EEN BANDIEÎ GEVANGEN
Op een dag dat een aantal leden van Bakelanilt's benile

in hun hol biJeen-

zaten, kwamen Meyer en Buyse opgewonden binnengevallen.

Nog voor ziJ iets hadilen kunnen zeggen, vroeg Bruneel I
Van waar homt ge ? En waar is de kapitein ? Gij ziit samen vertrokken.
- Slecht
nieuws ! zei Buyse. Busschaerts is gevangen genomen.
-'t Was of een
sehok alle aanwezigen ontroerde. Ieiler sprong verschrikt op.
genomen !
- Gevangen
Door wie? Waar?
- En ile kapitein ?
- Stilte, gebood Buysse.
-Dan vertelde hij hoe Busschaerts, op bevel van de kapitein, zich ziek had

Eehouilen en gastvrii door boer Feys in zijn hoeve weril opgenomen.
Blijkbaar hail ile boer argwaan gekcesteril. Een feit was zeker, ilat hli het
gcrecht had verwittigil en Busschaerts, ilie blijkbaar niet had kunnen ontsnappen, werd aangehouden en gebonden op een kar weggevoerd.

Dit nleuws bracht oniler de rovets grote ontsteltenis teweeg.
Buyse deed opmerken. ilat ile kapitein bevolen had alle pogingen tn het
werk te stellen om hun makker te bevrijden.
- 't Is geilaan met de benile ! riep de Schout. Busschaett zal ons allen
verrailen
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trek hler rap weg, merkte een tweede oD.
- Ik
ge nu klelne kinderen ? kreet Slmpelaere. We k'nnen een anilere
Zilt
verblijfplaats zoeken.
- 't Is uit met de bende van Bakelandt, herhaalile Bruneel De rwartn

hanil ligt op ons. Dllaat ze hebben mij nog niet !
Allen riepen door elkaar.
- En gaat ge 't bevel van ile meester niet gehoorzamen ? vroeg Slmpelaero
met flikkerenrle ogen.
- l9aarachtig niet, hernam de Schout net een vloek" Denkt ge dat ik zot
ben, om naar lielt te trekken, waar alle gendarmen en soldaten natuurlijk opge.
roepen zijn, om jaeht te maken op rovers !
uw eed. ? riep Simpelaere. Ge hebt gezworen !
- En
- En toen Bakelandt u afzond, om mlj dootl te steken, wes dat trouw aan
de eeil, hetn ?
T{at was ilat ? vroegen de anderen.
-Bruneel
yertelde 't gebeurde op de avond, toen hil van Zedelgem kwam.
* Gemeen, laag ! brulden de bandieten, want ieder bedacht met schrik, dat
de kapitein aldus met elk van hen kon handelen.
- Hij liegt ! riep Simpelaere.
- Zwiig,lafaaril ! gebood Bruneel. Gij spant met Bakelandt.
Ik span met iedereen.
- Ik
ilat gij tegen ons zijt met Bakelandt.
- Nietzegwaar
! loog Simpelaere.

- l{el waar !
- Nlet waar ! hernam Sirnpelaere die thans dierf spreken omilat er nlets
uitgelekt was van wat tussen hem en de kapitein
overeengekomen

tvas
en wel
wist dat de kapitein niets zou uitbrengen.
- Ik zeg u ilat gij met Bakelandt een konnplot gesmeed hebt om mij van
kant te maken ! tierde Bruneel.
Maar Simpelaere liet zich niet op de tenen trappen.
- Mannen ! riep hij. Bruneel wil u tegen Bakelandt oprulen. Hit wil zell
kaptteln worden....
Nogmaals klonk de stem van Bruneel alles oversshreeuwend.
Zwiis,lafaaril.
-Simpelaere
sprong op.
Ih
laat
dat
niet zeggen ! huilde hij. Ik ben nooit een lafaaril geweest en
lk zal het nog eens bewijzen.
IIij trok zijn mes.
- Vooruit er mede! riep hij. We zullen eens zien wie hier de lafaard is !
Dat spelletje heeft nu al lang genoeg geiluuril.
Bruneel grinnikte.
zal ùe kapitein u wederom opgelegtl hebben niet waar ? sarde hiJ.
- Dat
Ziet ge wel, mannen, ilat hij een valsaard is ! huilde Simpelaere. Telkens
ik mij tegen zijn valse aantijglngen wrl verzetten zegt hij elat de kapitein mij
op hem afstuurt om hem koud te maken.
't niet waar is !
- Of
Maar het zijt gii tocb ilie miJ uitilaagÉ ! Heb lk mfin mond opengeil,aan ?
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nl;p Sll het niet ilte mii ultlokt om te vechten. Ik ben geen lafaarrl ! ik herhaal
het En zal ook niet dulden il.at Sij voortgaat ile kapitein cn mij te belasteren.
Htj plantte zijn mes in de tafel waa,r het trillend bleef steken.
- Trek uw woord in oI haal het mes uit de tafel, als ge het hart hebt.
Bruneel was nader gesprongen.
De mannen hielden hem tegen.
Niet vechten, Bruneel ! rlepen z{.
- Sarnidonders
Denkt ge allen dat het mll aan moeil mangelt.
- lrek dan uw !woorrlen
in ! riep Simpelaere.
- Neen ! ik houd ze staande.
dan.
-De Veeht
mannen verzetten zich opnieuw.
Er was twiifel in hun geest ontstaan.
Wie sprah er waarheld ?

lVie loog er ?
Lang konilen zij zicb nlet bedenken.
Op ilit ogenbllk kwam een man
't V[as Busschaert, vader.

binuen.

zoon is gepakt ! riep lVaen.
- Uw
IVat... wat... stamelde de rover. M{n zoon !
- ls in handen van 't gerecht, in ile macht iler genilamen
-De vader slaakte een gil en tierde.
* In hanilen der gendarmen ! Dat is de dooil, mrnnen. Maar vertel mif

wet er gebeurd is ?
Buyse verhaalde in enkele woorden de geschiedenis.
De oude Eusschaert begon te vloeken
- Ha ! riep hij met de voeten stampentle, 't is altijd hetzelfile. Bakelanilt
zenilt ons naar de gevaarlijke punten. Hij houdt zich achter aI. En miJn roon
zit ln 't kot, terwijl de kapitein vrij gebleven is.
- Ge hebt gelijk, viel Bruneel in, 't is altiiil: Pé giJ dtt, Yerpl,ancke daar,
Meyer hier. tVij moeten de slag slaan en hij pakt de duiten vast. Maar ,t ls
geilaan. Men heeft mii ook verraden I Hoe of wie weet ik niet. Maar ik sta op ite
boek

bii't gerecht.

Nu vertelde de Schout het voorval bil Theresia's zlekbed.
- Maar dan is gans de bende verklapt ! tierde Buyse- Ik ook trek er van
door. Ieder is nu zijn eigen baas" Wie weet hoe spoetlig de genrlarmen hier ziJn !
lnmiddels was Simpelaere naar buiten geslopen. Het werd te gevaarlijk
met die Bruneel.
- Ik vertrek naar V9ingene en nal alles aan Bakelandt vertellen, mompelilc
hlj op spijtige toon.
Alleen kan ik niets d.oen. Loilewijk ls slim" tIU zal wel een uitweg vinden
Bovendien heeft hij nog veel gelil.
De stoutmoedige roverhoofdman was langs een omweg naar llelt gesneld.
IliJ wilile weten, waar men de gevangene opsloot. Onbevreesil trok hij de stad
binnen, welke in rep en roer stontl. Groepjes mannen en vrouwen stonilen luiil.
ruchtig te babbelen. Ze wisten reeils het gebeurile bil Feys en hadden de kar

met de rover gezien
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Bakelandt voelde ziJn moed verminderen. De gevangennemlng van ziJn
handlanger had een geweldige indrul op hem gemaakt. En hii sidrlerde bii ite
gedachte. dat hii in handen van 't gerecht zou vallen ! HiJ was hier te midilen
ean mensen. die, moesten ziJ ook maar vermoeden, wie hij was, hem grlJpen
zouden. l{at keek die dikke burger hem doordringend aan ! En die twee ginrls,
rezen ze naar hem ? llerkende men hem ?'t Scheen de schelm toe, of ieder naar
hem zag. Bakelandt keerde zlch om en trok weer rap de stad uit. Een geheime
vrees bevlng hem. Ilii verdubbelile zlJn stappen. Eindeliik zette hiJ 't op eetr
lopen. Midden in 't veld bleef hlj staan. De ouile stoutrnoedigheid behield weer
de bovenhand.
Eerst wilde hij naar Verleye gean; maar achteraf zag hiJ van dlt plan at.
Men moest de vorige avond eens bemerkt hebben, dat Verleye bezoek had
ontvangen en er een huiszoeklng doen. Bakelandt besloot dus ln 't bosJe de komst
zilner trawanten te verbeiden. hoe lang de tijd ook vallen zou,
Moest hij zicb bij Verleye verschuild hebben, dan zou het lot van Busschaert
ook 't zijne geworden zljn. Inderdaad landbouwers hadden bemerkt ilat twee
kerels bij 't hutje van Vedeye stonden en enige ogenblikken later binnen gingen.
loen ae nu het verhaal van de gevangenneming hoorden, brachten ze dit alles
met elkander in verband en deelden hun vermoeden aan de overheirl mee.
Verleye werd geboeid naar Tielt gevoerd, want hiJ kon geen luiste uitleg geven
over dit bezoek en versprak zich telkens.
Yerleye bleef gevangen.
rt

aù

De avond naderde weer.

Bakelandt ?,ag vLî uit het bosJe een man naderen, hlJ herkenile Slmpelaere,
die immers uit de woorden van Meyer en Buyse de aangeduide plaats kenile. Blij

liep de kapitein naar zijn makker toe.
- l9aar blijven de anderen ? riep hil.
- Ilelaas, kapitetn !
! spreek ?
- Ir9at
De bende bestaat niet meer. Ze weigerilen te komen.
- De lafaards
! 't ls om een maat te iloen ! kreet de aniler terwljl zlJn
gelaat verduisterde. On toen hiJ alles vernomen had, de oproerige woorden van
Bruneel en de anderen, ging hij te werk als een razenile- Hij kreeg een var
zijn oude vlagen van drift en woede. 't TVas of hij de grond voelde wegzlnken
onder zijn voeten. Zijn rijk was uit ! De bende bestond niet meer !
Gebroken was ooh de keten, die allen verbond. leder werkte op zlin elgen.
Maar dat kon nlet blijven duren ! De een na de ander zou in handen van
't gerecht vallen. de een zou de ander verraden. En de roverhoofdman bedacht
met een rilling, dat hij de grootste schultlige was, dat alle speurhonden, alle
gendarmen en soldaten op hem zouden afgezonden worilen.
- 't Is wel ! sprah hiJ dof. Kom, Simpelaere, wii blijven bij elkander. We
staan weer alleen juist als vroeger, als bij't begin.
ûtaar als ik kan, zal ih mij op de lafaartls wreken.
Belde schelmen trokken het veld in-
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