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Wonilerwel gelukt

!

GENDAAM

Jutchte Waen Meyer, toeR

hil, de morgen aa

de

aanslag, Gust Vervloet verliet, onrrler voorwendsel, ilat hij in de streek niet
meer durfde blijven maar in waarheiil on zich weer bij de bend aan te sluiten.
Gelukt, 't kon niet beter ! gitrg rle schurk voort. En i!" ben een brave,
onschuldige jongeling gebleven, terwijl Vital de verrader is. Dat was fijn betlacht
door onze baas. Bahelandt heeft toch een kop ! Maar'k zal ook zo'n kerel worden.

Ik sta voor niets

meer.
De veinzaaril spoedde zich snel voort, tot

hij aan de kroeg van Mle Brandljzer

kwam.

Er was geen volk. De waardin ruimtle het vertrek op.
Men heeft hier nog al spel gena . '. riep Waen. Gebroken flessen en
glazen en een bank, ilie ook al aan stukken ligt. De genclarmen zijn hier toch
niet geweest ?
- Neen, neen, stel u gerust. Maar 't heeft gisteravonrl gespookt. Men heeft
gevochten als "azenrle rluivels. 'k Vreesde, dat er van mijn kot niets meer zou
bliJven staan.
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waûrom ?
- En
Wel iloor die gentlarm.
:ijn er toch gendarmen geweest ? hemam Meyer met sehrik
- Dan
ge
srog niet goeil wakker .an ! Gii met uw vlug verstand staat daar
Zrlt
te dromen. Ierinnert gc u Slina's vrijer niet meer ?

Och ja En ze zou de gendarm, die haar 't hof maakte, medebrengen naar
het bos. Doeh ze sprak van Zondag.

geilaar De Fransman hail baar weeral lastig
- Nu ze heeft het gisteren
gevallen en gevraagd, of zij ziin vrouw wilde worden
Jz, als ge dapper ziit, antwoorilde Slina.
- Dapper,
hernam tle gendann, dat ben ik. Vraag het maar aan mlin

-

oversten.
Neen, rk

het zien, zei Slina.
- \ilat moetwil
ik doen ? vroeg de ander.
- Durft ge met mri in het bos gaan wanilelen ?
- Dat is een dwaze gril van u, sBrak de verliefde Fransman,
te bewijzen, dat ik van nietj- vervaard ben, zal ilt het doen.

maat om u

- Err, waarachtig, IVaen, vervolgde tle waardin, de domme kwsnt tleeil het.
Het meisje geleidde hem tot hier, en gisteravond tegen zes uur stapte zii er
mee mijn herberg binnen, waar vele Lnzer mannen aan het drinken waren. De
gendarm bestelde een glas bier voor hem en zrjn vriendin, alsoî bii hier elke
ilag kwam.
TVie is dat ? riep rosse Karel.
- Komt
ons hier bespieilen ?
- Buiten die
! tierde de Schele.
-I)e Fransman deed alsof hiJ nlets hoorde.

Wij, van onze kant, lieten niet merken, dat wij Slina kenden en zij ook
gebaarde, dat ze hier vooi de eerste keer kwam.
we niet vertrekken ? vroeg ze halfluiil aan haar gezel.
- Zouilen
ge wilt, antwoordde deze, maar ik vrees hen niet. Blaffenile honden
-Zoals
bijten niet...

l{at

mompelt die Fransoos ? hernam rosse Karel
staan on schreeuwile.

Hij ging voor de vreemrlellng

zdjt sij ?
- Wie
Dat gaat u niks aan, antwoorilile ile aniler.
- Voor de duivel, Ce zijt een spion, ge komt ons bespieilen,
onze maat.

vervolgdo

Als ge eerlijk zijt, nlets vrezen moet niet benauwil ziin moet politie te
zel
zien,
ile - ailarm.
zal dat meisje eens kussen, dreigde cle rosse.
- Ik
re gerust laten zal, beval ile rrijer, of... en hij trok zijn sabel.
Gij
Toen Karel Slina vast wilde pakken, kreeg hij zo'n hevige slag met de
sabel, dat hij bloedentl achteruit tuimelile.
Nu was het er bc ven op.
Onze mannen sprongen hun kameraad bij en gooiden met potten, flessen
en zelfs met banken. Geheel mijn kot stonrl overhoop en 't was een lawijil ilat
horen en zien verging.
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Kreupele Cies, die stomihpnken ras en ulet wlst wat hil ileeil, trok part$
voor ile vreemdcling en sloeg wllil in het ronile.
Maar de gentlarm was ook van gisteren niet. Ik heb nooit iemanil gezlen
die met zulke moed en zulke onvervaardhciu en met kennis d.aarbij, ziin zware
sabel ronilzwierde.
Kap ! En 't was een stoel van hier lie nij met een zwtai te miiklen door kloof.
Kap ! En 'u was het een stuk ran ile kast dat in spaanders vloog.

Kip ! Kap ! 't Was altijd raak.
Er stroomile bloed, kostbaar moordenaarsbloed.
Als Bakelanilt dat za vernemen zal hii van razerniJ schuimbekken.
Kreupele Cies kreeg van een der mannen een viig ilat hii tegen de vloer
kwakte als een zak rnet wortelen. Er stak geen leven meer in hem, hii lag ilaar
al; dood. Nu lion hij in alle gerustheid aijn bier en wijn uitroezen.
Maar de gendarm kreeg het nu nog kwader.
IIij keek bezorgd naar Slina, maar de heks lonkte hem toe als wilile ze
zeg,gen : trommel er maar op los ! tloe meer hoe liever; zo'n gemene kerel die
met ziin vuile handen mii te lijf wil !
En ik kan u verzekeren dat de gendarm haar raad niet behoefile, want hij
tromlnr.ide en rloeg dat ik een ogenblik vreesile dat hii de baas zou worden
en heel het piket onzer mannen in "rut ou hakken.
Maar 't tond geschreven dat het niet zijn mochr.
Een der kerels was hem achterwaarts en al sluipend kunnen naderen en had
een van zijn henen kunnen vastsnappen.
Maar met een geweldige stomp had hlj ziin belager tegen de grond. geworpen
ging
nu voort rne' - ijn vreseliik wâpen rond te z:waaien
en
Maar hij was toch bang dat men de aanval langs achter z?:: hetnieuwen
keek
sah tijd tot tijd eens achter zici-.
en
Het was -.rlks dat, hem noodlottig weril.
loen hii !,og eens naar achter keek, kreeg hii van een onzer mannex) een
forse slag uret ren tafelpoot tegen zijn voorhoofd dat het klonk als een kanori.
De man r:r , een beetje. maar werkte toch voort met zijn wapen. zoilat
hem niemand nad^r: kon.
lk zeg het u rechturt : ik heb noolt zo'n taaie vent in mijn leven gezlen.
Welilra scheen hij weer de oude, want vlugger ging ziin wapen en terwiJl
hij met zijn ,... hand het bloed van sijn voorhoofil veegde, keek hii nîâr het
meisje dat ' em 'iet hao gebracht.
- Vlucnt r riep hii tot Slina, ik zal u volgen.
En waarlijh le deed het; of het was van schrtk, dat de zaken zo draaiden
of om geen vermoeden te wekken bii tle Fransman, ik weet het niet. Maat ze

verliet de herberg.
Ge verstaat ;iat de gendarm tl- nlet kon uithouderr tegen 'o velen.
Eindetijk viel hij:leel en allen er bo"cn op. slaande, beukenCe. starnpende.
Welilra was S* itr,liu kerel docà.
Ze hebben {!eû} toen in de grond gedolven, een eindie " l-as in.
Slina'i
- En heb
ze nog niet gezien, maar deze mûrgen vertclde mij lemanil, :lat
tk
ze op het dorp rondgestronid had, ilat ze in 't bos door rovers overvallen werd,
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toen ze er met haar vrienil wandeltle en ileze ln banden der schelmen bleef.
't Is een vervloekt geval, ';ei Waen Meyer boos.
- Och,
erg ir 't nlet; een gendarm minder is voor u geen schaile,
- Neen zo
denkt ge ! Er is weer een moord gebeurd !
- Maar?geDat
zi4t daar toch zo r.fkerig niet van.
- Als el wat te winnen is, neen. Maar nu een moortl om nieto en dle veel
gerucht zal n"nken. 't I- geen Ylaming, maar een Fransman en dtu zullen
genilarmen eu soldaten in gehele zwennen afkomen. .}at kan voor u slecht
uitdraaien, Mie !
- Voor mij ? 't Is ln uw herberg gebeurd. Dat bewijst dus, dat ge slecht

-Natuurlijk.

volk ontvangt.

hoe zal men er achter komen, elat ille gendarm hier vernnoord weril ?
-Maar
Weet men het op het dorp niet, dat Slina hier komt ?
- Niemanil buiten onze mannen en haar moeder, en d'- zullen 't nlet
-

verklappen.

zal Slina scherp ondervragen.
- Men
Zit
kan liegen, ùat ze het zelf gelooft.
't gere. ht is slim.
- Maar
Geen behc ilger huichelares Jan Slina.'k Weet zeker, dat haar ogen rood
zlen van wenen over haar gezel, ofschoon ze in haar hart over deze gebeurtenis

blii

is.

goeil en wel, maar Bakelandt zal veriluivelil kwaad zijn !
- Al
ik ook geilacht. Maar 't is miin schuld toch niet !
Dat
- Daar eb
zal
,:e baas niet naar vragei'. l9aarachtig, alaar is hij ! riep Meyer
uii, door 't venster zienile.
De geweldenaar trad de kroeg binnen Eil zag gram.
- Dag '-'reil, sprari hiJ kort, ge rlJt daar, dat is goed. Maar, Mie, wu hebben
e€tu appeltJe ;e schille ,.

rppeltje le schillen, kaplteln ?
- Een
J&, en een verduiveld zuuç hoort g; ! Uw kot bestaat geen dag langer
meer !

-

Maar kapltein, kreet de vrouw rranhopig, ik heb toch geen schulil aan

de mooril.

- Stornr.'elingen ! vl-ekte de hoofdman. Die ezels vermoorden een genilarm
om niets.'t Is nu geen tijd om kluchten te verkopen. We werken zo geheimzinnlg
mogelijk en dan ilan die vlegels zoveel gerucht maken vqor niemenalal.
Maar nrij.n rnaatregelen zijn genomen.
Slina zal nu weten, dat ze onmidalellijk naar't hol moet komen, om er voor
altijil te wonen" Dat is orn een ondelvraging door 't gerecht te voorkomen.
Mie, uw herberg moet rveg, anders krijgt ge ook bezoek va;r de politie en
ilie gasten r,eten io behenilig te ontlcrvragen,
lllaar k;r6it.in, t rnijn eigenilom ! kermrle Mie.
- Ge
zult het terug hebben. Er i"., een hut in 't Vrijbos. Ge kunt daar gaan
-

wonen. Dat ir ver van hier, en niemand zal
woont hier verget en eenzâam.
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Als 't zo ls,

'ln i- 't goeil

dit

verdacht voorkomen, want ge

;- Kraam dan maar opl Yoorult, uw h;t staat bfing ln vlam.
En mijn "-reubels ? vroeg Mie Brandifzer.
-; Er
zijn er ginder ook. Bovendien zal u wat geld geven.
'k

Ik wil

met

alle geweld n ondervraging van 't gerecht voorkomen. 't Ene woord brengt
't andere mee en eleze onzinnige daatl zou ile gehele benile naar 't schavot

kunnen brengen.
Mie pakte haar klederen en enige voorwerïle! biieen.
Nog even staarde zij haar hut aan
ZiJ zuchtte.
Baketanilt reek haar aan
De wreedaa^'d roekle tocb een weinig meilelijden met de anne sukkel in
zijn hart ontstaan, want hoe brutaal hij zich steeds tegenover zijn mannen
aanstelde, hij hielil toch van zijn volk.
ztre^"t gê, Mie ? vroeg hiJ.
- Y9aarom
re toch een aardig ÂeventJe hebben, baas.
- Omdatrvlie,
Och,
we moeten het pakken zoals het komt. Iedereen heeft wat te
preutelen
in zijn leven en ge moet bekennen dat het onze toch ook zijn vrolijke
kanten heeft.
zijn zure ook, kapiteln.
-En
- Natuurlijk, Mie, anders zouilen wiJ al te spoeilig tn gemakzucht en
luiaardij vervallen. 't Is goetl dat we soms wat pepemoten naar de kop kriigen
om ons wakker te houden.
Dat zou !k zonder ilie pepernoten ook wel, zei Mie vrankweg, nu ue zùs
dat de kapitein, buiten zijn gewoonte, lust tot praten haiL
- Ik weet het Mie, ge ziit een vrouwtje bijderhanil, het is op u niet itat lk
doel, maar ieder mens heeft een ander karakter en slapers mag ik in mijn benrle

niet dulden
- Dat is rvaar, baas, antwoordde Mie, maar liefst zou ik hier toch wtllen
bliJven wonen.

Om morg:en, missahien vandaag reeils, opgepakt te worden. Neen, Mie,
het zo vlug en haril geschieilen moet. Zijt ge klaar?
Nog een weinig, kapitein, zei Mie, die haar neus gewelilig in haar vingers
snoot en de "ug van haar rechterhand over haar betraande ogen wreef.
- Kom, r Mie, gt-en gezanik en vooral geen waterlanders. Daar houd lk
niet van. In mijn bende moeten ile wljven ul sterk zijn als rle mannen. tra, aan
de mannen het voorbeekl geven. Koeragie, Mie. Ge zult Sij giniler nlet slechter
ziJn dan hier en mocht ei in de ruiling som. een verschil liggen, kom dan gerust
tot mlj. Ik zal met enige klinkende stukken gelijk stekken.
't Is goeil, kapitein Ik reken el op. Maar toch ga ik hier noile weg.
-Bakelandt
maakte vuur en 't duurtle niet lang of het krot, waar zoveel
ongerechtigheid gebeurd was, werd een prooi der vlammen.
- Waen, sebood Bakelanilt, gij zutt Mie naar ile ouile hut van Fiete Roels
brengen. Z kan ilaar wonen. En kom ilan naar huis.
Meyer verwenste wel ileze onverwachte boorlschap, maar hij ilurfile niets
zeggen dan :
Ja, kapiteln.

-

't gaat en 't spijt me voor u ilat

-
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loen Bakelanilt ln het hol terugkeertle was Slina daar reeals. Een der maûnen
had haar gaan zeggen :
ge
gehoorzaamt
- Bakelanett beveelt u onmidilelltjk te komen en zo nibt
moet ge dooil.
Neem ze m^ar mee, had haar rnoetler geantwooril. Ze deugt voor niets
anders, itan bij rovers te verkeren.
En daar stond ze eu, berende bii ile geilachte wat haar lot zou zltn.
Maar Bakelandt toonde ziah vriendelijk.
- Ah, sprak hij, ge zitl hier ! Ge wilile met een genilarm vrlien. Woon
maar hier ' ij Roze, miin duifke ; hier ls het lustiger en vroliiker. Roze worilt ouil
en heeft hulp noilig.

*

t| tl

Dorp stond in rep en roer.
van ile gendarm werd op allerlei manieren verteld.
IVeldra verscheen 't gerecht. i':ige soltlaten waren gereeil om ile plichtigen

't

't Geval

op te sporen.
De overste begaf zich naar Slina's huis.
De moeiler van het verdorven rneisje was alleen thuis,
is w ilochte ? vroeg de overste.
- Waar
Ik
t niet, antwoordile de vrouw.
- Hoe'r-qet
ge weet het niet, waar uw dochter is ?
- Bij rnijn ziel, ik weet het r iet !
- Verkeerde ze met ile gendarm ?
- Ze verkeert rnet alieman. Houdt daar't oog op zo'n onileugil !
;
- Was oiw dochter van slecht :draE ?

IIeb nooi*. d.an verdriet van 1;aar beleefd !
- 'k
Hoe laat is ze gisteren met haa r gezel vertrokken ?
- Rond lijf ',ur het ik het paar hier in de straat gezien.
- Ifoe
bat kwai uw dochter terug?
- Ongevcer
- Was ?.e halfzeven.
^tg verschrikt ?
- Ja,, ze weende
en vertekle, dat ze in 't bos aangerand was door rovers.
- Maar storrd ,e,elfs
misschien in verbinding met de rovers ?
- IVel i.. :gelijk.T'-i,ier en ile ouw grabbelde enige jr:welen;rit een lade,

ziehier, dat heeft ze van mij niet gekregen, noch kunnen kopen.
Dus zouden ,i r voortkomen van diefstal ?

dingen liggen toch niet voor't raperl
- Die
IVas
's nachts afwezig?
- Nog alI likwijls,
want zo ze niet om acht uur thuis was, mocht ze buiten
slapen.
En wat antwoordtle ze, als gij haar bestrafte ?
rlan lacht- ae me vierkant uit.
De moeder die :r niet tegen opzag haat dochter aan de gendarmen te verklikken, wekte bij de Fransrnan veel walg op.
IIet onnatuurlijk'. feit stootte hem tegen de borst en hii sprak ilan ook
gram tot de vrouw :

-
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komt het ilat ge zoveel kwaad ovet uw ilochter vertelt?
- Hoe
Hoe r"et komt ? Maar gij hebt me niet gevraagil er het goede over te
zeggpn, Daarbij, moest ge het mij vra,gen dan zou ik u niet kunnen antwoorilen,

want bij mijn weten heeft zij nooit iets goed getlaal
Dat is kras !
- Noem
het zoals ge wilt. Het is toch zoals ik u zegi. Ze was nog masr se!
klein meisje, niet hoger dan di[t, toen ze reeils kleine munt uit de schuif stal
om te gaan snoepen. In ile slechte koten heeft ze alle ondeugilen geleeril
't w: toch niet nodig haar de koten te laten bezoeken ?
- Maar
Kon llr het haar beletten ? 'k Ftond alleen voor mijn werk en niet zodra
hail ik de rug gedraald of ons Slina rripte de voorileur uit en ging zich met
allerlel slag van kwade gezellen ophouden. Er mocht geen accorileon op het ilorp
spelen of ze was er biJ. Ze danste en ze snoepte en bij miJn ziele, 'k geleof zeHs
ùai ze dronk, want men heeft haar een pear malen op een kruiwa8en moeten
thuis brengen, smoordronken als een varken
De Fransmr n moest om dle t'r^lii'iJke taal willens of nlet willens lrchen.
ireht een schone dochter ! z i hij.
- Ge
Ja, maar waar gijlie Fransmans toch niet vles van zijt, want de Fransman
met wie ze îaat het bos gegaan is, was zo zot van haar als een mus.
Spijtig genoeg, krénom ! vloekte de overste. Maar kom, geilane zaten

-

hebben geen keer.

De overste dacht een ogenblik na,
- IVat ik zeggen zou, hernam hij na een ogenblik, weet ge zeker of uw
ilochter met le averè in betrekking stond ?
Zeker en 'e; zeke4 antwoordde de vrouw, maar na alles goeil overwogen
te hebben zou ik er tocb bijna mttn hanil tn het vuur durven voor leggen dat
het zo ls.
De overste haakle ile schouilers op.
Een moeder die op zulke manier haar eigen bloed aan het gerecht wilile
overleveren, stuitte hem tegen de borst. Hii wilde echter niet van daar weg gaan
zoniler aan die rnonsterachtige vrouw toch eens fijn ziin geilacht te zeggen.
Hil sprak :
- Zeker en niet zeker. Bijna uw hanil in het vuur leggen! Het is allemaal
zo onrluideliJk, zo zoniler gonil. Hoe wilt ge dat ik een besluit neem op eenvoudige vermoeilens ?
ge
- Ja, mlj is 't goed, antwoorilde de moeder. Als er niet aan uit kunt,
ik ook nieL
Men zou zeggen dat ge nlet beters verlangt dan uw dochter te zlen

-

hangen !

- Och, Ja, voor mij mag men et meile iloen wat ztj verdient... Ik heb et
toch noott anilers dan ririsurie meile btleefd... En ge moet het mii ook zo kwalijk
niet nemen, clat ik o rr ilie slet zo ronduit mijn oordeel zeg... Onkruid moet
uitgeroeid worden .;n als men biJ ilit uitroeier een wortel te iliep uitrukt zoilat
de vezels bloeden, da,r is 't mij ook goeil
Zlj veegde een paar waterlanders weg ilie in haar ogen opwelilen.
Waren het tranen van liefile of tranen van bitterheid. De overste kon het
nlet zeggen, hoe hij ook ilit oude gelaat trachtte te doorgronilen
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IIli

stonil op.

! mompelile hij. 't Is goeil.
-HliHm
verliet rle woning. Van ile meier verkreeg hil inlichtingen over tle moeiler
en de dochter.
Och, antwoordile 't hoofd der gemeente, ze ziin van ile braatsten niet'

maar feiten weet '"r weinig. Vechten en tlrinken was daar geen vreemil ver'
schijnsel. Misschien wel eens wat verhelen ook, alhoewel ik ilit niet kan bewijzen.
Maar zou 't meisje de gendarm in een hinderlaag clokt hebben ? Ze ls
nu verclwenen.
't Is mogeliik. Maar ilie gehele zaak komt mij raadselachtig voor.
- Ik
gezel in hanrlen der rovers levertle. Lloest
- vermoed, rlat de deerne haar
e terug komen, houd ze aan.
beloof ik u.
-DeDat
overste wenkte de aanvoertler der solilaten.
gebooil hij, ge moet het bos doorzoeken met uw mannen
- Emile,
Langs die kant, overste ? vroeg de ionge man.
- Ja, raaar ilring er zo diep mogelijk door.
citoyen overste.
-De Ja,
solrtaten vertrnkken. De gehele dag bleven ze weg. Inmiddels loertle de
overste op ile ',erugkeer van Slina.
Maar hij, zowel als de ruiters, werilen teleurgesteld.
's Avonds kwam Emile verslag uitbrengen over zijn tocht in het bos.
Tegen de midtlag, we begonnen bekaf te geraken, kregen we op een
plek,
de as te -ien van een hutteke.
open
Zo. En verder?
- Verder was er niets. 't Kon nog niet lang geleden in brand ziJn gestoken,
want er smeulde nog vuur onder de asse. Ik heb zelfs mijn pijp ontstoken aan
een brandend stuk kepertje en we zijn ilaar een uurtje blijven zitten.
na de miililag?
- En
Ja, dat was het verwonderlijkste. Toen we ilaar goeil aan het rusten
waren, hoorden wij plotr een stem een lietl zingen. Wij luisterden. Het was Jen
Franse ballarle. D,: stem die deze zong was echter wat schor. Wii riepen, maar
bekwamen geen antwoord. 't TVas echt zonrlerling. lVas ile kerel nu bang van
ons ? Ik weet het niet. Maar toen we een einil weegs in ile richting van het geluid
waren gegaan, hoorden wii de stem plots achter ons. Zo hebben wil de ganse
dag gedwa.alal. lYij zijn moe als afgereden paarden.
Dwaze lieftle is de schultl van de ilooil van de genilarm, ze| lle overste.
Die rovers schijnen onvintlbaar.
onvindbaar, citoyen.overste.
- Ja,
- Maar et zal een tijil komen ilat het die schelmen nlet voor ile wind
za,l gtzn
En met deze verzuchting reeil hij met zijn onderhorigen af.
***

Bakelandt was tevreden. Dank aan ziin voorzorgerr waren ile nasporingen
der gendarmen tenemaal mislukt.
- Ze ziin nog nlet rap genoeg, pochte hij. Neen mannekens 'k heb mijn
troeven nog niet uitgespeelil. Maar als die verwenste rekels zich niet wat koestet
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houilen, zotr 't wel eens slecht kunnen uitilraaien. Nu Mie Branditzer, hun
konlngin, verhuisil is, zullen haar klanten ook wel volgen en we ziin ze hier kwijt
In alle geval, 't is goed, dat ze ons hol niet kennen en ik schililwachten uitzet,
om de ongewenste bezoekers op c3n afstanil te houilen. Maar, mannÊn, nu van
wat anilers gesproken. Morgenavond kom ik niet naar huis. Pee ile Schout, 't is
uw beurt om mijn plaats te vervullen. Zie dat alles in orde geschieilt.
Zzl er voor zorgen, kapitein, antwoorilde de Schout.
- kMorgennacht
hebt ge dus rust, want 't is streng verboilen een aanslag
te doen
Goeil, kapitein, klonk het van alle kanten.
- WU
zijn voltallig en gaan ile pot verdelen, die Vervloet ons geschonken
heett
Hoerah! fierden ile schelrnen en hun ogen blonken van begeerlijkheiil.
- Een
deel is weggelegd voor ile kwaile tijil. Hier is ieilers paart.
- Was tellen
en rinkelen nu, terwijl niemanil een woord sprak.
't
Daar lieten ze het door hun vingers glijilen, ilat metaal, waarvoor ziJ in
koelen bloede een nredemens vermoordden !
En toen ze genoeg gerammekl en getelil hadilen, riepen ze :
tlrank, drank ! met volle kannen. Leve de kapitein !
-DanRoze,
kwamen de teerlingen ! oor de dag en 't spel begon, herhaalitelijk
verstooril door getwist en gevloek.
Bakelanilt speekle niet mede.
HtJ had zich naar zijn bijzoniler vertrek begeven.
EiJ moest nadenken. Immers, hij hail een groot plan, samen met Cartouche.

MATHILDE VERMEULEN
Bakelanilt was fier, ùIen had zijn diensten gevraagil.
Om te verklaren welke diensten de roverhoofdman te vervullen had, en te
vertellen, hoe hij dit deed, moeten v,'ii terugkeren naar de hoeve van Eilmond
Mortelmans, nabii Wijnendale"
De lezer zal zich nog herinneren, dat een vijftal mâanden v66r het boven
verhaalde, de geneesheer Vermeulen vermoorcl werd terwijl zijn ilochter
Mathiltle op de hoeve getuige was van een geweldige nachtelijke aanval, ilie
echter mislukte,
's Anderendaags vonil men het lijk van rle heelmeester, ilie uit de wonlng
gelokt werd, door een voorgewende moord nabij Eernegem en zelf als slachtoffer
van de ellendige roverkapitein viel.
Mathikle was nu e?n wees. Ilaar moerler was van voorname afkomst geweest,
wel nlet van ailel, doch van rdke lrurgerstand.
De familie was er tegen geweest, dat ze met de arme ilokter huwde. Haar
ouilers hadden zelfs gedreigd hun ilochter te onterven en al hrn bezittingen
na te laten aan hur: zoon Laurent.
Doch het meisje had haar zin gedaan en was met ale neilerige, maar brave
Vermeulen gehuwrl.
De ouders kwamen op hun besluit terug en gaven aan hun dochter het haar
toekomende deel, zodat nu Mathilile een groot hapitaal erfile, ofschoon slechts
weinigen ilit wisten215
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