
BAKE^L'XNDT oP DE HoEvE

Camiel Dobbelaere was een welgestelile boer van Wijnendale. Zijn hoeve
stond niet ver van het kasteel, dat eens aan de graven van Vlaanderen behoorile
en nog altijd zijn trotse muren en torens verheft.

Vrouw Dobbelaere zat met de kinaleren, meiclea en knechten biJ de haaril
ln de ruime voorkamer.







- Vailer blljft weer lrng weg, iad ze reeils tlenmaal zuchtenil geuegal EU
moest tocb zorgen altiJd voor het ilonker binnen te zijn.

- Seppen Verlat is btJ hem... en Seppen ls een plakker, zei de ouilste
longen. Vader zou alleen wel eer thuis ziJn-

- lltj moest wiJzer zijn dan Seppen. Omilat Seppen te voet gaat, laat vader
ook zijn gerij thuis. Seppen gaat liever te voet... natuurlijk rlan kan hij gemak-
kelijker elk herbergje binnen... Anilerc moet hiJ iemanil hebben om zijn paaril
te laten vasthouden.

Er werd geklopt.

- Vader is daar! klonk het.
Toon ging vlug de deur openen.

- Het is vader nog niet ! riep moeiler teleurgesteld.
Een kennis kwam binnen of beter een beschermeling.. een leurder, ilie wel

eens een nacht in ile schuur mocht .slapen en 's Zomers ile oogst hielp afdoen.

- Elk een goeden avond. groette hli" Bazin, ik moet morgen naar Oostenrle...
lk kom nu van Kortriik... is het niet te veel gevraagd ln de schuur te mogen
slapen ?...

- Neen, Thuur, zet u bij 't vuur... 't is u gegunil, zei de boerin mtnzaam.

- Duizendmaal bedankt ! En is ùe boer nog niet thuis, bazln ?

- Neen, hij ls naar Brugge en blijft lang weg.

- Het is gevaarlijk, bazin.Ik kon ook nog wel doorgewanilekl hebben tot
Gistel... en zelfs tot Oostende, maar toen ik van die moord hoorile, besloot ik
tot rnorgen te wachten.

- Een moord I klonk het verschrikt.

- lVees gerust, bazin, het is een vrouw die vermooril werd, ve.r van bier !

- l{as bet een boertn ? Ilebt ge dr naam niet gehoord ?

- Neen. niemand kende haar. Men sprak van een beilelares... ze werd tn
haar hutJe vermoord ergens in het G'ruzenbos...

- Ah, ih weet het a1... een vrouw v 'r omstreeks te veertig. Ze woonile geen
uur van hier. geheel alleen. zei Toon ùlaar het zijn seen rovers. die dat gedaan
hebben. Dat mens was zo arm als'*lp straat... ze schooide".

- Misschien een dle de rovers tron verraden, meende de leurder. 't Spel
begint weer... en wij, die dachten, dat Bakelandt gevlucht was.

- t Heb het noolt geloofd, hemam de boertn.

- De rovers... wie ziijn ze? sprak Thuur weer' Ze zeggen dat de bende-
leilen op de parochies en bij ile boeren wonen. En als hun kapitein ze oproept,
dan is ile benile weer bfieen !

- Vader, vader toch ! jammerde de boerin
Een half uur verliep. De orrrust klom.

- Wil ik eens gaan zlen ? vroeg Thuur. Een der knechten kan meegaa,a.
Wlj zullen ons goed wapenen...

- Och, als 't u belieft, ja, ga rle boer een elntleke tegen !

Een der knechten en de leurder maakten zich gereed om uit te Eaan
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