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Robert Male kwarn van den akker. Hij was een
boerenzoon van ongeveer twintig jaar. In gedach-
ten verzonken begaf hij zich naar de kleine hoeve.
Hij hield het hoofd wa,t gebogen.

Plots voelde hij felle pijn aan zijn beenen...
-_ Lomperik, durft gij mij voorbij gaan zonder

te groeten) klonk het.
Robert zag Roger, den jonker van het kgsteel.

En die had hem met zijn rijzweep om de beenen
geslagen.

- 
Doe uw muts af ! gebood de jonker.

En weer hief hij 't rijzweepj. 
"p, dat hij ook op

ziin wandeling bij zich had.
Robert Male sprong vooruit en gaf den jonker

een geweldigen vuistslag in 't gelaat. Roger viel
achterover en bleef liggen.

Mij met de tii."p slaan als een hond I

rchreeuwde Robert. De tijden veranderen...

t-



Hij iroorde st€mmen. Een boschwachter en eên
jaeer kwamen aangeloopen.

-* 'Wat hebt gij gedaan) vroeg de boschwach'
te r.

-- i-Tem afgeleerd mij te slaanl antwoorrdde
Robert,

Dc jonker verroerde zich niet. Hij kreunde
toch.

-- Dat zal u duur te staan konien ! beweerde
de jager tot Robert.

- 
Dat zuilen we zien, maar die kerel heeft me

nroe getreiterd. En nu sloeg hij me, omdat ik hern
niet geaien en Cr.rs niei gegroet had I llc bedank er
vocr nog als een beest behandeld te worden.

R.cbert lûaie verwijderde zich. Toch was hij nu
;ieif verschr,ikt over zijn daad.

R.oge; lvas de zoon van den kasteelheer, baron
van'trienhoven,eigenaar van de meeste hoeven en
landeiij.:n, ool< van de boerderij, waarop Robertr
ouders ""voonCen. En de baron had veel macht.

Robert kwam thuis. Vader en moeder zaten
in de keuken.

Robert trad binnen.

- 
Is er wat gebeurd? vroeg zijn nroeder dade-

lijk.
Ze z,ag. dat Robert bleek was.
-- J", er is rorai geb,eurd, antwoordde de zoon.

Ik kwam door d,e dreef en liep in gedachtln. Ilc
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peinsde over het nieuws uit Frankrijk, hoe er daar
oproer is tegen de ka.steelheeren. Ik zag jonker
Roger niet... En hij gaf me een slag met zijn rij-
zweep. Ge weet, dat hij me niet kan verdragen,
omdat ik op 't dorp zoo geestdriftig over het
nieuws uit Frankrijk heb gesproken. Hij gebood
me nu mijn muts af te nemen en dreigde me weer
met zijn zweep. Toen werd ik zoo kwaad, Cat ilr
hem mijn vuist in zijn gezicht sloeg. Hij rolde
achtérover...

- 
Maar Robert toch! rie p moeder ontsteld uit.

- 
Is de jonker gekwetst? vroeg boer Male
'l( Heb niet meer naar hem gekeken... De

boschwachter en de jager kwamen aangeloopen.

- .O, Robert, waarom deedt ge dat ! kloeg
vrouw Male.

- 
Hij sloeg me eerst...

- Ja, jongen, ik begrijp urq woode. sprak va-
der. Maar Roger is de zoon van den baron.,. f)at
kan elecht voor ons afloopen Wij zijn de pach-
ters van 't kasteel.

- 
O, dat de Franschen maar gauw hier kwa-

men om ons van al die lcasteelheeren t.e verlossen I

zei Robert. Ik ben dat slavenleven mo€...
Er was onrust op de kleine hoeve...
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De boschwachter en de jager droegen Roger in
een arme woning. Ze legàen hem op een scha-
mel bed, en deden zijn jas uit orn te zien of de ion-
ker gewond was.

Toen ging de boschwachter haastig naar het
kasteel en de jager naar den dokter.

Roger lag b€zwiimd.
In de hut woonden Mathijs e,r zijn vrouw

Klara. Ze zaten verschrikt bij het bed. De jaget
had hun verteld, dat Robert Male den jonler gc-
slagen had.

- 
Dat zal slecht afloopen voor de Malea, fluir-

terde Mathijs. Wie weet, jaagt de baron ze niet
van hun hoevel

- Ja... De jonker verdiende toch eens klet-
sen, antwoordde Klara zacht. Hij meent, dat hij
alles mag doen. Verleden week heeft hij Robert
Male op 't dorp nog zoo gemeen uitgescholden...

*- Stil, stil, de jonker hoort het misschien...
't Duurde niet lang of de baron. trad ,binnen.

Hij boog zich over zijn zoon.

- 
Roger, hoort ge me niet... ik ben hier...

uw papa, zei hij.
Maar de jonker an,twoordde niet.
De baron was zeer angstig voor hem. Hii

vroeg om koel water en een doek. Klara bracht
het gevraagde.

Baron van Tienhoven wiesch Roger het gclaat,
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De jonker bewoog zich evetr, maai" opellde de

oogen niet.
-_ Roge r, hoort ge me...) Ik ben hior.". uw

papa, herhaaltde de baron.
Maar hij kreeg nog geen antwoord. Hij ging

aan de deur zien, ongeduldig naar de kom'st van
den dokter.

Dan trad hij weer binnen,

- 
Robert Male is een ge'weldenaar, zei hij tot

Mathijs. Ik zal hem in de gevangenis laten ste-
ken.

De baron had geen rust. Nu zat hij binnen, en
boog hij zich over zijn zoon, dan weer stond hij
aan de deur.

't Duurde nog €en kwartier eer de dokter
kwam.

--= Wat is er nu gebeurd, nijnheer de baron?
vroeg hij.

-- Robert Male, die brutale kerel, heeft den
jonker geslagen.

_* Ja, dat heb ik gehooi:d van den jager,'".

- 
Dokter, talm dan niet, rnaar verzorg mijn

zoon! drong de baron aan.
De geneesheer haalde een flesch uit zijn,tasch,

en hield die den jonker onder de neus. En de uit-
werking was verrassend.

Roger opende de cogen, en kcek verdwaasd
rond.
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- \f,/661 ben ikl vroeg hij.
* Bij mij".. uw papa, antwoordde de baron.

Een geweldenaar heeft u geslagen. Hoe gevoelt
ge u nu)

Roger streek over zijn voorhoofd.

- Pijnt kreunde hij.

- Ja, dat begriip ik, sprak de dokter. De jon-
ker is door den slag verdoofd, Ilc zie geen won-
den, wel een blauwe plek boven 't linkeroog IL
zal een natten doek over 't voorhoofd binden...
Met rust zal de pijn wijken.

De jager stond aan de deur. De baron wendde
zich tot hem.

- Ga weer naar 't dorp, zei hij, en zeg aan den
veldwachter, dat hij komt. Hij moet de boeien
meebrengen. We zullen Robert Male aanhouden.

- Goed miinheer de baron, antwoordde de
jager.

Klara keek naar haar man.. Dan sloop ze ach-
ter uit de hut. En dadelijk zette ze het op een loo-
pen, recht naar Male's hoeve.

Hijgend kwam ze dâar binnen.

- Robert, zei ze, vlucht De baron heeft om
clen veldwachter gezonden en hij wil u gevangen
nemen. De veldwachter moet cle boeien mee bren-
gen...

- O, mijn jongen ketenen en in de gevan-
genis stekenl iammerde moeder.

--6-

- Ja, Robert, vlucht ! sprak boer Male. lk wii
rnijn jongen niet geboeid zien wegleiden... Hii
heeft zich verdedigd, vervolgde hij tot Klara

- Ja, dat is zoo, Male, stemde de jonge
vrouw toe. De jonker is zelf een gewe'ldenaar.
Daarom kom ik u verwittigen. Ze hebben den
jonker in ons huis gebracht. Laat niet merken, dat
ik hier geweest ben...

-_ Hoe is het met den jonker) vroeg Robert.

- O, hij is bij kennis en de dokter zegt, dat
het niet erg is... Hij was door den slag verdoofd.
Zaa'n mijnheer is niet veel gewoon, hé?

Klara spoedde zich weer heen.

- 
Robert, vlucht! drcng de vader aan.

- Maar de baron zal u van de hoeve verjagen,
en wat dan ) antwoordde de zoon.

__ Bekommer u niet om ons. Ik ben sterk en
gezond en kan werken. Maar ik wil mijn zoon
niet geiboeid zien wegleiden I hernam boer Male.

Hij haalde wat geld, en stak het zijn zoon in de
hand.

- Treuzel niet, sprak hij. God beware u...
Zenà ons nieuws, zoodra ge kunt...

- O, waar moet ge heen? kloeg vrouw
Male.

- Kom, kom, een flin'ke gast vindt overal
werlc! zei vader. Alles is beter dan de gevangenis.
Vooruit Robert, of 't is te laat. Ih zaf voorïo.-
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der zorgen... Ik ben, Goddank, nog geen sukke*
laàr...

Robert aarzelde nog even. Zijn ouders achter
laten! Maar als hij in de gevangenis zat was hij
toch ook van hen gescheiden. En dan als een
boef weggevoerd worden, omdat hii ri.h verde-
digd had,.,

Vlug pakte hij wat kleeren en levengnridde.
len in.

- 
Moeder, houd moed, zei hij. Weldra ko-

men de Franschen en dan breekt een betere tijd
aan. Dan is het uit met de tyrannie!

Weenend lcuste vrouw Male haar zoon. En va.
der ging mee tot aan den weg.

' Nog eens, wees niet bezorgd om moeder of
mij, sprak hij. I'k sta mijn man nog en als de ba-
ron ons verjaagt van het hof, zal ik toch mijn lcost
verdienen. Keer niet spoedig terug. Zend ons be'
richt, als ge kunt, tod beware u I Talm niet meer
en zorg; dat ze u niet kunnen inhalen I

Robert Male vertrok.
-= IL ga naar Frankrijk! besloot hij.
Men bespralç het hier, hoe ginder 

- 
't was nu

in 't jaar 1792 
- 

een revolutie los was gebyoken
en men de oude overheid verjaagd had en de
kasteelheeren voor de boeren moesten vluchten.

Een uur na 't vertrek van Robert, kwam de ba-
ron met den boschwachter, den jager en den
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veldwachter op de hoeve van Male. De veldwach'
ter liet de boeien rin'Lelen.

Male hoorde het en mompelde:

- 
Ge zult die ketens mijn jongen niet om de

polsen binden.
De baron trad eerst binnen.

- 
lv[61s, zei hij, ge west zeker wat er ge-

beurd igl

- J., mijnheer de baron, mijn zoon heeft het
mii verteld.

- 
'O, het spijt me zoo ! l*loeg vrouw Male.

Maar de jonker had toch Robert met de Aweep
geslagen!

__ Is dat waar? vroeg de kasteelheer.

- J., antwoordde Male Zt a hee'ft onze zoon
het ons verteld.

- 
Ik heb den jonker nog :riet kunnen onder-

vragen. Roep Robert. Hij kan me an uitleggen,
hoe all,es gebeurd is.

- 
Robert is weg, hernam Male.

-* Gevlucht) vroeg de baron.

- Ja...

- 
Dan is hij schuldig I

-- Hij heeft den jonker rnisschien te hard ge-
slagbn. ..

- 
Tut, tut... hij is schuldigl beweerde de ba-

ron. driftig. Ik moet van u den uitleg niet hooren.
'k Zal uw zoon laten opspor?n en hij kan zich

ot-



dan voor clen rechter verdedigen. Heeft hii zich
misschien hier in huis verstopt?

* Neen, mijnheer de baron. Onze zoon is ver-
trokhen, verzekerde iMale.

- 
Wâarheen)

_- Dat weet hij zelf niet...

-- O, 't zal wel naar ,Frankrijk zijn. Hij heeft
immers zulk een vereering voor de revolutieman-
nen! Hij had den jonker wel lçrrnnen dood slaan.
Hij handelde uit haat tegen ons. Hij wil de-Fran-
schen navolgen.

. Neen, mijnheer de baron. hij heeft zich ver-
dedigd, sprah boer Male.

- 
Zwijgl Uw zoon heeft u natuurliik leugens

wijs gemaakt.

- 
Mijnheer de baron, Robert is ge.,n L,rg*-

naar...

- 
Gii keurt zelcer goed wat hij gedaan heeft ?

- 
Ik'keur het niet goed, maar ik leon het bc-

grijpen...
*_ Cij wilt hier -,,erjaagd worden, zeker I

- 
Mijnheer de baron, ik weer dat gij dat lcunt

doen.., ge zijt de meester... Maar het zou laf en
onee.rlijk zijn van mij, daarorrr mijn zoon ie ver-
Ioochenen. De jonker heeft Rober,t met js z,weep
geslagen, omdat Robert hem iriet sroette.

- 
O, en waârom wilde hii den jonker niet

groeten 
ro --

* Hij had henr niet gezieu, nrijnheer de ba'
ron.

__ Leugensl Hij wilde hem niet groeten, om-
dat hij ons haat... omdat hij de Franschen wil
navolgen... 'k Heb riu g€rêrr tijd om langer te pra-
ten... rnre moeten den weglcoper inhalen,..
Langs waar is hij vertrokken )

-- Dat rnag ik u niet zeggen, hij is mijn zoon !

__ Goed, goed I Ce moogt ,.r gereed houdlen te
verhuizen, Maie... We zullen den schelm wel vin-
den.

Nijdig vertrok de baron.
Hij iuisterde niet naar de vrouw', die cm barm-

hartigheid en medelijden riep.

- 
De lafaard is gevlucht, sprak Ce baron tot

zijn dienaren. 'We moeten hern zoeken, .

Hij liep naar een boer die op zijn land werkte.

- 
Hebt gij Robert Male niet gezien) vroeg

hij.
-- Ja, mijnheer de l:aron.,. Een half uurtje ge-

leden is hij vertrolcken daar langs den M,:lenweg.
Hij had een pakje in zijn hand.

_- De richting van Frankrijk natuurlijlcl ;nom-
pelde de kasteelheer. Mijn vriend graaf van l.ich-
tervelde zal mewel help..n orn den schelm te vat-
ten. Vooruit! beval hij tct zijn dienaren.

En Ce veldwachter rinkelde met de boeien. als
had hij Robert Male reeds voor zich.
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Het groepje verdween docr een dreef.
Robert Male stak zijn hcofd uit een droge

gracht.

- 
De list is gelukt, mompelde hij. Ze zceken

rne ver en ik zit dichtbij. Ik ga niet heen, zonder
dat ik weet wat de baron 1i1çi:r gezegd heeft.

Hij sloop achter l:oschjes en haqen weg tn be-
reikte zoo in 't geheim zijn hu-s.

Zijn ouders ontstelden, i-r€i' ze' hem bemerk-
tetrL

- 
O, nog niet gevluchi, zei boel Male onte-

vreden.
H"artig ventelde de zo,rn wclk een list hij ge-

bruikt had.

- 
Een beetje voorsp.rong helpr niet, zei hij.

Als de baron hulp vraagt aan graaf van Lichter-
velde en andere heeren, vervolgen ze me te,paard,
en pakken ze me toch...

- 
O, de veldwachter had de boeien al mee!

jammerde moeder.

- Ja, ilc heb er hem mee hooren rinkelen,
maar ze zit,ten nog niet om mijn polsen... Ik ben
slim geweest I Ik verdook me in een gracht aan
den Molenweg, en ik zal vluchten, als het nacht
is. En ook wilde ik weten, wrrt de baron hier ge-
zegd had.

Nu vernam Roberi, dat zijn ouders zouden
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iloeten verhuizen. En er lcwam meer wrok en
verbitterhing in zijn hart.

Boer Male zei hem, dat hij zich daarover niet
ongerust moes,t maken.

Robert verborg zich in huis En toen het don-
ker wae, trok hij heen, nu vooï een heelen tijd.

Terzelfdertijd kwam de baron op zijn kasteel
aan. De jonker was daarheen gebracht iIi een
koets. Hij had eeni,ge uren geslapen en bleek
thane al veel beter. Hij had met zijn moeder ge-

sproken en haar het gebeurde verteld.
De baron bezocht zijn zoon en was toen gerust

gesteld. De slag zou geen ernstige gevolge,n heb-
ben. Hij liet Roger alleen... Deze moest nog rus-
ten...

En toen sprak baron van Tienhoven met zijn
vrouw. ,Hij zei dat hij Robert Male vruchteloos
had gezocht.

- 
Maar zijn ouders moeten vr'eg van de hoe-

ve, besloot hij. We zullen eerrs een streng voor-
beeld stellen. Anders word't het volk hier zoo op-
roerig als in tFranlcrijk.

- 
Maar is dat rechtvaardig i vroeg de baro-

neg, een zachte, goedige vrouw. Roger heeft me
verteld, hoe alles gebeurd is. Hij heeft den boe-
renjongen met zijn zweep geslagen. 'We weten,



dat onze zaon zeey gewerldig kari zijn en on2é
pachters veracht. We hebben er herl al dikwijlr
over vermaand.

- 
Dat is waar, erkende de baron. D"ql, die

Male had hern kunnen dood slaan.

- 
I-{ij is te geweldig ger,t'eest, maar heeft in

ivoede gehandeld,..
-_' l)e jongen haat ons en alle edetren. Hij zou

cie Franschen willen navolgen.

- 
Zijn ouders zijn toch brave pachters...

-- Over iren heb ik nooit te klagen gehad...
Maar de vaCer trok partij voor zijn zoon en was
onbeleefd.

- 
i.\s jongen is toch ook zijn kind... Eq boer

i"4aie l-.eniir:t zijn zoon zooals wij Roger... Ge
rrrcei. d:iri een harci en driftig '"voord vergeten. De
c:r.rdcjrs hebbcn geen schuld aan 't gebeurde. Ze
zijn hru zoon voor een heelen tijd kwijt. Is het nu
ler:i:i-""erardig ze, nog ongelu,I<kiger te maken, door
lre {,p de straat te jagen } Neen, dat moogt ge niet
cioen.. .

-- i\u, ik heb dat misschien te snei gezegd,
sprni,; nje baron.

Zijri vrouw won haar pleit. . Den volgenden
rii{r:'Eii..t gi:rg ie jager aan boer Male zeggen, dat
irij op de hoeve kon blijven, daar hij gern schuld
had aan 't geberlrde,tusschen zijn zoon en den jon-
ker.

Maar Robert was toch weg. En al dachten de
quders nu vriendelijker over den baron, in hun
hart was droefheid.' De jonker lcon reeds opstaan. En den volgen-
den dag ging hij weer uit. Hij begreep niet, dat
zijn vader die Male's op de hceve liet. De baron
rnaande hem tot meer kalmte aan.

Mathiis uit de kleine woning had tot Klara ge-
zegd, dat ze toch onvoorzichtig was geweest, om
Robert Male te verwittigen. Ma,ar hij was nu blij,
dat Male's zoon aan de gevangenis was ontko-
men.

. II.

Ecnige maanden waren voorbij gegaan. Er
hadden in ons land groote gebeurtenissen plaats
gegrepen. De Franschen waren g.Lo*"n en
apeelden er den baas. De vroegere overheden had-
den niets meer te vertellen en de heeren v4n de
kasteelen namen de vlucht. Ze hadden 't genoeg
gehoord hoe vele baronnen en graven in Frank-
iijlc op 't schavot gedood waren geworden.

Robert Male stapte gezwind over de baan Hij
was op weg naar huis. Hij zorr wel eer gekomen
zijn, maar hij was een tijd ziek geweest te Rijsel,
waar hij in die maanden gewoond had.

!-lij zou nu zijn ouders terug zien. Maar hij had
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ook een ander plarr. Vol haat d.rcht hij aan baron

van Tienhoven en diens zoon Roger' Ze zou-
den misschien nog op hun kasteel verblijven' 't
Dorp'ie lag zoo afgelegen... Err wellicht waren cr

"og*g*"r, 
F"ttroh.r, geweest. C)f andere zaten de

vroeger nu zoo trotsche heeren verborgen bii een

van hun pachters.

- 
D"" ontdek ik ze wei, dacht Robert. En ik

iever ze aan de , Franschen over, Ze zullen nu eent
boeten voor alles, wat ze ons aangedaan hebben!
Mii slaan met een rijzweep en dan in 't kot willen
stekenl En vader en moeder verjagen van, dq hoe-
ve... Ze onbarmhartig op straat jagenl Ha, nu
vereffene n we de rekening,

Daar in Frankrijk was zijn haat nog gegroeid.
Hij had er armoede geleden en was van ontbering
l<rank geworden. En hij gaf van al dien tegen-
spoed de schtrld aan baron van Tienhoven en zijn
zoon. Hij voelde ook zeer de scheiding vân ziin
ouders en hij was erg bezorgd geweest om hen,

Maar thans zou hij wraah nemen...
Hij dacht darover na, nu hii in zijn land reigde.

Alles van de revolutie beviel hem echter niet. Hij
keurde het af, dat de Fransche republikeinen ook
pïiesters vervolgden en ker'ken sloten.

- 
ful6sy dat zal wel veranderen, dacht Robcrt

dan. Er hebben bij zulke beweringen altijd o!ef-
drijvingen plaats.

Robert hoopte tegen den avond thuis te zijn.
Thuis! Dat was niet meer de oude hoeve, mcen-
de hii, Flij zou moeten onderzoeken, wâar vader
en moeder nu ''ûroonden. Zelcer in een schame'le

h't!t,.,

- 
Maar 't zal veranderen, mompelde [ij bij

zich zeM. Hot rijk der groote heeren ie uit.
Robe-rt Male ontmoette een troepje Franeche

soldaten.

- 
Haltl gebood hun aanvoerder.

Dadelijk haalde Robert een çrapier uit zijn zale.

Het war een paspo',:rt, dat hij te Rijsel.gekregen
had.

Dc aanvocrder zag het in.

- 
ps2ç burger is een der cnzen, sprak hij te-

vrcden.
Hii vroeg dan, of Robert Male niet een huifkar

ontmoet had.
Robert, die tc, Rijsel nog al wat Fransch ge-

Ieerd had, antwoordde ontlcennend.
We zoeken een huifkar op, vertelde de

Franschman. 'We weten, dat vijanden van ong
daarin o:tvluchten willen... Ze hebben boeren
tot opstar:d tegen de Fransche republiek aangezet.
En ze vei"clienen daarvoor den dood. Moest ge
due een'kar zien, mel'd het aan de eerste Franeche
patroelje, welke ge tegen komt

Robert reisde voort... En hij voelde zich fier,
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dat die Fransche aanvoerder hem vriendelijk toe-
gesproken had.

__ Ja, ja, 't zal hier ook verandefen, dacht hii.
Er is een nieuwe tijd aangebroken.

Aan een kleine hoeve vroeg Robert inlichtin'
gen over den weg. Deze streek was hem vreemd.

Een vriendelijke boer toonde hém een bosch'
dreef , waarlangs hij spoediger het naaste dorp tr<on

bereiken.
En rnoedig trok Robert Male verder.
Maar hij voelde honger en besloot de eerste her-

berg binnen te treden, om er te eten. Hij moest
z':inig zijn, 'want hij bezat siechts weinig geld.
F{ij haC dit verdiend, door te Rijsel in de laatste
dagen wagens te helpen lossen. En hii deed dat
rverlc om een reispenning te hebben.

't Duurde nog een tijd, eer hij een herberg hr-
merkte. 't Was waar de bosch.{reef uitliep op een
aarden weg.

Eensklaps iceek. Robert v€rrast op. Een huifkar
stond a,an de deur. En een nlager paard at uit den
voederbak.

Zou clit de huifkar zijn, rnaarover de Fransch-
man had gesproken ?

Robert "".id" er nu toch afkeer voor, als ver-
lader te spelen.

- 
'k .h4oet eerst zien, welk volk het isl daeht

hij. Ik zal clan oordee.len w,at me te doen staat.

l8 -

Robert trad binnen. Er vyas veel volk in de ge
lagkamer, biijkbaar boeren uit den omtrek

Goeder ùg, groette ,Je reiziger.
Hij kreeg geen wedergrcet, maar allen keken

hem nieuwsgierig aan.

- 
Vrouwr geef mij ee.n glas bier en een paar

boterhammen, vroeg Robert aan de waardin.
Hij zette zich aan een afzoncleriijk tafeltje.
De boeren babbelden voort doch nu en dan

wierpen ze toch een wantrouwenden blik op den
vreemdeling.

De waardin bracht he,t brooC en het bier. In het
tafeltje, wêaraan Robert zat, stak een mes, met
de punt in het hout. Robert nam het om het
brood te snijden.

Plots sprong een. jonge kloeke rnan op henr
toe.

- 
Mannetje, dat is mijn mes I riep hij uit.

- 
O, ik heb het maar even gebruikt, merkte

Robert op. Hier hebt gr het terug.

- 
'Weet gij niet wat het beteekent als een mes

rret de punt in een tafel steekt en iemand het er
uit trektl

- Neen...
* Dat men vechten moet met den eigenaar

van 't mes. En die ei,gtrnaar ben ih...* O, is het hier een vechtersdorpl vroeg Ro-
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bert. Had ik het geweten, 'k zou uw mes niet aan
geraalct hebben...

- 
Maar ge hebt het aangeraakt t Ën vechten

zult ge met mij ! beweerde rle bezitter van het
me8.

- J., Toon, zoo is onze wet ! klonk het uit de
groep der toe,schouwers, die belangctellend opgë-
rezen waren.

- 
[!t3s1wat reden zou ik hebben om met u tê

vechten ) hernam Robert tot den geweldenaa;. Gii
hebt mij niets misdaan en ik heb u toch ook niets
in den weg gelegd.

- 
Uitvluchtenl spotte Toon. Sùa op, vent...

ik wil me meten met u... Ik heb mijn mes, pak gli
het uwe...

Robert keek Toon aan. Deze war e€n groote,
sterke kerel en Robert begreep wel, dat hij bij cen
strijd de nederlaag zou lijden. Hij herinnerde zich
nu, dat er dorpen en gehuchten waren, berucht
om hun vechtersbazen.,En hij was nu op zulk een
plaatsje beland.

- 
Vriend, sprak hij tot Toon, ik ben hier ge-

komen om vreedzaam te eten en te drinken.

- 
Tut, tut... als gij uw knuisten niet durft

ro€ren, geef ik u een paar sneden over uw uit-
hangbord en neem ilc een van uw ooren mee!

Toon zr^raaide reeds met zijn mes.
Robert keek naar de omstanders, als verwacht-
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te hij hulp van hen. Maar cieze schenen veeleer
Toon aan te moedigen. Ze r,agen gaarne een
vechtpartij. De zeden ivareil op veel plaatsen
ruw.

- 
Hoe is het, beginnen we? vroeg Toon Of

moet ik zoo een paar linten in uw tronie snijden)
Robert stond recht,

- 
Vrienden, zei hij, ge weet, dat de strljd be-

gonnen is tegen de tyrannen, tegen lcasteelhseren
en andere verdrukkers. 'We moeten elkaar steu-
nen maar niet ondereen vechten !

Gejouw was het antwoord van de gairsche
groep.

- 
Ha, riep Toon toen, hebben we zulke pa-

ling in het net! Een Fransche rat...

-. Ik ben Vlaming...

- 
Maar aan de, Franschen verkocht I We heb-

ben het gehoord.
Robert was verbaasd. 'Waren deze lieden dan

tegen de Fransche bevrijder,s ) Trokken zij nog
partij voor baronnen en graven?

- 
Dat is een spion van de Franschen I bul-

derde'foon. Hij moet meer hebben dan een paar
sneden over zijn tronie...

- J., ja ! klonk het.

- 
Laten we hem ophanger^ aan de linde daar

voor het huis I stelde er een voor.

- 
Neen, dat is te zacht, zer Toon. Hij is mijn
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rnan en ik ben er baas over. [k zal hem zijn ooren

en zijn neus afsirijien om te beginnen' En dan

lrinden we een toLrw aen elk van zijn beenen en

zoo slepen rve hetn naar onzen hoek' Daar zul-

len we Can eens ferm op hem dorschenl

- Jt, ja! kloni< het'
't Fiar, vcnd clus algeni"eene insten'inring'
Robert gevceiri,: geweldige angst. Wat ver'

mocht hij t:ge:i hcn allen} En liij begreep, dat het

geen io'rze bedreiging r.^;êren.

- 
Ivtenschen, zei hij, wat heb ik u misdaan)

- 
Zu'ijg, Fransche honci! schreeuwde Toon'

'rVe rveteir het, dat er mannen zijn, die de Fran-
schen opstcken tegen û:1ze .rrlerl:ederi, priest'-:rl;

en heerenl Er: r,ve hebben :ru ;ulk e en "TuCas vastl
We iaien u niet rnecr los i Karnaraden, legt hem
maar op den vloer en bin,-it hem als een zwijn!
Hij mag aich niet \.reii'ceien, als iir hem zijn neus
en ooren afsnij i

Eenige trrloeiçe gas'Leû grepen Robert vast.

--- Heb't tc;h r,r-':leiij.leni stne ekte deze. II< heb
nierr:.ani ver:acien..." ili ben een arme dompelaar,
en ii., i:eis naar rnijn aiuders..

-- We heblren gext$eg geho<,rd, zei een andere
boer Gij zrjt e.:n sle':hterik, die de Franschen
prijst...

't Zag er slecht uit voor Robert Male. De ruwe
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kerels r.vir:rpen hem op dei:i vloer en een liep om
touwen.

De waardin leunl: rnet de ellebogen op den
toog en sprak gÊ€Ft !ïï.rd ten gunste van Male.

In zijn wanho..;p verweerde deze zich, maar 't
baaite hern niets. Zes sterlçe gasten hielden hern
in bedwang.

F.n Toon rt'es bez;r.i zijn mes te wetten op een
kantsteen van den haard.

-* 't Moei vlijmend schern zijn, zei hij.
Wacbt maar.. met één snede is de Fransche niet-
waard rijn nei:s l.,v,tijt... En da,arna nagelen we
zijn spionnenoorer.! âan een br:om... Hij moet
niet nreer kunnen ,iel<eir rvaei e: goede vaderlan-
ders zitten en nit:t kr.ii:-cn hnorop, wat ze zeg-
qen, cm dar: alles c-,/€rr ie ;lragrrir aan de Fransche
ratten !

Rckrert Male huilde om gerlade.
Op zijn qeschre.'i.i',y ]l',^;a,m rran echter eeri rnan

in een.blar-iwen kiel gehiii,i. FIii keek naar Rotrert
Male.

__ Wat gebeurt ,:r hier) \,.i'o€,g hij dan aan .le
waardin.

Deze vertelde het hem vlus
De man 61'611sç|rç",iv*de cl"r croep en zag die

wreede oogen fonkelerr" I-rij ber:;i:ee p dat woi:rde:n
niets zouden verrnegen.

: Vrienden, riep htj eensklaps zeer luid,
_23*



maal(t dat ge weg komt. Er nadert een heele

troep Fransche gendarmen", Ze zo'eken jonge 
.

bo.rén, om ze irr*h.rt, ieger soldaat te maken
Verrassend was het gevolg van die waarschu-

wing.
A l"t stormden door de ashterdeur weg' En

Toon was een der eersten buiten.
De man rn de blauwe kiel, nam Robert Male

bij de hand.
Sta op... ge zijt gered, zei hij.

- 
O, is 't waar) kreet Robert.

- Ju, ja, ik heb de heele bende op de vlucht
gejaagd d'oor een list... Van Fransche gendarlnen
zijn ze doodsbenauwd.. .

- 
Zijn ze waarlijk weg) stamelde Robert.

-. Ju, j.... Kom mee in mijn huifkar... ik
rijd heen en ge kunt dan verder weer uitstap-
pen...

De voerman s'cheen hier ook gegeten te heb-
ben, want vlug betaalde hij de waardin.

Robert keek niet meer naar zijn brood en vlug
volgde hij zijn beschermer naiir de schamele kar.

-- Zit naast mij op de bank, noodigde de voer-
r.nan.

Robert bemerkte een boerenvrouw onder de
huif. I)eze iieclen konden tocti niet de vluchtelin-
gen zijn, waarover de Franechen gesproken had-
den.

-?4-
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Het paard sjokte voort.

- J;, de menschen kunnen redeloos ziin, zer
de voerman. Ze zijn erg gebeten op de Franschen,
Ze hebben er wel reden voor octlc. De zoogenaam:
de verlossers stellen zich als geweidenaars âârr;
nemen van alles weg, eischen geld, vee, vruch,
ten; ze sluiten de kerlcen en voeren de priesters
]reen. Maar ge zult dat ook wel weten.

De voerrnan keek RoLrert eens goed aan, en
deze ontroerde.

Plois kreeg Male vreemde gr dachten en meen,
de hij zijn redder te herkennen,

- 
Zljt gij niet baron van Tienhoven) vroeg

htl.

- J", Robert Male. En de barones zit achter
ons... Gij komt terug uit Frankrijk, hé?

_- Baron, ge verkeert in groot gevaar, her-
nam Robert snel.

En hij vertelde zijn ontmoeting met de Fran-
schen.

- 
Dan zijn we weer verraden, sprak de ba-

ron.

- 
O, wat moeten we doent jammerde zijn

vrouw.
* De huifkar achterlaten en te voet dolen tot

we de kust bereiken.
Even weifelde Robert. Ën in zijn gemoeC had

een korte strijd plaats.



I)an zei hij:
-- Neen, ge mcret de huili<e,t niei achter laten,

traron. Zet o rraasi ilievroi-:'vi/ ik zal het paard
voeren. Ik heb eeû pesiiûci't van de Franschen.
Mij zuilen ze door latei-'. \Ve nemen nu een an'
dere richting dan w:aar riie palroelje was.

Weer keek de vrin:çrn',ie e'ieiman Robert aan.
Hij wist het van viûegei i.at \4ale zeer Fransch-
gezind was. En hij had hem wjllen gevangen ne-
rnen,..

N4aar hij las in Roberts oogen oprechtheid.
_* Ik neern uw voorstel aan, zei hij. En ik

dank u voor uw bereidwilligheid.
*- Cij hebt mij het leven gered...

-- Ik had in ^de acirterkamer gegeten, ep toen
ik uw geschree'"rw hoorCe, kwam ik zien. Dade-
iijk herkende ik u. Ën ik verzon die list om u te
helpen. Nlaar laat ons deiarover niet meer spre-
ken I l-iet gaat goeJ rnet uw ouders, Robe{.

-- \Yv'aar zai ik ze vinden, mijnheer de baron?
-*- Wel op hr.in hoeve, net :rls vroeger....

- 
Zijn ze dan niet verhuisd)

- 
Neen...

*- Ik heb al dien tijd niet van hen.gehoord,

- 
Uw vader en moeder;:ljr gezond.., Ze zul-

len blij zijn u te zien....Och, ja, Robert bij die
geschieclenis toen rnet den jonlcer was veel mis-
verstend. llr handelde ie haastig. Ik heb later
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rnijn zocn ondervraagd. I-lij was tegenover u ver
buiten zijn re cht gegaan... Maar laat er gns over
zwijgen.., We zijn weer goede vrienden...

Robert Male voelde zich beschaamd. Hij was
naar Vlaanderen terug gekeerd met het plar,r
wraak te nemen op den baron en hem over te le-
veren aan de Franschen

En de baron redde hem het leven.
* Ik rn.oet vluchten, vertelde de edelman,

lrrant ik heb verleden week een groep boerenzo-
nen aangevoerd. Onze oude pastoor werd door
de Franschen weggêvoerd, omdat hij weigerde
trouw te zweren aan de Repribliek. Wij hebben
hem rrit de handen Cer soldaten gehaald. En nu
wilien Ce Franschen mij dood schieten. Jk zal
trachten Engeiand te bereiken. Daarom heb ik
me veïmomd. Moest ik in mijn koets reizen, 'k
zou al gauw aangehouden worden. Zoo suklcel ik
in deze huifkar voort. En toch blijkt het dat ik
verraCen ben .geworden. Klaas Pompels speelt
vcor spion

- 
Die nietwaard! Een dronkaard en een leeg-

L:roper is hij altijd sewee$t! sprak Robert.
*.-. Dezulken leveren eigen landgenooten over.

C, ik weet wel. dat er veel niag veranderen in
ons land, nlaar de Franschen brengen de rnen-
schen tot wanhoop. 't Is een r{roevige tijd"

- 
Hoe ver zouden we hier van de kust zijn )

vroeg Robert.
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- 
Zes uur gaans... en drie uur van Brugge'

Te Brugge htb lk vrienden, die me gaarne zullen

t"Îb"r 
breng ik u tot daar. hernam Robert'

Ze zwegen nu 'een heelen tijd' Ieder was met

zijn gedachten bezig.''DJ 
huifkar bereikte een grooten weg' die ech-

ter cok doodsch en verlaten lag. Het was een

baan, die naar Brugge leidde, 'en ook meest doov

bosschen liep.
Aan een lcruiswa g stond een Fransche pa-

troelje. En de aanvc,erder gehood Robert stil te
houden.

t)eze haalde dadelijk
schijn.

De F ranschinan zag
den.

- 
Rijd maar doorl beval trij.

Robelt liet zich geen twee maal noodigen. En
de huifkar vervolgde de reis.

-- Dat is goeC afgeioopen zei de baron,
Maar ze waren ncg niet ver, toen een Fransche

rtriter hen inhaalde.

- 
I-lalt! schreeuwde hij.

Robert gehoorzaamde.

-- Ge moet terug keeren, gebood de Franscfr-
man

__ Waarom)

zijn paspoort tc- vcor-

het in en knikte tevre-
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De lcar is niet onderzocht geworden.
Maar de overste van de wacht ginder_ heeft

paspoort gezien.
Dat is niet voldoende; omlceeren !

Kijk zelf in de kar. Er zitten twee oude
menschen in.

. ,l trL kijk niet. De kar moer terug. De officier
heeft het geboden.

- 
Fn hij heef't mijn paspoort gezien.

-- Dat was een sergeant; 
"*r, ào-me kinkel.

En talm nu niet langer.

- 
Gehoorzaam maar, fluisterde de baron.

Robert wendde de kar. ,De ruiter reed vograan.

- 
Mijn vrouw en ik zullen ons langs 

-."ht*,
op den grond laten glijden. En dan vlucht-:n we in
het bosch. Kom ook bij ons en laat de huifkar in
den steek. Het paard zal wel voort stappen. Rijd
zoo traag mogelijk.

De ruiter keek niet om. De baron maakte de
tip van het dekkleeC los. Robert liet het "".*uigeven stil staan. En de baron en zijn vrouw sliptei
weg. Dadelijk waren ze in hei bosch. Robert
sprong van de bank en snelde oolç tusschen de
boomen weg.

Het paard stapte weer voort. De teugels_sleep-
ten op den grond"

Zoo kwam het dier aan den wachtpost terug.



- Hier is cle lçar met Crie menschen, zci de
nriter tot den officier, die uit een huis was getre-
den.

- 
Maar waar is de voerman )

De ruiter keek om.

-- Waar is hij nu I riep hij verbaasd uit.
De officier liep naar de kar en keeL on{er de

huif .

-- 'pe66erikl bulderde hij. Ge hebt u laten
bedriegen. Er is niemand op Ce kar.

-- .Dat kan niet zijn, stamelde de ruiter.
-- Zoa, zet dan zelf uw uilenoogen open
De ru:ter noemde het tooverij. Soldaten wer-

clen uitge zonden om de vluchtelingen op Le zoe"
ken. Maar ze vonden hen niet...

De baron, zijn vrouw en Robert zaten diep in't bo;cL in een gracht, tusschen heesters...
'Daar bleven ze tot het donker werd. Toen

doolden ze naar Brugge. Dicht bij de stad bleven
zc in een schuur. En 's morgens stapten ze als drie
l:uitenlieden de stad binnen. Robert toonde zijn
pespoort en men liet hem met de twee oudjes
door.

Baron van Tienhoven begaf zich naar een hen-
nis en werd er hartelijl.. ontvangen. Vriendelijk
nam hij afscheid van Robert, die echter weigrrà.
eenige beiooning aan te nemen, Zoo was nu zijn
wraak geweesr.
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Na den middag kwam hij op de ouderlijkehoeve. Vader en rnoeder *urrrJl va' vreugde.Ze hadden veel te vertellen. D. l.ron was.recht,vaardig geweest, to_en hij alles J.rd"rro"ht hadvan Roger. Niet alleen ;;i;.;'M"i. ;; ;*vrouw op de hoeve blijven, rnaar aif.*iifr'"J,iJde kasteelheei. een *"rL_ur'"* ili den arbeid tehelpen.

Toen de Franschen 
-kwamen was Roger ge_vlryh.t. Hij Iiet zijn ouders;;-il" ,,."f..Robert haci nu o"t fr""i-*uî^,"'iJrfr"t"n. En

,-Y-^]" 
en zijn vrouw waren bli,, d;; hun zoon denbaron en cie baronr:s e.n di.enst fr"a 1""";; Ë_wijzen.

Een week later,belde,-van l-ienhoven in Enge_Iand aan een landhui". f*"";:,r;:, traden bui-ten. De baron saf hu.n .",, b.iui-J"., .ij., vrienduit Brugge. E.,io.r.d. d;;;;;r;; gelezen i:ad-den, boden ze den b"î;;.;;_,ii,,rrla aan. l\4e-vrouw was nos t",.."T herbergy,e 
"u" a. kust 

.

_, _?. 
rreurige i;a ni"ra ;;;ti; iii n,u.rt wasnret meer Franschgezind..l


