
DE LAATKOMER

De nacht-diligencie van Brugge naar Gent stond tn eerstgenoemile stail ver.
trekkensgereeil. De geleirler schikte de pakken en koffers, trok er het zeililoek
over en blies nog eens, om de laatste reizigers, uo er nog waren, te versittigen.
De voerman zag hret tuig zijner drie kloeke paarilen na en vonil alles in de beste
orde.

-Franels, z$n uw ptstolen ln orûe ? vroeg de beEeleliler aar dc koetslcn

- Ja, waarom vraagt ge ilat?

- Wel, gii kijkt altijd door een heldere brll en meent, ilat alle nacbtrlililers
ver oyer ile grenzen zitten, nietwaar? Maar gisteren zltn er twee moorilea
gebeurd.

- Twee moorden !

- Wist gij het nog niet ? Zeker de ganse ilag geslapen ? hernam ile gleleiilen

- Natuurlijk ! Als ge een ganse nacht met uw tronie in de Oostenwinil moet
zitten... ma;Lt ,eE eens, waar zijn die moorden gebeurd ?

- Nabij Torhout,

- Ah ! gelukkig niet oll onze weg..,

- Neen, maar de banilieten blijven niet op ilezelfile plaats.-

- lVaarom hebt ge geen soldaten gevraagd om ons te vergezellen?

- Ik heb het geilaan...

- En het bestuur weigerde...

- Er waren geen solilaten beschlkbaan..

- Geen beschikbaar ! spotte de voerman. En men valt er ovet ! Maat de
Fransen nestelen liever in de rijke huizen.

- Francis, het slaat negen uur, we moeten vertrekken.

- Ik ben in elk geval goed gewapend.

-Enikook!
- Iloeveel reizigers ztin er?

- Een vijftal...

- Kloeke gasten ?

- Behalve een... een grijsaaril !
De begeleider blies een vrolijk deuntje, dat over de gehele markt weerklonk

Francis zette ziin paarden aan en het logge voertuig kwam tn beweging.

- Ilalt ! Heila ! We moeten nog mee ! weril er luid geroepen.

Een passagier kwam haastig aangelopen-
I)e voerman hield brommenil zijn paarden ln, maar hii werd beter gezlnd,

toen hij de narlerenile zag.

- Een goede helper in tiiit van nooil, mompelile Francls.

- Het ts toch de koets voor Gent ? vroeg de l,aatkomer.
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- Jawel, mijnheer !

Bijna te laat.." gelukkig kan ik nog mee !

- Stap in, mijnheer, verzocht de begeleider, het portier openeniL
De diligencie reed voort. Ze schokte over ile ongeliike straatstenen tot aan

de Gentse poort. Nog een laatste hoorngeschal en het zware voertuig was op de
grote wet, die langs Maldegem, Eeklo, Waarschoot en analere plaatsen naar Gent
leidile.

Binnen zaten nu zes reizigers. De laatst lngestapte scheen een welgestelil
koopman te zijn. Bij het flauwe schijnsel ener bollantaarn monsterde hiJ zijn
mede-passagiers, die allen slaperig sr:laenen. behalve een, een lange nran, die de
avondgroet van de laatkomer beantwoord had.

- IIet scheelde weinig, of ik had tot morgen mogen wachten, sprak de
koopman.

- En het is onaangenaam als men zijn plannen verstoord ziet.

- Ge hebt gelijk. Maar ik wist niet wat te doen Mijn vrouw traehtte miJ
thuis te bouden; ze was ongerust, daar er gisteren moorden schijnen gepleegd te
zijn. Nu, eerlijk gesproken, ik zag ook tegen de rels op.., 's Nachts is men veiliger
thuis dan in een ililigencie. Maar het veranderde nog oD het laatste ogenblik,
daar ik noorlzakelijk v6ôr acht uur te Gent moet zijn.

- Ik ken geen vrees, snoefile de lange man..

- Dat is gemakkelii\ !

- Ik heb al eens kennis gemaakt met ile rovers.

- 't Is toch niet waar zeker !

- Ja, echt ! Doch de schavuiten haalden welnig eer aan hun aanval. Eet
was tussen Brugge en Rudilervoorde, op ile Kortrijkse weg. Ik hart mij te lang
opgehouden bij een vrienil en keerdc te voet naar Brugge terug. Een ouil-
Oostenrijks officier als ik, mag niet vervaaril zijn !

- Een oud-officier die nooit buskruit geroken heeft, klonk het uit de verste
hoek.

De lange man sprong kwaail op.

- lVie beledigt mij daar ! riep hii clriftig.
Maar niemanil antwoordde" De passagier in de hoek snurkte.

- Nooit buskruit geroken ! Honderd tluizend kanonballen, ik geen buskruit
geroken. En te Jemappes dan?

- Zat ge verscholen achter een bosje, klonk het sarrend.

- Dat gaat te ver ! Mijnheer, veins niet te slapen maak u kenbaar als ge

een eerlijk man ziit.
Geen antwoord.
Zware ademhaling !

- Vertel uw ontmoeting met de rovers eens, hernam de koopman. Straks
kunt ge met tle lasteraar afrekenen.

- En dat zal ik cloen ook, ik laat hem niet los voor hil zijn schandelijke
wooralen intrekt en mij zijn verontschuldigingen aanbieilt ! De rovers... rsâar
was ik ook weer ?

- Ge keertlet naar Brugge terug !

- O ja ! Niet ver van Steenbrugge sprongen vijf zwarte kerels uit een gracht
te voorschijn. ( Uw geld of uw leven ! > riepen ze. Ik antwoordile met een raak
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pistoolschot...

- Ge hebt nog nimmer raak geschoten ! zei tle slaper...

- Honderrtiluizend kanonballen... wie is die lafaard toclt ?...

- Let niet op hem... vertel voort.'. ik branil van nieuwsgierighelil ! drong
de koopman aan.

- Vgelnu, om veriler te vertelleu, een der rovers viel morsilood neer... Een
aniler sloeg ik omver... Ik haal nu kunnen vluchten, want ile kring was gebroken,

maar een dapper man vlucht niet...

- En te Jemappes dan ? weril er weer sarrend geroepen.

- Luister niet ! Vertel voort ! sprak de koopman.

- Miin blod kookt, mijn hanilen ieuken".. maar ih moet geiluld hebben...

- Gedulil hebt ge wel, want bii elk gevecht uat, ge veilig in een hoekJe'
terwijl uw makkers stretlen...

- Luister uiet, ik begeer uw verhaal te horen, zei de koopman.

- Maar, mijnheer, ik kan niet stil zitten, ik mag me zo niet laten beledigen...
toeh wil ik uw raad volgen... uitgesteld is niet verloren..

- Neen, bevestigde de treiteraar, en uitstellen kunt ge goei! ge steltle uw
moed altijil uit tot de slag geleverd was...

- Hoe moeilijk het ook is, ik zal maar doen alsof die lastertaal niet tot mif
gericht is, vervolgde de lange man tot de hanilelaar.

- Wel ja... twee mannen lagen neer... en toen ?

- Ik hatl snel mijn pistool geladen en vuurde het vlug af op de derile... Een
gil.. en hij hail ook zijn vertlienile loon ontvangen. De vierile en de vijfile snelden
rtreg, maar tk zette ze na. Ze verilwenen in een bos... Daar werd het zoeken onmo-
gelijk. Ik harl mijn plicht volbracht...

- V9anneer hebt ge dat alles gedroomil ? vroeg de venneenile slaper.

- En bereikte gii veilig Brugge'! vroeg ile koopman haastig.

- Ja... Ge begrijpt dus, tlat ik onbevreesil op reis ga.

- Omilat ge moet, want morgen zoudt ge voor schultl te Oostende aange-
houilen worden. Ge hebt al uw geld... of neen, uw gelil is het niet maar het gelil
van anrleren op zak, openbaarile de passagier in de hoelii

- Nu is het uit !

De jonge man greep zijn plaaggeest vast... maar kreeg zell zo'n geiluchte
stoot, dat hij achterover op de bank tuimelile, tegen een ilikke heer, die door de
schok uit zijn zoete sluimering gewekt rveril en verschrikt riep:

- Een ongeluk ? Wat gebeurt er ?

- Niets, mijnheer, het is niets, antwoorilile ile koopman, De ililigencle ral
over een grote steen geretlen zijn.

- O I zei de heer geeuwenil en ilutte weer ln.
De lange man was verrast en wist niet goeil hoe hii zich houilen moest.

- Koest, Grijpvogel ! waarschuwile de man in het hoekje. Ge weet nu wel
dat ik u ken ! lVilt ge ook mijn naam kennen? Zijt gij Pieter Vandam vergeten ?

De lange man - Grijpvogel weril hij nu genoemil - keek verschrikt naar
de zonilerlinge spreker.

- Zet u nu stil neer en zwrjg, herram Pieter Vandam.
De koopman schoof nu nevens Vanrlam en sprak:

- Mijnheer, ik moet u mijn verontschuliligingen aanbleden, ih htelil u yoor...
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wa;t zxl lk zeggen ? voor...

- Een lasteraar. een ongemanierd mens nietwaar ? Beken bet maar ! viel
de anilere lachend in.

- Het is waar, doch ik geef mijn vergissing toe.

- Ik gaf u op een eigenaarilige manier te kenaen ilat tlie pocher een
oueerlijk, onbetrouwbaar mens ls.

- Ik ben u zeer dankbaar, flulsterde de koopman, Ge moet weten, ilat lk
nog al gelil blJ me heb, ik zou me misschien door dle babbelaar laten innemen
hebben...

- Ge waart al aardig op weg en rees zeker, ilat hil u beroofil had.

- Een mens moet tegenwoordig voorzichtig zijn.

- Daarvan weet ik mee te spreken. Ik heet Vandam en ben afkomstig van
Brugge, waar ik dienaar ben bii Mijnheer 8.., een voornaam koopman.

- 0, ik ken hem zeer goed, ik iloe zelfs wel zaken met uw patroon

- Zo? En wie zrjt gii, als ik zo onbeleefil zijn mag het te vragen

- Ik heet Eivière...

- Ik heb niet de eer u t,e kennen...

- Ik woon nog pas seilert het begin rlezer mrand te Brugge. Ik kom van
Ieperen...

- Ieperen, laat zien, met miJnheer Debours van leperen doet ons huis wel
zaken...

- Julst ! En mijnheer Debours en ik zijn deelgenoten" Wel, wel, hoe dat
samentreft ! Mijnheer Debours is feitelijk de uitvoeriler hij tekent alles.-

- Hij ls zeer bedreven

- Jt, en rlaarom laat ik de letiling geheel aan hem over. Maar de naa,n von
uw patroon is mij toch bekenrl ! En SiJ gaat zo op rels in de nacht ?

- Een ilringenile zaak...

- Ja, dat gaat no.

- En vooral nu de handel slap is, moeten wiJ alle gelegenheilen aangriipen.

- Natuurliik ! Zo is het met miJ ook, ofschoon het onveilig is met gelil te
relzen.

- Een goeile schuilplaats, mijnheer Rivière. En Vanrlam fluisterde : ik heb
miln geld in ile voering van mijn Jas en ik raail u aan, ook zo te iloen,.. natuurlilk
niet alles. Ge houdt wat in uw borstrok, om ile rovers tevreilen te stellen.

- Maar denkt u, dat er gevaar is ?

- Och nee... er zijn moorden gebeurd nabiJ Torhout, maar ilat is tamelijk
ver van hier, want de rovers houden zich iliep in ile bossen, voorâl nu..

- Ge hebt geliik.
De twee mannen spraken nog een wijle samen.., Dan scheen mijnheer

Bivière sl,aperig te worilen, ten minste zijn antwootden waren serward, zijn
stem verftauwde... en eindelijk zonk hii achterover en liet zijn onaangenaam
neusorgaan in volle werking.

MiJnheer Vandam kroop in zijn hoekje teru& terwijl Grijpvogel steeds

onrustig naar het portier keek, als scheen hij een gunstige gelegenheid af te
wachten om het hatelijke gezelschap van Vandam te ontvluchten.

De wagen schokte voort langs ile ilonkere, eenzarne baan. Ten lratste bleel
btl staan
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- I[aar ziin we ? vroeg een iler passaglers.

Niemand antwoordde.., alleen schenen te slapen. De conductenr verscheen
aan het portier en riep :

- Ileren, Malilegem... ltie wil, kan hier een Boos ûtstappen en bijvoorbeeld
een warrne drank gebruiken.

- Hoe lang stopt ge hier ? vroeg Griipvogel.

- Twintig minuten, ongeveer... SuBt Mijnheer af ?

- Mijnheer blijft zitten ! klonk het plotselingl uit ile hoek
Eu eensklaps stonil Vandam recht, ten minste voor zoveel dtt mogelifk was

in het laag voertuig.
Grijpvogel zette zicln zwijgend neer en was zeer onrustlg. Het was nlet van

de kot, itat hij beefde.
De diligencie bleel dus vô6r de girote afspanning staan, zonder dat ile

passagiers hun plaats verlieten, zeer tot ongenoegen van de waarrl.
Einileliik-werd ile reis vervolgd.

- Een slecht einil, gromtle Francis, de koetsier,

- Waarom ? vroeg ile conilucteur,

- Het Meetjeslanil is rijk aan bossen...

- Dat weet ik ook, want reeils twintig iaaar riJrl tk er schler ilaselijks aloor !

- In die bossen kunnen rovers schuilen...
Poeh, poeh, het ergste eind is zeker achter de rug, man... we zijn goeil en

wel buiten lVest-Vlaanileren.
Zoniler stoppen reetl de wagen voorbij Ailegem.
Plotseling weerklonk een schot...
Met een hevige bons stond de wagen stll
- Een ongeluk !

'* De heiligen bewaren ons !
Z klonk het binnen. Alleen Miynheer Bivière riep niet. HiJ sprong op en

stelde rlch aan bet portier.

- Heren, kalm. zei hij dan. Er irs niets gebeurd... yacbt, ik zal even zlen.
HiJ opende het deurtje en stapte uit.

- En nu, heren, hernam hij, hoop ik dat ge allen wakker genoeg z{t, om
mij duidelijk te begrijpen...

- Maar, miinheer Bivière, is de schrik u in het boolil geslagen ? kreet
Vandam.

- Stel u gerust, mijnheer... bedankt voor uw belangstelling ! Maar wat
anders, geef mû uw frak eens over !

- Maar wat scheelt u... wat scheelt u-..

- Mijnheer Vandam, uw frak, dat is twee keren... Stel, als 't u belieft,
mijn geduld niet op ile proef.

- Maar wie zijt sii alan ?

- Cartouche...
Die naam oefenile een geweldige indruk uit. Men riep on hulp, smeekte

om genade, men gilde en schreeuwde.
Cartouche - want mijnheer tiiviière was niemflnd anilers dan Mathijs

Verbinnen - a,ntwoordde met een pistoolschot, dat echter niemanil trof, maar
ieiler gedwee maakte als een lam.
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- Heren, ge zlit in onze macht r hemam ile rover. Miin mannen staan rond
ile wagen. lVie zijn leven llef heeft, tone het iloor nu eens rap zijn gelil en
kostbaarheden af te staan.

Cartouche hield in de ene hanil zip grote hoed en in ile anilere zijn ptstool

- Hier ! zei een der reizigers... rnijn beurs. mijn uurwerk... Ik houil meer
aan mijn leven dan aan mijn bezittingen.

- Braaf gesproken er een goed voorbeelil voor ù. anderen. Maat beste
vriend, ik zie op uw wandelstok een zilveren appel.". die stok kan niet in mijn
hoeil, het is waar. maar reik hem mit maar over, ik kan hem wel tegelijk met
miin hoed vasthouden...

- Hier is hij t kreet de man en l-ij hief snel zijn stok op, om de baniliet
te slaan... mâar een schot knalde en de ongelukkige reiziger viel morsdooil neder.

- Heren, ik spreek nooit liehtzinnig zei Cartouehe llet bewijs... ligt daar...
die passagier zal nooit meer zijn hand tegen mij kunnen opheffen.

De anderen weerden aich, orn alles wat waarile had, in de hoeil te werpen.

- Mijnheer Vandam. uw trak ".

- Ik heb de voering losgetornd... hier is mijn gelt. ik ben geruineeril,..

- Gii niet, uw meester immers.

- Neen" ik ben niet de klerk zoals ik zei, maar cle patroon zelf. O ! tk ilte
altijil zo voorzichtig zo achterdochtie ben. hoe heb ik mijn geheim zo kunnen
verklappen.

- Vertel uw geheim aan niemand, zelfs aan uw vrouw niet ! spotte
Cartouche. Waar is uw geld nu !

- Hier ! en sptjtig wierp de Brugse koopman een pakje briefjes in de hoed.

- Ik ben eilelmoeilig, hoor, hernam Cartouche. Neeur er tien ûan terug
terwille van onze kameraailschap... En nu ga ik heen ! $oede. reis verder. heren.*
Ge behoeft u niet meer angstig te maken. de weg is verderop veilig.. Maar git.
Grijpvogel, zult mlj vergezellen...

- Ik ?...

- Ge verstaat mij... geen tegenstanil... rlaar ligt al één lijk... Maar ik kan
het graf ruim genoeg maken voor twee Grijpvogel. Dus wat kiest ge ?...

- Ik zal u vergezellen... maâr...

- Och, iongen, ik bewijs u een ilienst i Heb ik mijnbeer Vanilam goed
vetstaan, dan moet gij al evenzeer de politie vrezen als ik In mijn gezelschap
ziJt ge dus veilig.

Grijpvogel verliet de diligencie. Cartouche sloot kalm het portien na de
heren nogmaals goede avond gewenst te hebben.

- Is het getlaan ? riep iemanù

- Ja.

- Alles wel gelukt ?

- Opperbest!
De rovers waren slechts met wernigen. Twee kloeke kerels hielilen met hun

pistolen de koetsier en de voerman in betlwâng, een stond er bij de paarden,
en een vierde hield zich wat ter zijde. De laatste kwam bij Cartouche. Het
was BakelandL

- Is het de moeite waaril?

- Een goerle bult.
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- T9elk geluk ! We beginnen ilus goeil !

- Ilet kon nlet beter ! Gunstige voortekenen...

- Maar hebt ge een gevanEene?

- Ja, zoals ge zlet.

- Bii alle duivels, wat moeten wii met hem doen ?

- Wii kunnen er een goeil liil iler benile van maken..,

- Maar zijt, ge zinneloos ? Een onbekende...

- Heb ik dan als zot gehanilelil ?". Doch kom mea er ziJn veiliger plaatsen
om de zaken te bespreken. Ik hoor lets...

- Waarachtig, er nailert volk !
Bakelandt floot even.

- GrlJpvogel. in stormpas of... ge weet het, hé ! fluisterde Cartouche.
In een oogwenk was ile benile tn het bos verdwenen

SAMEN OP EEIS

- Ze zltn weg ! riep ile conilucteur Laten wil maar snel voortrijden.

- Zle ten minste eerct wat er blnnen Eebeuril is. Er zat een rover ln ile
wagen...

De conducteur opende het portler.

- Genade t riep er een.

- fryii hebben niets meer ! gilile een aneler,

- De rovers zljn weg, zei de contlucteur... Maar, ltgt ilaar iemand... een
moord...

-Ja, zei Vanilam... een moord I Deze man werd neergeschoten.

- Is hij rtooil ? Ach, Moeiler Goils... hoe wreed, hoe wreeil ! Francis...
een moord...

De koetsler kwam naderbij gesprongen.

- 1s... 't waar ? stamelile hif, sidderenil van ontzetting

- Staan er geen huizen in ile buurt ? hernam Vandam. Misschien is ilie
man nog niet dooil...

- De streek is zeer eenzaam.

- En hoever nog van Eeklo ?

- Een half uur. als we snel rijden.
Twee ruiters kwamen aangerend. De hoefslag hunner paaralen had ile ban.

ilieten aangezet ile wijk te nemen. Zij sprongen uit het zailel en vroegen
verschrikt :

- Wat is er gebeurd ?

- Een moord.. heren... hoe wreed. hoe wreeil ! kreet, de conilucteur,, Verstaat
eetr van u beiilen iets van de heelkunde bij geval?

- Ik heb in 't leger gediend en gewonden verzorgd, antwoorilde een der
ruiters. Laat mij het slachtoffer onderzoeken.

Hii boog zich over de gevallene.
Korét en akelig klonk zijn oordeel :

- Dood ! Getroffen in het hart. Die baniliet moet een meester-schutter ziJn

- En nu ? vroeg Francis.

- Het lijk meevoeren naar Eeklo.

86





BAKE,LANDT

Deel I

IAN VAN CONTICH
IOHAN VERDIICK

DE BENDE VAN

ANTWERPEN
UITGEVERSFIRMA L. OPDEBEEK

1955


