl hail.

- lVe zijn er in en moeten mee, antwoortlde zijn makker. Vontl ik maar
een uitweg, doch ge weet hoe de kapitein Sander neerstootte omilat hij hem
van verraad verilacht.

- Het is waar, maar zo lopen wij toch ook naar ons ongeluk. Narden,
jongen, wij zijn op een slechte weg. Eens vallen wij het gerecht in handen
en dan... ik mag er niet aan tlenken... Ik heb horen spreken van een vervaarlijk
mes, tlat in een slag iemand de kop afslaat... en, Narden, vreest gij ook de hel
niet ?

-Zie, Floren, ik durf niet, maar ik heb de hele tag met een plan rond-
gelopen !

-l{at wilt ge zeggen ?

- llel, een koestrik om ile hals, de kooril om de balk en it een ogenblik
is het geilaan.

- Gij wilt u toch niet verhangen ? vroeg de koewachter verschrikt.

- St, spreek zo luitl niet. Moest men u horen. lVel nu ia, ik zou mij willen
verhangen, om van ilie vervloekte Bakelantlt verlost te zi,in. Maar ik durf niet.

- En ik zal merleplichtig worden aan de dood van miin meester.
Gemartelil door hevige wroeging sloeg de rampzalige ile handen wanhopig
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Yoor bet gelaaf
De knecht zweeg enise tiJal. Dan sprak hiJ:

- Zo wfi ileze nacht er eens van iloor trokken, Floren. Naar Frankrlik,
Duitsland, het is gelijk waar, al was het naar het antler elnile van ile werelil.

- En ile baas en zljn vrouw laten vermoorden, Narden. Ik heb horen
,,e9gen, dat er nergens rust is voor een moordenaar !

Traag kroop de lange nacht voort maar met ile zon, dle heerllik aan ilo
Oosterkimme verrees, ilaagile voor hun gefolterd gemoed geen rust op.

En toen ile koewachter 's avonds met zijn manil kolen naar de pastoor
stapte, was het of er een zwaxe last op zijn hart rlrukte.

- Ha, ilat is vriendelijk van baas Ghekiere, zo a,an mij te denken, sprak
rle grijze pastoor vrolijk, toen Floren hem ile mand overreikte. Maar wat
scheelt u jongen, ge ziet er zo droef uit? Toch niet ziek zeker?

Floren zonk plots oB zijn knieën en de handen omhoog stekend, kreet b$
woest:

- Vervloek mrj, verstoot mij, ik ben een slecht mens, een moorilenaar !

De geestelijke stond als van de doniler getroffen, doch spoeilig herstelde
hij zich en sprak:

- Maar Flor, ziit ge buiten uw zinnen ?

- Neen, neen, ik weet wat ik zeg. IA heb u, ik heb miJn meesters, lk heb
alle mensen beilrogen. Ik ben een hantllanger van Bakelandt. Ik maak deel
uit van zijn bende. Ik ben een vervloekte moortlenaar !

De pastoor wankelde bij het horen dezer woorden en htl moèst een stoel
grijpen, om niet te vallen.

- Sta op en ga zitten. Vertel mij alles, sprak hij zacbt, de ongelukktge bif
de arm optrekkende, rneteen een stoel bijhalende.

Daar zat de boeteling, met neergeslagen ogen, geheel verBlet en snikkend
als een kind.

En zo vernam de pastoor de vreselijke waarheid. lVas het mogelijk ? Floren,
de vrolijke, gedienstige jongen, een weinig simpel zelfs, van wien men dacht
itat hij geen vlieg kwaad zou doen, medeplichtige van de geweltlenaar Bakelanilt!

- Floren, gij zijt ver afgeilwaald evenals uw makker, doch dank Goil uit
rle grond van uw hart voor ileze ogeublikken. Boete en ootmoed zullen uw
ziel redden.

En nog lang sprak de grijsaaril met Floren, zodat Trees, de meiil, zich
verwonderd afvroeg, wat haar meester te verhandelen had met de slmpele
knecht.

ln korte tijd wist de pastoor welke weg htj hier zou lnslaan, om ile aanslag
van Bakelandt te verijdelen.

- Ga nu naar huis, zei hli tot ile boeteling en kom morgen vroeg met
uw makker bij mij. lk zal u de gehele dag hier verbergen en op een geschikt
ogenblik kunt ge beide deze streek verlaten en elders boetvaardig een ander
leven leiden. Wat ge mû bekend hebt, blijft een geheim. Niemanrl zal u noch
uw gezel deren. En ik zal maatregelen treffen voor de veiligheid van Ghekiere's
hoeve.

Woensilagavond brak aan. De lucht was betrokken; hler en daar Btnkte
eenzaam een sten Doch ile maan zou zich heden nacbt niet vertonen De wind
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Etak op en rchualale de hoge populieren bll Ghekiere's hoeve, waar overlgens
de grootste stilte heerste. Schijnbaar lagen de huisgenoten in de diepste rusL

Zelfs de anders zo trouwe waakhonilen lieten zich niet horen. Geen woniler,
zit waren niet op ile hoeve. Men had ze op een naburige hofstetle gebracht"

- Goed weer voor ons, mompelile Bakelandt, die met tien mannen een
nabij gelegen kreupelbos verliet en recht naar de hoeve trok. Ik hoor niet het
minste geblaf. Narilen en Floren hebben dus opgepast. Dat nu ieder zijn plicht
doe; dan zijn we straks rijk. Gij weet onze afsBraak. OB mijn gefluit stamBt
ge de deuren in. Verplancke en Daneel, hebt gij de palen gereeil?

- Ja, kapitein, klonk het op doffe toon

- Vooruit dan en als het k;an zijn, geen bloed. Maar bii de mtnste tegen-
stanrl, steekt dan maar toe. De vier schildwachten op hun post.

Vier kerels verlieten de groep.
De zwarte gestalten slopen voort, kropen door een opening van de haag

en trokken naar het woonhuis.
Maar eensklaps sprongen twintig, ilertig gedaanten vooruit; van alle kanten,

uit aIIe hoeken kwamen zij te voorschijn. Schoten knalilen, ile schrik en ver-
warring waren algemeen.

- Vervloekt, wij zijn verrarlen ! Kamemilen, vlucht ! tierile de kapitein.
Meteen slaakte hij een schreerrw. Doch als een razende wierp hij twee,

drie mannen, die op hem aanvielen, omvet en verdween in de duisternis. IIij
liep zo snel zijn voeten hem dragen konclen, sprong over grachten, struikekle,
viel, stonil weer op en ijlile veriler. Einilelijk stonil hij hijsenal stil, doch wie
hem had kunnen zien, ware teruggeschrikt voor de van wraakzucht gloeiende
ogen onder de dikke, opgetrokken wenkbrauwen. Daar bemerkte hii een zwarte
geelaante.

- Trouw, riep hij aarzelend.

- Tot aan het schavot, klonk het antwoord.

- Ziit gij het, Verplancke ?

- Ja, kapitein. Ze hadilen mij haast vast.

- IVij zijn verraden. Dat zullen de schuliligen bekopen en ile getergile
roverhooftlman luchtte in vreselijke vervloekingen zijn spijt en teleurstelling
En de anderen? vroeg hij.

- Vooruit naar het huis van Pietje Fijn. Zo ze ontsnapt zlin, zullen ze
daar komen en anilers... en weer begon hij te vloeken. De gedachte, dat een
van zijn mannen wellicht in handen van het gerecht was en hem verrailen kon,
maakte hem razend

Hij Sing te keer als een wilil beest en toen hii ile woning van Pietje FiJn
bereikte, scbrok de huisvrouw van het woeste gezicht, dat daar zo plotseling
iloor ile deur stak.

- Mie, geef mij wat water en lijnwaad. Ik ben gekwetst aan m{in been,
tiertle Bakelanrlt, zijn broek tot over de knieën opschuivenile. Bloed droop
langs zijn ilij. Hij verbonil de wonde.

- Is het erg? vroeg Verplancke.

- Neen, maar voor ilit bloed, zal er veel aniler stromen. Wacht maar boeren
van fchtegem. Gij hebt mij betlreigtl. lk zal dit niet vergeten. Neen, biJ alle
duivels, lk zal het niet vergeten. Gii zult er voor boeten, ilat zweert Bakelanilt !
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Ansstig wachtend, nu en ilan ziin razemiJ luchtead door ile grofste ver'
wensingen en gemeenste uitdrukkingen, verbeidile de kapitein de anderen

Zij kwamen, allen onttlaan en verschrikt, vloekende ovet de mislukte reis
Niemand was gevangen geraakt.

- We zijn verraden, en wee Floren en Narilen, zo zii tle schuliligen zijn !

Morgennoen zal ik het weten. Iemanù iler benile moet morgenvoormidilag met
bezems naar de hoeve gaan en alles afluisteren.

En hij wist het, de roverhoofdman. Floren en Natilen vertoefden niet meer
op de hoeve. Een van de dorpelingen had de mannen naar de Bastoor zien gaan"

De kapiteilr vermoedtle het overige.
Woeilenil als een getergtl dier liep hii tloor het Vriibos, zinnenal op wraak.

- Al moest ik mijn leven wagen, treffen zal ik ze met ileze hand, waataan
reeds zoveel bloeil kleeft. Ga, roep Simpelaere en Claeys, gebooil hij aan een
van de roverswijven.

Beide mannen. kwamen en de kaBitein deeltle hur ziin bevelen mede.

t-i;,

De avonil van Vrijtlag was gevallen. Door het achterpoortje der pastorie
verlieten twee mannen de woning.

Met een pakje op de rug en een dikke gaanstok in ite hanil hanil trokken
Floren en Narden heen, om in een anrlere streek hun leven te beteren. Zij wisten,
ilat Bakelandt rliezelfde nacht een vergadering belegil had in de herberg van
Roze en vertrouwilen op zijn afwezigheiil hie& om veilig leBeren te berelken
en vanilaar Frankrijk binnen te trekken.

Zwijgend stapten ze voort. Zii warcn echter nog niet ver, toen een schel
gefluit weerklonk. Beide mannen voelilen dat hun hatt stilstoniL Het geschuifel
van de benrle...

Op hetzelfrle ogenblik waren zrj van zwarte gestalten omringil, werden
op de gronil geworpen en stevig gebonden. De aanvallers sleeBten hen, zondet
een wooril te spreken, het bos in. Ilaar stond een mager paard, dat door een
knaap aan de toom gehoutlen weril. De rovers, want het waren leilen van
Bakelanilt's bende die ùeze aaral pleegtlen, snoerden hun gevangenen oB de
rug van de knol en voort ging het in de nachtelijke duisternis.

Floren en Narden begrepen volkcmen hun vreseliike toestand. Zii wisten
ilat geen smeken hier helpen kon, dat ze in Bakelandt's macht weren, ilat aan
hun lot niets te veranderen viel

Na enige uren bereikte de troep de bestemmingsplaats. De deur van Roze's
herberg werd schielijk geopend.

: Hebt gil ze? klonk een vervaarlijke stem.

Als een verscheurend dier vloog Bakelanilt op hen aan. Hii wierB ze ten
gronde, zodat zij met het hoofd op de lemen vloer beukten, sBrong dan van
de een naar de ander, hun lichaam met zijn dolk kerventl.

- Verratlers. Gij meende mij te ontkomen ! Zo wreekt Bakelanrlt zich. Ha,
gij wilile ons aan het gerecht leveren. Ge legile bezoeken bij de pastoor af.

De aanwezigen zaten verstomil. l{immer hailden zij hun hoofdman in zulk
een staat gezien. Zijn ogen waren met bloeil doorlopen; schuim ilroop langs
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ziin lippen en kin neer. Ziin lichaam schokte heftig en bliksemsnel tees en
daalile rle gevaarlijke dolk. Soms bleef hii in zijn verwensingen en godslaste-
ringen steken, alsof hij naar adem hiigite of geen schrikkeliike woortlen genoeg

kon vinden.
Bakelanilt hield plots op. H\i bekeek een wijl ziin biina onkenbare slacht.

offers, gzt ze toen een schop en sprak, beilaaril geworilen:

- Brengt ze buiten en zijt allen gewaarschuwd ! Boze' ceel mli ilrank..

îIESÎ EN JOOS TANGHE

Een gezellige groep was de Dinsdag, volgend op het boven beschrevene,
in het hûs van pachter Moerman, nabij Langemar\ verzamelil

I)e baas, een gulle Vlaming, zag het leven langs de vrolijke zijile.
Bazin Moerman was een welgeilane boerin, in vrolijkheiil niet onilerdoenile

voor haar echtgenoot.
De zoon des huizes, Frans, ilaarentegen zù9, et een ilromer uit en om zijn

ilikke lippen lag een trek, die bijna aan onnozelheid ileeil denken. Hii was het
tegendeel van zijn zuster Mathilile, een meisje van tussen de twintig en vijf en
twintig, die zeer op het gezelschap van haar gezel, Tiest langhe, scheen
gesteld te zijn

Tiest's broeder, Joos, kennen wij reerls uit ile herberg c De Gouilen Leeuw >,

waar wij hem in gesprek zagen met enige boeren uit ile omtrek.
De dienstmeid was bazin Moerman behulpzaam met naaiwerk, terwijl

Gillis, de knecht, zich enigszins afziirlig hielil, als achtte hii alit gezelschap
te voornaam voor hem.

Herhaalilelijk hail de baas hem aangezet, wat naalerbii te sehuiven en toch
niet te bescheirlen te zijn, maar nutteloos.

- Schenk geen aandacht aan mij, meester, hail de schelm geantwoord,
want de lezer weet, dat een van Bakelanilt's benile hier vertoefde.

Enige grote houtblokken knetterden in ile wijde haaril, want het schone
Septemberweer had plaats moeten maken voor een gure winil, aankontliger
van het kwaile jaargetijde.

- lVel, wel, sprak de baas met een innig gevoel van tevretlenheid, zo
er nu geen Fransen of Bakelandt's bestonden, dan waren wii ile gelukkigste
mensen van de wereld, zoals wiJ hier gezellig bij elkander zitten.

- Ge hebt gelijk, Moerman, antwoorilde zijn vrouw, wâarom toch laat
men ons niet met rust ? IVij vragen immers al ilie vrijheiil en gelijkheid, die
volksrechten of hoe al die beloften uit het Zuiden veriler heten mogen, niet.
Opgedrongen welilatlen zijn zelden welkom.

- Och, misschien loopt alles nog ten beste af, hernam de boen In alle
geval, geen zorgen voor rle tiid. Ik ben wel Eewapentl, en vertrouw op miJn
zoon en bovenal op mijn kneeht, want Gillis, ge schijnt mii een sterke terel toe.

- Zonùet te willen bluffen, zei ile aangesprokene, mag ik u zeggen, dat
ik een paar goeile vuisten heb; waarlijk, Bakelanilt en zijn aanhangers zouilen
wel spel met miJ hebben. Ik geef er niet om geheel alleen in ile stal te slapen.

Bif deze laatste woortlen zag Fratts kwaarl op.
De jongen had het liever voor Tiest en Joos verborgen, rlat hii uit vrees
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