
EEN DAPPEN, MEISJE

Terztjile van de weg van Torhout naar Oostenile, iets voorbij het grafeltiK
slot van Wijnenilale. stond een hoeve, die bewoond weril door pachter Eilmonil
Mortelmans en zijn gezin, bestaanile uit Melania, de bazin. en uit twee zonen-
Louis, de oudste, telile negentien jaar en Theophiel twaalf. De boer, ofschoon
geen eigenaar rler boerderij, zat et warmpjes in en hii zou gemakkeliik van
zijn goed hebben kunnen leven in een der omliggenile tlorpen of te Torhout.

Twee dagen na ile aanslag bij de Schout, 's avonds, zat bet gezin rond de

avonildis. De koewachter Door en rle knecht Stien werden ook tot ile familie
gerekend en mengilen zich ln het gesprek, dat als naar gewoonte nogal levenilig
was.

Eensklaps werd op ile deur geklopt.

- tVie daar ? vroeg Edrnond, want al was het nog maar zeven uur, toch
verwachtte men nu geen bezoekers meer.

- Goed volk: klonk het antwoord.

- Dat is geneesheer Vermeulen, zei de pachter en snel ileed htJ open.
Een grote, dikke man trad binnen, gevolgil door een mooi meisJe,

- Hoe later op de avond. hoe schoner volk ! zei de eerste, terwitl hii op
de tafel toetrad, een homp brood greep en een flinke beet deeil.

- Maar papa, zei het meisje zacht verwiJtend.

- Altijd hongerig, antwoordde ilc zontlerling, terwii! hii uit alle macht
het brood knauwde.

- Ach. jonkvrouw Mathilde, wij kennen cle heelrneester, sprak ile pachter.
Hij is de beste man van het land, rnaar zoals alle goede mensen heeft hij een
klein gebrek : hij is altijd hongerig. Maar beter aan de bakt<er tlan ,ile geneesheer,

zeg ik altijd, wanneer mijn jongens moeders broodkast letligen.

- Dat ben ik niet met u e€ns. riep de bezoeker, die. zoals we reeds hoorden,
heelmeester wal elh zijn deel, zeg rk altijd. En meteen nam hij een stuk spek,
dat dezelfde weg opging als het brood.

- Maar, hernam de pachter, men heeft u toch niet wiJs gemaakt, rlat een
der mijnen of ik de dokter norlig hebben ?

- Gij mij noilig hebben, giJ met uw bolle roile wangen en dikke buik !

En ook de bazin en de Jongens blaken van gezondheid. Neen, neen, ik zal u geen
pillen of poeiers doen slikken, wees maar gerust. Maar eerst wat eten en dan
praten. Ik ben uitgeteeriL

- Dat zou men anders niet zeggen, spotte rle boer, want ge ziet er, zoals
altijrl, welgedaan uit. Maar. juffrouw Mathitrtle, waa-'orr neemt Be toch geen

stoel ? Ge kent ons genoeg om te weten, dat we geen plichtplegingen wensen.

- Ach, baas Etlmonil, antwoorelde bet meisje, we moeten datlelijk ver.
trekken. We zijn reeils zo laat en, ao vader naar mij geluisterd hail, hlJ rou
regelrecht naar ile stail gereilen zijn.

- Ik viel bijna flauw van rle honger ! riep de geneesheer, ilie nog niet van
plan scheen zijn maal te eindigen.
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- Vader weril ileze namitldag, zo ging het meisje voort, bii een arme weduwe
geroepen aan de zoom van het Geuaenbos. Daar het een schone ilag was voor
ileze tijd besloot ik hem te vergezellen.

- Nu kan het gaan, zei ile heelmeester, ile laatste prop brood wegduwenil.
Ik zal thans eens een pijpje aansteken en ilan gaan \ile wat klappen.

- Maar vader ! riep Mathiltle angstig uit. Het worrlt laat en de wegen zijn
onveilig.

- Meent ge dat miJnheer Bakelanilt om zeven uur reeds op jacht gaat ?
sprak haar vailer lachentl.

En tot de boer voegde hii er bij :

- Ik ben niet alleen gekomen om miJn opspelenile maag te voldoen, maar
wiltle u eens spreken over een nieuw paartl. I{eet ge er soms een te koop ? Mijn
knol is het villen niet meer waarcl en ik vrees, ilat ik op de een of andere avonil
hem zelf eens naar huis zal moeten trekken.

* Bii Van Bulcke staat er een schone vos, zei Louis, de oudste zoon, ilie tot
nu toe het stilzwijgen bewaard had, tloch geen oog had afgelaten van cle schone
Mathilile.

- Bii Van Bulcke ? herhaaltle de bezoeker. Is ilat ile hofsteile voorbiJ ite
Posthoren nabij Eernegem?

- Dezelfile, hernam Louis. Verleden week reetl ik met Charles Van Bulcke
van ile markt terug en toen vertelde hij het mii.

- Dan ga ik daar morgen eens op af, want wacht ik te lang, dan is hij
misschien gevlogen. Mijnheer Bakelandt mocht eens een goed paard van doen
hebben.

- Ge spreekt nog al luimig over de roverkapitein, zei de boer ernstig.

- Och, hij heeft mij niets in de weg gelegtl, ofschoon ik 's avonils en 's nachts
nog al eens op stap ben. Ik ilenk ilat hij heelrneesters ontziet.

- Maar vader, ge zijt toch te roekeloos ! riep Mathilde angstig uit. Hoe
ilikwijls verbeid ik met de grootste onrust uw thuiskomst. Helaas ! ik heb geen
moeder meer, zo ik nu ook eens mijn vailer verloor...

Op hetzelftle ogenblik werd er luid op de tleur geklopt.

- Wie daar ? riep de baas.

- Is dokter Vermeulen hier ? klonk het van buiten.
De baas deed de deur open en een klein mannetje sprong verschrikt binnen,

roepende :

- Dokter, kom rap mee, er is een mens vermoord, maar misschien leeft
htj nog !

- Een mens vermoord ! klonk net als uit één monil.

- Waar is tlat gebeuril ? vroeg de heelmeester.

- Niet ver van Eernegem, in ile bossen; het sehijnt een koopman te zijn.
De geneesheer was reeds opgestaan.
De boer en zijn ouilste zoon rnaakten zich gereed om mede te gaan.

- Laat mij alleen gaan, ried mijnheer Vermeulen. Deze vriend rijdt mee
en als mijn dochter hier blijven mag, kom ik haar ;raks halen.

- Vader, ik laat u niet alleen ! riep het meisje.
Maar of het meisJe ook bail of .rmeekte" de geneesheer bleef onverbiddelijk.

Hii kustte haar innig en snelde ile deur uit : een ogenblik later rokle het rijtuig
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- Wat zullen we nu straks horen ? zei ile boerin. Goil geve ilat de ârme man
nog leve en gered moge worilen !

De boer hail gaame ile heelmeester vergezeld, maar uit ontzag voor vlouw-
lief was hii gebleven. Bltter gestemil, zei hij:

- I)e Fransen kunnen wel onze zoons en onze goerleren rovert en ons allerlei
belastlngen opleggen. maar een hanilvol rovers uit ile weg ruimen" tlat gaat

hun macht te boven ! Of ilenken zij wellicht. ilat wii maar een barbaars volk zijn !

- Zouilen de gentlarmen ons van ile rovers niet kunnen verlossen ? vroeg
Mathilile.

- Ze ziin maar gevleren, antwoorikle Edmonil, en ge ziet, Bakelanilt vreest
hen nlet. liYant ilezelfile dag, ilat ile ruiters hem zoeken, pleegt hii een stoute
aanslag bij een gerechtstlienaar in de nabiiheid van het tlorp, waar de Ftansen
verbliJven en in de kom van een volkrijke Eemeente. Dat is spotten met het
gerecht en ràet alles.

De tijit verliep zoniler dat de heelmeester terugkeerde-
Het was nu al negen uur.

- Waar blijft vaiter toch ? zei Mathilile verontrust. Als hem maar geen

ongeluk overkomen ls !

- Zal ik ile heelmeester tegemoet riiilen ? vroegi Louis, terwijl hij schielijk
opstond.

- O, als ge ilat zouilt willen ! sprak het meisie blii. Ik zal u vergezellen.
IIet denkbeelil. het lieve meisje te mogen vergezellen. lachte Louis zeer toe,

maar vailer verstoorde ilit schone plan. door te zeggen :

- Neen, meJuffer, ge moogt miin huis niet verlaten. Uw vailer zou boos
ziJn op mij. Ik vind het goeil dat Louis uw vader tegemoet trekt en zo Stien
wll, kan htj met hem gaan. Maar voor u zou zulk een tocht nooillottige gevolgen
kunnen hebben.

Hoewel hij er geen lust in hail en liever in zijn beil gekropen ware, ilurfile
de knecht niet weigeren, de zoon iles huizes te vergezellen.

Beiile Jongelieden wapenden zich met een ilikke wandelstok en verlleten
ile hoeve.

Ilet was ilaarbulten schuw weer. De felle winil zweepte ile hoge slanke
populleren op het hof en gierde met veel geraas door de bomen langs de weg.

Geen van beide voelile zich op zijn gemak. Louis hail zonder nadenken.
en alleen om het schone meisje te behagen, ziJn iliensten aangeboilen, maar nu
op ileze eenzame weg, waar de wind in ile bomen en hagen allerlei akellge
Eeluiden verwekte, terwtjl het onzeker licht van enige sterren alles zo spook.
achtig ileeil ultkomen, drukte iets angstigs hem netle:

- IVat ls dat giniler? vroeg Stien gejaagd.

- Ik zie niets.

- Daar voor ons aan ile kant van de weg.

- Het is een boom.

- Ik zie geen takken en het is nret hoog genoeg ook.

- Ocb ik weet het al, het is het stuk van ile boomstam, die deze zomer iloor
de bliksem getroffen werd.
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- fa. ge hebt gellik, naar lk zeg, dat het verrluivelil ilom is, om bii naehte
langs ile weg te lopen, als men van nlets hoort ilan van moorden en iloodslaan.
Laten wlj terug keren, ln de stel wat blilven en zegge;n. ilat wii ile ilokter nlet
galen hebben.

- Maar het melsle ? Stten ! Eebt ge niet bemerkt hoe ongerust Mathiltle is ?

- Alles goeil en wel. maar ik welger mijn lichaam bloot te stellen aan
moorilenaarsmessen voor een ander- Moet men nu van Eernegem naar hier
komen lopen om sen verrnoorde ? Dooil is dooil en mijnheer Vermeulen zal
hem niet meer levenil maken.

- Maar hiJ wa.s misschlen nog nie.t dooiL

- Wellicht niet, toen ile man hern verliet, maar zeker toen hil terugkeerile.
Vlle iloor Bakelanilt getroffen ls, vertelt het niet meer voort.

- Maar niemanil zegt, dat dit Bakelanilts wed' is.

- Neen, niemand was er biJ. Maar ieiler kan ilit wel railetr. En bovenilien,
het kan mil niet schelen, of dit Bakelandts werk is, Ja of neen, doch ik zet geeu

stap meer verder. Straks gaat het nog regenen en ik ben niet van plan, door
zulk een honilenweer een nachteltike wandeling te cloen naar Eernegem.

- Dan gl:a lk alleen.

- Dat moet gtJ weten. Dan kan uw vader straks komen om naâr uw liik
te zoeken. Ik heb gieen lust om ilaar ln een gacht wreetl te sterven.

Op hetzelfile ogenblik weerklonk een schril gefluit.
Zoniler na te ilenken, zonder elkander een woortl te zeggen, keerden beirle

longelieilen om, wierpen hun blokken uit en snelilen als razenelen naar ile hoeve.
ZiJ gunilen zich de tijil niet om stil te staan en adem te scheppenr maar

ûlilen zoniler te vertragen tot voor ile deur van hun woning.

- Open, doet open ! riep Louis.

- Moordenaarsi rover.ls ! gilile ile knecht.
De deur vloog open, de vluchtelingen stormden binnen en de boer grendelde

ile deur stevlg, uitroepenil :

-Watlser?Eet duurde gieruime tttil eer Louis en Stien hun wetlervaren konden
vertellen.

-Hebt ge nlemanil gezien ? vroeg ile boen

- Wtj hebben niet gekeken ook, zel Stien.

- Maar was het niet het gefluit van de winil door ile bomen ?

- Bii mtin ziel. neent Zo heb ik de winil nooit horen huilen en gij, Louis?

- Neen, het was geen gerucht van ile winil, maar een schril gefluit iloor
mensen verwekt.

- Ach ! zouilen ile moorilenaars in ile streek huizen ? riep ile moeiler.

- Ik zal zien of alle ileuren gegrenilelel zijn, en ook ile geweren in orile
brengen. Stien, van nacht maar in huis, want het ware onvootzichtig in ile stal
te slapen, sprak de boer.

- Voor geen ilulzenil kronen sliep ik in ile stal, baas, hernam ile knecht.
Dat akelig gefluit klinkt nog altijil lù mijn oren.

Mathtltle weenile over haar vailer en, hail de boer et zich niet tegen verzet,
het meisie zou op zoek gegaan zijn naar haar vailer.

- Wees verstandig ! riep de pachter. Zo ge in hanilen van slecht volk moest
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vallen en uw vader om u kwam, wat zou lk moeten zeggen, om zlJn wanhoop
te sttllen ? Bovenillen, uw vader is voorzeker nog te Eernegem, om ziJn besto
zorgen aan het slachtoffer toe te dienen.

- Maar als htj terugkeert, valt hij de rovers in handen !

- Maar hii zal in het miiklen van de nacht niet terugkeren, vooral nu er
een moord gebeurd is en hij u veilig bij ons weet

Mathilde liet zich enigszins troosten. Men gelooft zo guarne, wat men vurig
hoopt.

En na het avonilgebeil, iloor ile moeiler voorgelezen en door de leilen des
huizes nagesproken, ging het meisje naar ile kamer, waar de gastvrije boerin
haar een bed gespreiil had. Ook de anderen zouden ter ruste gaan, met uitzon.
dering van de boer, die tot twaalf uul waken wilde en alsdan zijn oudste zoon
roepen moest. Deze had tot taak tot drie uur op te bliiven, r{anneer hiJ vervangen
zou worden door Stien.

Dank aan deze maatregelen zou dc geneesheer, moest hii terugkomen, niet
lang moeten kloppen. Dit toch gaf de boer op als reilen van dit waken, maar
tegen Louis zei hij stil:

- Dte rovers ln ile omtrek voorspellen miJ wetnig goeds. IrVij moeten zorgen
ntet in de slaap verrast te worden.

AlIe lichten werden uitgedooftl en het gehele huis was schiJnbaar tn
diepe rust.

Maar tegen elf uur kwam de knecht in de woonkamer.

- Baas, fluisterde hij, er is volk op het hof.
Ook Mathilile kwam uit haar karner gelopen. Ze haù zich haastlg een welnig

gekleed en verschrikt nel ze z

- Pachter, ik hoor gerucht biJ mijn venster !

- Opgepast ilan ! zei ile boer kalm. IVe moeten zlen de rovers, no ùeze
nachtelijke bezoekers rovers zljn, te voorkomen. We zullen naar boveu gaan,
naar ile zolderkamer.

Op het gerucht dezer stemmen kwamen ook de andere leden van het gezin
toegelopen.

- Ach, wat gaan we nu weer beleven ! kreet de boerin

- Zwilg, vrouw, om Gods wil spreek geen woord meer Als ze dat ilaarbuiten
horen, zijn we verloren, fluisterde ile boer. Alleen als we ile bandieten verrassen
kunnen, is er hoop dat we ze verjagen.

IIet moet zijn ilat ile mannen op het hof iets vernomen hadilen, want luld
werd er aan de deur geklopt en een forse stem riep:

- Doe open, wiJ brengen u de heelmeester. Zijn paaril ls gevallen on de
dokter stortte uit het rijtuig tn de kracht.

- Ach, mljn arme vader ! gikle tllathilile, terwijl deze naar de ileur snelile.
Maar de boer hield haar tegen en sprak gejaagd :

- IVat gaat ge doen, ongelukkige ? Ilet is wellicht een llst om hier binnen
te geraken.

- Maar miJn vailer !

- Die is veilig te Eernegem.

- Neen, hij heeft een ongeluk gehad.

- Dat zullen we spoeilig horen, zo het waar is.
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En tot de lieilcn daarbulten rlep htf :

- Itrie zijt gtj ?

- Boeren van Eemegem. Maar doe dan toch open. Moet ile ilokter ilan
rterven ?

- En waarom bracht gil hem dan nlet in een hoeve illchterbu ? Laat ile
heelmeester eens spreken, ik ken zijn stem.

- Hij is bezwljmtl, of ilooil misschien. Durft gij het op uw geweten lailen
hem de ileur niet te ontsluiten ?

De boer begon te aarzelen. Het kon waar zljn. Maar eensklaps kwam Louls,
ilie naar boven gegaan was, naar beneden stormen, roepende :

- Geloof ze niet, vader, ik zie messen blinken; ze niln met velen. Het
zljn rovers.

- Zlult ge openiloen ol niet ? klonk nu een zware stem.

- Neen! riep de boer.

- Dan stampen wij de deur in en vermoorilen alles wat in huls ls.
Maar eensklaps hoorde men een schot en daarna akelig geschreeuw.
Louls was naar boven gegaan en hail op de rovers geschoten.
Op het hof klonken vloeken, verwensingen en bevelen dooreen.
De rovers rameiden rle deur met een dikke paal.

- Kom, moed houden, sprak dc pachter bedaard. De deur ls sterk. We
zullen het klokje kleppen om hulp en onze twee geweren afvuren.

Ilet was moeilijk voor de belegerden om te schieten, zonder zich zelf bloot
te geven, want ile bantlieten drongen zich zoveel mogelijk tegen de muur, terwijl
van achter enige dikke bomen, talrijke pistolen naar het zoltlerraam gericht
warGn.

Akeltg klonk ile alarmbel iloor de nacht. Maar ach, ile eerste hoeve was een
kwartler ver. Zouclen de bewoners, die wellicht vast in slaap waren, het horen ?

Toch hield de baas moeil. Hij vertrouwile voor een goetl deel op de eiken-
houten deur.

Louis sleepte een matras naar boven, trok het zolderraam open en plaatste
ze er voor. Zo was het beschut tegen de kogels der rovers.

- LiSt die ileur haast plat ? tierde een der wilde kerels met een gewelilige
vloek... Hier, zo niet ! vervolgile hij woest, terwijl hij een der mannen op zii
slingerde. Kapot moet ze, bij aIIe iluivels, wie zou ons beletten hier binnen te
komen ? Alloh, mannen, we moeten die boer met al zijn gebroerl naar de anilere
wereld zenden. Wie het eerst binnen is, gelijk langs waar. krijgt rte helft van
de buit.

Bakelanilt moest voonzeker uitzlnnlg van woede zlin, om zulke roekeloze
bevelen te geven.

De geweldenaar, soms onmachtig, om in de vreselijkste gotlslasteringen ziJn
razenriJ te uiten, trappelde en schopte ilan als een beest. Niemanil van zijn
mannen waagile zieh in zijn nabijheiil.

- Paf ! een kogel vloog rakelings langs zijn hoofil.
De boer hiekl zich flink en zijn zoon nlet miniler. Zij hanteerilen ile geweren

en Stien laailde ze. De koewachter luidde onophouilenil het alarmklohie, dat
op het dak stond.

- Die vervloekto bel moet weg ! tierile Bakelandt, die zlch achter een
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illkke boom verschool.
Maar of de geweldenaar ook Fog ro heftig te keer glng, het klokje stormde

voorL

- Wat duurt het lang, eer de mensen komen ! riep de boerin. Durfde ik
maar naar beneilen gaan, dan zou ik een kaârs ontsteken. Maar waar is Mathilile ?

Ja, waar was de jonkvrouw?
Eensklaps klonk door de woning een schrille kreet :

- Hulp, mooril !

- De rovers ziJn in huls, gilde de pachteres. Nu is het met ons geilaan.

- Blijf, vailer! sprak Louis geiaagd. lk zal gaan zien, en met ziin geweer
stormde hij ile trap af naar de kamer der jonkvrouw.

- Hier, ik heb hem vast... een moordenaar, kreet het meisje, dat intlerdaad
haar hanilen geslagen had om het hoofd van een baniliet" die zich langs een
klein raam naar binnen wilile wringen. Nu kon hij noch naar voor. noch naar
achter en stief, vreselijke vloeken uit.

- Doe uw handen weg! beval Louis.
Mathilde liet ile rover los. Met de kolf van ziJn geweer gaf de rnoeillge

jongeling de inbreker een gewelilige slag op het hoofil. Tegelijkertijil trok men
van buiten het lichaam weg.

- Louis ! gilile het meisje, toen een schot klonk en een kogel de boerenzoon
boven het hooftl vloog, en ziJ trok haar helper weg.

- We moeten dit venster verdedigen ! sprak Louis haastig, en van het bed
een kussen grijpenile, wrong hij alit in ile opening.

De toestand weril nu gevaarlijker, ja, onhouilbaar.
De voordeur weril bestonnd; bii dit raam moest de waeht gehoutlen worilen.

Maar men kon ook lanEs de antlere vensters een aanval rragen.
Het tedere meisje dat reeils de ilootl van haar vailer beweende, veranilerde

ln een heldin. Zii hait ilit al getoonil, iloch nu sprak zii moeillg :

- Blijf hier, Louis. Ik zal claarboven uw plaats innemen.
Zij spoeilile zich naar boven en vertelile haastig het gebeurile.

Onilertussen luchtte Bakelandt zijn ongetlulil door vervloekingen en bedrei-
gingen, alsof zijn trawanten het konilen helpen, dat pachter Eilmond ziin voor-
en achterileur vemieuwd en ten overvloeile met tizeren platen geslagen hail.

De kapitein had alle gedacht aan buit reeds opgegeven; alleen een helse
wraak bezielile hem nog.

- Ats ge niet opent, brulile hiJ, steek ik heel uw kot in branil !

Maar een geweerschot was het antwooril en een iler banilieten, ilie zich wat
te ver van de muur gewaagd hail, viel gewonal neer.

- AIIe iluivels! tierile de hoofilrnan. Alloh!begint met ile stal in.brand
te steken.

-De pachter sidilerde. Men zou zijn eigenrlom door het vuur verteren. Maar
hii bewaarile ziin beilaarilheid. Hij was het hoofit van het huis en moest het
voorbeeltl geven.

- Kan ik niet in stilte de woning verlaten en om hulp gaan ? vroeg Mathiltle.

- Moeilig meisje ! zei Edmond, maar dat mag ik niet van u vergen !

Bovenilien, het gehele huis is omsingeld en ge zouilt de rovers in handen vallen.
Maar wilt Sij het geweer laden, dan zal Stien schieten zo het noilig is. Ik kan
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dan eens ile ronde gaôn eloen, om te zlen of er geen onraad is.
De knecht had al lang de ronde moeten doen, maar daartoe was hii te laf.

Nu ook hielil hij tle tweeloop zo onhandig, dat Mathilde hem het geweer ontrukte
en zei :

- Laat mij schieten; ik heb het dikwijls uit spel gedaau, maar nu zal ik
het ook wel kunnen.

Maar eensklaps klonk van do straatweg een gedruis, als van een naderende
mâssa.

- Voort, mannen, tierde Bakelanalt. Het is mlslukt, neemt doden en ge-
kwetsten mee !

De doktersdochter zond hen nog enige schoten ua, maar welilra was de
moordenaarsbende verdwenen.

Daar kwamen de geburen, boeren en werkmensen, wel twintig in getal.

- Gelukkig nog bij tijd, vrienil Edmond ! sprak een van hen, toen de
pachter de deur geopend hail.

- Goit zij geloofd, ja ! antwoorilde deze verheugd. Het tc Van Damme;
naar ik zie hebt ge het gelul toch gehoortl?

- Ja, mijn vrouw werd wakker en wekte mli ook. Is dat geen gelui ? zei æ,.

Ik ging aan de deur horen en begrecp, dat er bij u onraad was.
Haastig wekte ik de knechten, riep de geburen op en samen snelden wij

herwaarts.

- Wil bebben een benauwrl halt uurtie achter ile rug, en baas Edmonil
vertelile wat er gebeurd was.

Tot ile mofgen bleef men samen. Reeds vroeg werd het gerecht gewaar-
schuwil. Dit kwam uit Torhout over. De magistraten onilervroegen de bewoners
der hoeve. Toen men Mathilde wiltle roepen, opilat ook ziJ haar getuigenis zou
afleggen, vond men haar niet meer. Vlaar was zij gebleveu ? Niemanil wist het,
niemand kon enige inlichting geven. Men meende dat zii gaan slapen was, maar
ln haar kamer scheen ze alleen geweest te zijn, om zich volleilig te klerlen.

Nieuwe onrust over het lot van het meisie : De boer en Louis snelilen de
weg op, orn haar rre zoeken, menend ilat zii naar hai-r vader zocht. Zii liepen
tot Eernegem, maar nergens kon men inlichtingen geven.

Doch in laatstgenoemde gemeente werden ?,e no^ meer ongerust, nu niet
alleen meer over ile maagid, iloch ook over de dokter. Niemanil wist er iets af
van een moortl.

l{ie had dan de valse tijding gebracht en met welk doel ?

- Ik begin het raailsel te begrijpen, zel de boer. Bakelanilt hail een aanslag
tegen ons in ile zin. Een verspieiler zal hem ile komst van ile heelmeester verteld
hebben. Die booilschap van een verrnoorde was een list om de mannen van de
hoeve te verwijtleren. Gelukkig, dat moe;ler ons thuis hield, antlers waren wij,
als de geneesheer,'in rovershanden en ik mag er niet aan denken, wat dan het
lot van ons huisgezin zou geweest zijn.

Dat gefluit langs ile weg diende om u te verJagen, opilat ge te Eernegem
niet zouilt vernemen, ilat ile ilokter ln ile val gelopen was ; misschien ook
een sein om u te vangen, wat iloor uw snelle vlucht mislukte.

Arme heer Verrneulen en arme jonkvrouw Mathilile !

Kom Louis, wii zullen het gerecht van al deze bijzonilerheilen ln kennis
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stellen
De genitarmen, die onmiildellijk weet opzoekingen gedaan hadilen, vonilen

tegen ile avonrl in een dreef,van het Geuzenbos het lijk van de rampzalige
heelmeester. Zijn ilochter lag bezwtijmil over het llchaar r van haar vaden

Het meisje weril zachtJes naar ile naaste hoeve vervoerd iloor de genilarmen
Mathieu en François, terwijl de beiile analere het overschot van de dokter weg-

droegen
Van de misdadigers was geen spoor te bekennen. En ln de eerste twes

maanilen vernam men niet meer de minste aanslag, zodat ile bevolking reeils
in ile blijile hoop leeftle, dat Bakelandt met zijn wrede benile verilwenen was.

CAATOUCHE VAN DE PIJPELTIEIDE

Bakelanilt's vrouw woonile in een huue aan ile zoom van het wouil, dat zich
tussen Torhout-en Brugge uitstrekte en dat ilestliils het Geuzenbos geuoemil
werd.

Haar kinileren waren door Bakelanilt bij verschillenile leden iler benile
geplaatst.

- Ze moesten oniler het volk, had tle kapiteln gezegd,

Enkele dagen vô6r Kerstmis zat Mie alleen bti het houtvuur, ilat baar
ellenilig verblijf verwarmde en verlichtte.

- Mijn man heeft beloofd te komen en mij mee te nemen naar zljn spelonk,
itie hij in het bos heeft laten graven, mompeltle ze.

Maar het duurt lang eer hij zijn woord houdt. Ik, de vrouw van ile overste,
leiil het ellenitigst bestaan van heel de bende... Ik leef hier als een verlatene,
en geschuwd... ik, die recht heb op ieilers eerbieil... want ik ben ziin wiif. Maar
ik weet het wel, dat ile Pittemse, Isabella van Maele, meet over Bakelandt to
zeggen heeft dan ik.

Zii is jonger en schoner... ik word oud... De schavuit heelt genoeg van miJ.
Ha ! het is fel veranderd sedert hij mij meelokte uit moeders huis... welk een
leven, welk een leven ! Maar - en haar ogen fonkeltlen - ilat die Pittemse
oppasse I En Bakelantlt ook ! Hii belooft... maar hiJ schendt zijn woord, hij zal
mij niet in ile spelonk brengen ! Doch itat hii oplet... ja, Bakelandt, let op...

breng me niet tot het uiterste... of... Ja... of ik verraail u, al ziit ge duizenilmaal
mijn man en ile vader mijner kinderen !

En de haveloos geklede, ile vermagerde, verdierlijkte vrouw balile ils
vuisten... vloekte en braakte verwensingen !

Nog lang zat ze in het vuur te staren-
Eensklaps luistertle ze.

Hoorde ze gerucht ? Of was het de winrl, die door de ontbladerde bomen
gierile ?

Neen, ze hoorile stemmen.

- Zou hij daar zijn ? mompelile Mie. Zou hiJ toch zlin wooril houilen ?
Haastig veegile ze haar tranen af, en ln spanning keek ze naar de ileur.
Twee heren traden in de hut. Ze waren in warme pelsmantels gehulil

- Rijk volk, dacht Mie, en ze was reeils begerig naar gelil.
Onqiililellijk voelde ze zicb weer in de rol van bedelaa$wût, gel{k vroeget
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