
BAKE^ilhNDT DE TWEE LANDBOUTryERS

Nu de Franse gentlarmen het Vrijbos ln alle richtingen iloorkrutst haililen
en er nog altijd rondzwierven, was de min of meer bijgeloviFe sehrih voor dat
onherbergzaam woud verflauwd bij de plattelandbewoners.

Niet dat een boer het zou gewaagd hebben 's avonds door de geheimzinnige
dreven te gaan, al kon hij er ook zijn weg beiluidend mee verkorten. O ! neen..
's avonds bleven de boeren thuis.

Maar overdag begaven de boerenzoons, als het gezelschap talrlik genoeg
was, zich wel eens in het bos. Nooit ontmoetten ze er iets veril,acht. En ook de
Fransen waren er nog niet in geslaagcl een rover te vângen.

En daar men in enige maanden tijit van geen aanrandingen meer hoorilo
spreken, hoopten vele Vlamingen reetls dat Bakelanilt verhuisrl was naar anilere
gewesten.

Hierover spraken ook twee lanrlbouwers, die te voet van Brugge naar
IVijnendale terugkeerden en een weg van het Geuzenbos volgden.

De boeren herinnerilen elkander al het gebeurde, vooral het ilrama iler
langhes. Van vader tot zoon werd die verschrikkelijke misdaail vertekl.
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De twee wanilelaars joegen aldus elkander schrik aan, En zonder het vool
elkander te bekennen keken ze omzichtig ronel, staartlen tussen ile struiken en
bomen, wier takken zwiepten in de hevige winil.

- Hoor ik daar niets ? vroeg Seppen.

- Maar neen, Camiel, ten minste niets bijzonders.

- Jawel, luister.." er nadert volk.

- Ja, ik hoor ook spreken. Het zullen mensen ziJn die, als wij, hulswaarts
g8an.

Doch beide boeren klemtlen vaster de mispelaren wandelstok in de vuist.

-Ze aiin gedrieën, fluisterde Seppen.

- lVij zeggen. elk een goeden avond, en gaan voort.
Maar het drietal bleef staan.
Een hunner trad op boeren toe en vroeg stout :

- I{ie ziit sii ?

- Mensdn van Wijnendele, antwoorilde Camiel.

- Yan waar komt gij ?

- Van Brugge.

- Zeker Franse gerechtsdienaren tn burgerklerling? sprak Seppen.

- Neen, man, ge hebt het mis. lVij zijn mensen, die de reizigers ile last
verlichten, door hun geld af te nemen.

- Eovers ! schoot het beide boeren rloor het hoofd.
Hun knieên knikten, en de hanil scheen machteloos om ile mispelaren stok

op te heffen.

- Alloh, vrienilen, ge aanelt... uw gelil en rap !

- Wi.i hebben er geen, zei Seppen angstig"
llij sprong snel zijwaarts om te vtuchten.
De rover- die gesproken had, aond hem een kogel na, Met een woeste

sehreeuw viel de ongelukkige landbotrwer neer.

- En nu gij. hernam de moordenaar tot Camiel.

- Ileb deernis met mii !

- Ja. als ge uw geld rap afgeeft.
De boer haalde wat zilveren munt boven.

- Het is wel de moeite om ons al de last aan te doen, spotte de rover.
Nauwelijks genoeg om een nacht te drinken.

- Ik zweer u, wij hebben niets rneer.

- Thuis toch wel.

- Thuis... ja... maar..,

- Ge woont ver van hier, wilt ge zeggen. O ! ix ben nog niet moe en ga

met u mede en thuis zult ge me honderd kronen geven Geen tegenspraak... Ik
wil die som... maar een vermaning" Uw gezel ligt ginr'e dood bij die boom...
als gil niet als hij varen wilt, pas dan op, dat gii geen woord uit, rri ontmoeten
wij een geheel leger gendarmen, want eer ze ons griipen kunnen. zit de kogel
in uw hoofd.

- Ik zal niets doen, stamelile Camiel.

- Dat is goed.

- Cartouche. wat gaat ge aloe4'J vroeg een der twee ilie werkeloos alles
aangezien en aangehoord hadden en die vrager was Eakelandt zelf.
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- Met de boer mee naar huls.

- En dan?

- Wel dan vul lk altilil miin lege zak. En ilan zult ge weten, wat ge niet
gelooft.

- Ja maar, iongen...

- Zilt gli vervaard ? Ik niet ! Zo werken wii in onze streek.

- lVe gaan mee. sprak Bakelandt tot Daneel.
Angstig stapte de boer voort. tlii kon niet ilenken.." niet aan ziin vrlend.

dlie al ilooil was of ellendig te sterven lag.., niet tlenken aan wal, hii straks doen

zou... aan ziin vrouw en kinderen.
Ilet duurde niet lang of Camiel wees een hoeve aan'

- Daar woon ik, zei hii.

- Ah. luister dan eens...

- Ik ga het geld halen, mijnheer !

- Neen, dat is te vriendeliik, .k zal wel meegaan En luister nu ! lk ben

naast u.., moest ge uw zoon of knecht ter hulp roepen. dan schiet ik u omver
en ik snel weg. Ge verstaat ilat, nietwaar ?

- ta,, mijnheer...

- Ge zult me recht bij uw geld brengen en uw wiif en zonen gebietlen ons

alleen te laten, voorgevend itat ik een koopman ben herhaalde MathiJs Ver'
binnen, alias Cartouche... Hebt ge dat begrepen ?

- Ja, miinheer...

- Als ik vertrek, vergezelt ge me tot aan ile poort. goeil verstaan ?

- lot aan de poort, nietwaar, Mdnheer ?

- Ja. Bn ook dan nog niet om hulp roepen; want wii komen dan met
honilerd man wraak nemen !

- Ik zal niet roepen, mijnheer.

- Ge speelt een gevaarlijk spel, zei Bakelanrtt tot Verbinnen. lVeet ge

met hoevelen ze binnen zijn ?

- Dat kan me niet schelen. Ik kom geen vriendenbezoek afleggen, maar
gelil halen en daarvoor heb ik alleen de baas vandoen. lùeze zal wel gewillig
zijn. lVacht hier op mij !

- Ja, maar pâs op... en spoetl u t

- Wees gerust. AIIoh, vriend, ga nu maar voor... doch voelt ge tlit ?
Cartouche duwde ziin pistool tegen Camiel's wang. De boer sBrong ver'

schrikt op zij.

- Denk aan ilit speeliling...

- Mijnheer, ik zal gewillig zijn-

- Vooruit dan!

OP DE IIOEVE

Camiel Dobbelaere wâs een wzlgestelile boer van Wiinenilale. Ziin hoeve

stond niet ver van het kasteel, ilat eens aan de gxaven van Vlaanileren behoorile

en nog altijd ziin trotse muren en torens verheft.
Vrouw Dobbelaere zat met de kinileren, meieleû en knechten bil de haaril

ln de ruime voorkamen
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