NIEUVYE GEVANGENEN

't IMas houtverkoping geweest nabij Stailen, een tlorp een tweetal uren gaans
van Roeselare. De notaris hatl de kopers verzocht hem te volgen naar de herberg <r IIet Stampkot >, waar hij hun zaken zou afiloen. De ambtenaar zette
zlch aan een tafeltje in ile hoek, tleetl zich schriJfgereeilsehap brengen en riep
beurtelings de kopers bij zich om hun borgen te onilerzoeken"
't Was druk in de herberg" De verkoping hail veel volk gelokt. In ile anilere
hoek zaten drie welgekleile vreemdelingen, ilie ieders aantlaeht gaanile maakten.
Kent ge ze? vroeg bakker Peeters aan ile landbouwer Claeys.
- Neen,
antwoorilde d,eze. Ze zijn zeker naar cle verkoping gekomen.
- Maar ze
hebben niet gekocht. sprak een tlerde. Misschien stonil het hout
hen nlet aan.
was veel sleeht bij ook" nnerkte bakker Peeters op.
- Er
Mijn broer, ilie bij mij inwoont, zei pachter Claeys, is naar Lichtervekle,
naar een bruiloft bij een kennis van hem. 't Speet hem, dat hij tle verkoping
niet kon biJwonen, want hii doet nogal hanilel in hout. Hij vroeg mij, of ik
voor hem eens wilde zien maar ik heb niet tlurven kopen. 't Beviel mij niet.
- Toch was er veel goetl bij. beweerrle een der aanwezigen. Ge zult toch
nlet zeggen, dat er iets af te dingen was op die eiken 2
- Neen, neen, haastte Claeys zictr te zeggen, maar andere kopen waren
hun prlJs niet waaril.
- Och, men durft tegenwoordig niet veel zaken te doen, viel nu een dertle
ln. Kopen is gemakkelijk, maar verkopen.... De mensen hebben geen geld.
Fransen hebben alles weggehaald, riep Claeys uit.
- De
Maar u hebben ze nog veel gelaten, merkte ile bakker lachend op. Ge
ztjt -Selukkig geweest, weinig last van Fransen en geeh bezoek van Bakelantlt.
- Men hoort weinig meer van de roverkapiteino merkte een uit het gezelschap op.

- Men zegl dat ile benile niet meer bestaat.

Toch gebeuren er nog aan.

slagen.

Maar nlet meer zulke als verleilen Jaar.
En nabij Pittem dan ?
Dat is aI bijna een iaar geleden. Ge wilt zeggen, de moord op Catharina
De Smet. Dat gebeurde kort na Nieuwjaar en nu is het jaar bijna ten einde.
te beter. 't werd tijd, dat de benile uiteengejaagil weril.
- lVel,
Maar 't gerecht heeft de rovers nog niet.
- Twee of drie.
Plotseling ontstond er een ongewone beweging. Een der vreemtlelingen bezat
een kunstig gerlraaicle stok. De groeven waren niet cloor een behendige ambachtsman gemaakt, neen, de stok was alilus gegroeid. De eigenaar had hem aan

-
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het snoer op ile leunlng van de stoel gehangen. Jantie van de bakker hail hem
ln 't oog gekregen. Aanstonds was hiJ er naat toe gelopen, om de vinger langs
die draaiingen te doen gtijaten en te onilerzoeken hoe het kwam, dat ze altijil
maar voort liepen van boven tot beneilen. Ten laatste verveelile hem dtt spel.
De klelne nam ile stok en wist nlets betert te iloen, ilan er een hondie mede
te plagen, rlat onder de taf.el zat.
IIet beestje werd kwaail, zette ziin scher?e tanden in het hout en beet
er in, zodat rle stok ile sporen vertoonile. De vreemeleling wenilile zich om eî zag,
wat's bakkers zoontJe met zijn eigendom uitvoerile. Snel greep hij ile stok.
- Wat het uwe niet is moet ge gerust laten ! mompelile hii toornig. Zie, vervolgile hij tot de bakker, hoe mijn stok geschonden is.
IIij liet ile beten zien.
- Hier, Jantje, gebood ile vader. Ge moogt nooit meer mee gaan, ge kunt
u niet wel gedragen. Ze! u op deze stoel en let op. dat ge u niet meer verroert.
zouilt veel beter cloen uw jong bij te houtlen.
- GeZeg
nlet neen, maar ik kan hem toch niet aan miin been binden.
-'kDat ls zo,
maar als men een jonge ileugniet bezit zou men hem toch ln
het oog moeten houilen.
jonge deugniet ! riep de vader gestoord, knapen zlin wat bemoeial- Een
achtig zonder daarom ileugnieten te ziin. JantJe is een fatsoenlijk iongetje en
er is nooit iets op ziJn geilrag te zeggen geweest.
mijn stok ilan ?
- En
Het
ls erg fammer. Ik beken het, maar daarom is Janue nog geen
ileugniet.

De vreemileling zag dat ile vader kwaad werd en hij wilile geen opstootje
verwekken en trachtte thans zijn hard woord wat te verzoeten.
- Ik meende het ook zo niet, zeEde hij. Deugniet is een haril woord en
gaarne wil ik bekennen dat ik er een geileelte sehulil aan heb. Zo ik u zegde
uw Jongetje in 't oog te houden dan moest ik ook mijn stok rlaar niet te
zwieren hangen.
De bakker stak ziJn hand uit.
- Excuseer, zegile hij. Ik zie dat ik met een de{tig man te doen heb. Ik
betreur ilat ik ook wat oplopend was.
De vreemileling drukte hem ile hand.
Akkoord ! zeiile hij.

-En vrienrlelijk

vroeg hij:
Mag ik u een pintje aanbieilen ?
-De bakker deetl met zijn plnt bescheiil
en de vrede was hersteld.

f.
Midtlernacht had reeds geslagen op de toren van Lichtervelde, toen twee
mannen deze gemeente verlieten op de weg ilie naar ile steenweg van Roeselarê
voerde.

Een van hen was de broeder van Adriaan Claeys, de lantlbouwer, elie we
Stampkot r met bakker Peeters hoorilen spreken. En zoals
we reeds weten, kwam hij van een bruiloft. Zijn makker, die ook het trouwfeest
mede gevierd had, woonde nabii Gits op een kleine pachthoeve.

in de herberg a lfet
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Beiilen waren tamelljk opgewonden door bler en wljn Doch ile koele
nachtlucht streek verfrissend langs hun slapen en 't scheen, dat de kwade dampen iler geestrijke dranken stilaan verdwenen.
Gezellig babbelend trok het tweetal verder ln de rtchting van Gits.
Een einde voorbij deze gemeente nam Lappers afschetil. Claeys stapte dus
alleen door en 't iluurde nog geruime tiid, alvorens hij aan de hoeve van zijn
broeder kwam. Hij sprong over het hekken iler wel, begaf zich dan door de
boomgaaril naar het huis. Hij klopte aan ile achterileur. Geen antwoord.
- Ze slapen vast, mompelde de broeiler van ile boer. En ik heb toch
geen lust om hier nog lang to staan. Hij herhaalde zijn geklop, maar met geen
beter gevolg.
- Ik zal eens aan de voordeur proberen, dacht de man. Hij ging ilus rond
het huis. Maar wat schrok hii !
Bii alle heiligen ! riep hij onkteld, de voordeur ligt omver. Diovon, moordenaars !

lllles bleef stil.
Sitlderend over

al ziJn leilen, luisterde

Claeys

of hti

daarbinnen gerucht

vemam,

- Ze ziln weg, mompelde Claeys. Ach, wat zal ik zien. Ik durf biJna niet in
huis gaan.
Toch sloop hij door de gang en kwam in de keuken.'t Tgas pikdonker.
- Slaapt ge ? waagile hij einrtelijk te roepen, want daar op de voute stond
het bed der eehtelingen. Guido, de knecht, sliep in ile stal
- Ik zal Guiilo roepen, ilacht Claeys. Hlj begaf zich haastig naar de stal

en schreeuwde luid:
Guido !
-Geen
antwooril.

Guido, Guido, zlit ge ilaar niet ?
-Geen
taal of teken.

Maar wat is er dan gebeurd ? riep Claeys radeloos uit.
-Meer
mensen woonden er
hoeve

op de
niet.
Angstig liep de man rond. Weer trok hij in huis. Hij Slng naar de schoorsteen,
om onder de as het vuur op te rakelen Met een haak legde hij enige nog
glimmende kooltjes bloot. Dan wierp hij er hout op en weldra vlamde dit.
Goil ! gilate Claeys en als waanzinnig
- Ach
Moord,
moord !
-Bij het schijnsel
van het

snelde hii naar buiten, tierenile:

vuur had hij in ite schouw een man zien hangen.
Schreeuwende liep de verschrokken broeiler voor de woning.
- Dat is zeker Ailriaan ! rtep hij. Hij slililerde. Maar hii moest weer naar
binnen, misschien leefde de gehangene nog. Claeys snekle naar de haard" schopte
het vlammend hout weg, op gevaar af van brand te stichten, sneed de ongo.
lukkige af en trok hem met grote moelte naar het miilden van ile vloer.
Weer slaakte hij een luide gil. Ja, 't was zijn broeder. En wat zag hij er
akellg uit, purperuood, 't gelaat verwrongert. 't Lichaam was reeds stijf. Adriaan
Claeys was een lijk
- Mathilde ! riep ile broeiler van de verrnoorde, en hij trok ile deur der
voute open Maar ile boerin gaf geen antwooril"
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Oob vermooril ! kreet Claeys, toen hij, bti het klare schiJnsel van het
vlammende hout, een lichaam op ile vloer uitgestrekt zag, Met een wilile kreet

hij de wonlng uit.
Naar de stal ilurfile hii ntet meet gaan" Gewis lag Gulilo ook vennoori[.
Een boogscheut van de hoeve stond een huisie, bewoonil door Bal, tle werkman, die in ilienst stontl van Claeys. De broeder liep er naar toe. IIii bonstle op
rende

ile ileur en rlep:
Bal, sta op. Bal, er is een mooril gebeurd. fJw baas en bazln ziin dooil-

-Daarbinnen

kwam gerucht.
Wie is daar ? klonk een stern.
Ik ben het, Miel Claeys, ile broeiler van ile boer. Haast u, kom, er ls een

moord gebeuril.

I)e deur vloog open.
mooril ? kreet de werkman.
- Een
tra, miJn broerler en ziJn vtouw liggen ilood. en Gutdo mlssehien ook wel
-Bal begon nu ook te klagen en te Jammeren.
Vrouw ! riep htj, AdriaantJe Claeys en ziln vrouw zijn vermooril in hun

-

huts.

met miJ mee, zel Claeys.
- Kom
Seffens. k Zal mij wat kleilen.
- Intussen zal lk de anilere geburen ook roepen.
-Op enlge afstanil stonil een tweewoonst. Het iluurile

nlet lang of vter, vllf

geburen gingen met ile broeiler van de lantlbouwer naar cle hofsteile.
Men ontstak licht en stekle een nauwkeurig ontlelzoek in. Daar lag nu de
boer, vreseliJk om te zien IIiJ was gestikt, zoals de puryerrotle kleur van ziln
gelaat en de verwrongen trekken bewezen. De rovers haiklen hem opgehangen
aan de haak ln de schoorsteen. De bazin lag dood naast haar beil. Aat het hoofd

droeg

zlj

een diepe wonde. VlraarschiJnliik was ze met een zwaar voorwerp

geslagen.

Anileren liepen naar de stal. Gelukkig, Guiilo leefile nog. TVel vond men hem
bezwijmtl en gebonilen aan handen en voeten, maar spoeilig keerile hii tot het
bewustziJn terug.
I)e arme jongellng wist niets anders te vertellen, dan ilat twee mannen hem
ln ile slaap overvallen, met een mes bedreigd en einrlelijk aan hantlen en voeten
gebonden haililen. Van angst moet hii buiten kennis geraakt zijn. Nu nog bli de

herinnerlng aan het gebeurile rilite hii van schrik. Guiilo brak in tranen ult,
toen hiJ ile vreselijke ilooil van zijn meester en ziln meesteres vernâm.
fn de woning waren aIIe kasten en koffers opengebroken. Alles bewees, dat
men hier weer met een mlsilaad van stoutmoeilige en wreile novers te doen had.
Met een sidrlering fluisterde men de naam : Bakelandt.

Bakker Peeters stonil zeer vroeg op. Immers hii moest de oven heten, om
straks het broorl te bakken. Nog half slaperig stak hij ile achterileur open om
hout te halen. Hij ging naar de tas :n nam een bos.
Er is al vroeg volk op de baan, mompelde hii, toen hii twee mannen zag

-
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naderen, En ginds lopen er nog. Btj mijn ziel, dat ls ile meier van Staden ! Zou
er wat gebeurd zijn ?
Het tweetal naderde. Inderdaad, het was ile meier met Bal, de werkman,
ilie zich naar de plaats der misdaad begaven.
geen ongeluk? riep Peeters verschrlkt.
- Toch
Weet ge 't nog niet ? Adriaantje Claeys en z{n vrouw z{in wreed ver.
moord !
Van schrik liet de bakker de takkenbos vallen. Hij sprong in huis en vertelde
het ontzettend nierrws aan zijn echtgenote. die jammerenil ile armen in ile lucht
wierp" Jantje, het zoontje, werd van al dit gerucht wakker en sllrong uit zijn bed.

- Ik ga er naar toe, bestroot

Feeters er kome van wat er

wil

Gister nog

zat ik met Claeys te spreken in < Het Stampkot D en nu is de ongelukkige al ilooil
Zeker Bakelanclt en ziin bende ! 't Schreit de hemel om wraak, zoals het heden
in ons land toegaat.
De bakker vertrok naar de hofstede. Plotseling hoorile hij roepen.
Vailer ! rlep Jan, die hem gevolgd was. Mag ik mee ?
- Kintleren
mogen geen doden zien Ge zouilt er van dromen, miin manneke.
- Maar ik zal
niet in huls gaan, vailer, doch buiten blljven.
- Kom dan maar.
-De bakker
kwam kort na ile meier op de hoeve aan. Er was reetls veel volk,
want het nieuws hail zich snel verspreiil. De magistraat verbooil de menigte

in huis te komen. tot zijn onilerzoek geheel afgelopen was. Peeters zag eens
in ile ronrlte, nieuwsgierig of hlj geen sporen bemerkte ; zijn zoontje volgde
hem. Opeens vond de jongen een voorwerp in 't gras. 't Vfas een stok. De knaap
bekeek hem aand.achtig.
Vailer ! riep hij, hier ligt de stok van glsteren.
- Welke
stok ? vroeg ile bakker,

-

-Wel, ilie van de vreemdeling in de herberg. Zle maat eens met al die
draailngen. Hier staat de beet van de honil nog.
Peeters herinnerde zich alles. Onwillekeurig sprong hij snel naar ile stok toe.
Daar in het gras lag een voorwerp" dat tot de ontdekking iler dailers leiilen kon.
Hii nam de stok op en begaf zich naar ile woning.
Juist kwam de meier naar buiten. De bakker begaf zich tot hem en zel :
- Deze stok lag daar in de boomgaartl. En ik weet zeker. ilat hii aan een
heer behoort die gisteren noen in < Het Stampkot> zat.
Peeters vertelde alles wat er voorgevallen was, dat zijn zoontje met de stok
gespeeld had, er de hond mee plaagde en hoe het dier zijn tanden in het hout
zette-

hier ziet ge iluiitelijk de beet, vervolgile hij.
- En
En nlemand weet, wie die vreemdeling was ? vroeg ile meier.
- Ze
gedrieën, hernam Peeters.
- Ze waren
zagen er welgestelile lieden uit.
- Natuurlijk
zullen de rovers zich vermomil hebben, Als we nu maar op
T spoor ilier gasten

konden komen. Maar ze zullen al ver van hier zijn.
Een van hen heb ik meer gezien, sprak een omstaaniler. Maar wa,nneer
of waar, kan ik met de beste wil niet zeggen
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- En mll ook kwam een van het ilrtetal bekend voor, braeht een twæile
il 't midden.
- Daarmee zljn we maar weinig vooruit, hernam de rneier. ln alle geval
neem ik rlie stok mee. Ik zal boodschappers zenden

naar de omliggende dorpen,
om mijn ambtgenoten te verzoeken wel op de tlrie gasten te letten. Kunt ge
me zeggen hoe ze gekleetl waren ?
Men gaf nu zoveel mogelijk persoonsbeschrijving der verdachten op. De
magistraat tekende alles nauwkeurig aan. Dan beval hiJ alles op de hoeve te
laten zoals 't tvas, tn afwachting van de komst van 't gerecht uit Roeselare, dat
hij ontbteden liet.
De meier keerde naar Staden terug. IIiJ vond 't gehele dorB in rep en foer.
Men had de moordenaar van Adriaantje Claeys.
Voor de herberg <t Het Zoete Zetie > bad men een man gevontlen, ilie daar
lag te slapen en d.e hoed van de vermoorde op het hoofd droeg. Iiuw werd de
sukkelaar door enige dorpelingen voor de meier gesleept. Hij zlpoer ilat hij
onschuldig was en niets van de moord af wist.
- Vertel mij zonder omwegen, hoe ge aan die hoeil geraakt ziitl vroeg de
meier ongeduldig. 't Is toch de uwe niet !
neen, rnaar ze hebben hem mi| op mijn kop gezet.
- Neen,
Wie en waar?
- Drie kerels. ik ken ze niet, Ik
was gisteravond wat lang tn de herberg
plakken.
Dat
bliiven
kan ieder zo al eens gebeuren. ttet liep al naat middernacht,
toen ik huiswaarts ging. 'h Moet bekennen, dat ik niet geheel nuchter was, maar
dronken, dat nu juist ook niet. &laar. ja,'t kan ieder...
- Een beetje rapper ! onderbrak de meier.
- Nu, toen ik dan een eindje voorbij Claeys' hof was, kwarnen drie kerels
mij achterop. Ik zei nog vriendeiijk: een goede avond. Maar ze pakten mij
vast al lachende, gaven mij wat slagen en drukten me toen een hoeil over miJn
ogen.

Ge weet niet, hoe die mannen er uit zagen ?
O, neen, 't was pikdonker. En 'k verschoot zo en ilan die hoed over miJn
; 'k sukkelde tot op 't dorp, maar of 't nu van al dat bier of van 't verschieten
is' ik weet het niet, in alle geval 'k was zo moe, dat ik niet meer voort kon. rk
zette mij en ik moet dan in slaap geraakt niin.
- En hebt ge niet gehoorù wat de mensen met elkander bespraken? ver,otgde de meien
- Neen. Alleen zei er een tot een ander : Saniler. Ik heb die naam meermalen
gehoord, zoalat ik zeker ben dat een der schelmen Sander heet"
weten we weer een bijzonderheid meer. hernarn de meler. Zie man,
- Dandat
ge onschulilig zijt. Illaar ge moet toch nog hier blijven, tot het
ik geloof.
gerecht uit de stad komt.
maar ik ben geen moordenaar, kreet de man angstlg.
- Ja,
- Dat weet ik wel. Ge moet niet vrezen. dat men u zal aa,nhouden. 't ls
alleen maar om die zelfde verklaring voor het gerecht te herhalen. dat ik u hier

ogen

houù.

Enige uren verliepen alvorens't gerecht verscheen. Staden stonil overhoop.
De herbergen zaten overal vol, juist als op een Zondag. Ied.er had de monil vol
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ûver de ongelukkige bool en ziin vrouw, over ile vreemdelingen en hun stolç
ovet de dronkaard en zijn hoed.
Ik durf er wel l0 kronen om te verwedilen ilat oen alier gasten Bakelanilt
was ! riep een dikke boer met overtuiging.
ik ben zeker een dier vreemdelingen te kennen, zel nu een derile.
- En
gisteren
in c Het Stampkot > Ik heb die gasten gezien
lTas
'k
zegl ge ? klonk het.
lryât
En wie was hii ? vroeg men van allo kanten.

- Een zekere Daneel, een Stadenaar.
Stadenaar ! herhaalde men.
- Sen
maar hij heeft al lang ons do4l verlaten. HU is naar Passenihle
Ja,
vertrokken. Doch als ih iemand gezien heb, vergeet ik hem niet gauw.

moet ge aan de meier vertellen, riep een der omstaa,nders.
- Dat
Ik
dank u harteliik, 'k zou nog liever...
- En waarom niet ?
- Ik moei me niet met andermans zaken en biJzonder niet met die iler
royers. Zoudt gij bun wraak niet vrezen?
$en der aanwezigen verliet snel de herberg, om 't gewichtlge nieuws, dat
iemand de vreemdelingen kende, aan de overheid te melden- lVelilra werd d,e
boer bij de meier ontboden.
Bevend eins hij er heen. O, wat verwenste hij zijn openhartigheid ! Waarom
had hij niet gezwegen, waarom alles zeggen, wat men weet ?
Sn Slj kent die vreemdelingen'J vroeg de meier, driftig.
- Wel
neen, antwootdde de boer. Hoe zou ik hen kennen ?
- Misleidt
gij ons ? zei de meier tot de boodschapper.
-* Ik kan getuigen
roepen, die met miJ zullen volhouden, dat hlj genegd
heeft een der gasten te kennen.
de boer. Ik ben het niet zeker.
- 'tHa,Was een bloot vermoeden ! hernam
ik
u, viel nu een rler leden van het gerecht in. Ge vreest tle
begrijp
wraak der rovers. Maar in naam der wet gebied ik u te spreken, anilers houden
wij u voor een medeplichtige. IIoe kunnen wij de bandieten opsporen, zo gij
ons niet helpen wilt. Spreek dus en zegt alles wat ge van die drle vreemdelingen
weet.

ik meen een der gasteu te kennen. Als ik niet mis ben, heet hiJ
-V9elnu,
Daneel Vroeger rvoonde hiJ te Staden. Maar hiJ vertrok naar Passendale.
zijn voornaam misschien Sander ? vroeg ile meier.
- En was
riep de boer ult. Saniler Daneel, een schoenlapper, rnaar die hier
!
Juist
zijn brood niet winnen kon.
- fVii weten reeds veel, zei de overste van het gerecht, de hanrlen wrijvenilo.
'k Gelool dat we ditmaal een slag gullen slaan.
- En zo Bakealndt zelf er eens bij ware ! sprak de meler. Zolzng we tlie niet
hebben, zal het roven en moorilen voortduren
- tlebben we er een of twee, de anderen zullen volgen. Latea we nu eerul
overleggen, wat we doen moeten.
gaan
- 't Is goed. zei de meier tot de boer. Ge moogt
En tot de anileren vervolgile hii:
Wlllen we die sukkelaar ook loslaten ?

-
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-.Zeker, hlj ls onschuldig" antwoordde de rechter, maar wat nu?
- Ik aeht het de beste weg, een vertrouwd man naar Passendale te zentlen
om inlichtingen aangaande Daneel, sprak de meier" Miin knecht zou die taak
ultnemend verrichten.

Aldus werd gedaan. En enige uren later kwam de a[gezant terug met de
booitschap, dat die zogenaamde Daneel slecbt bekend stonil in Passendale.
Hij bezat er een kleine hut, maar was meestal aTwezig. Hij verkeerde met
allerlei slecht volh, ofschoon men hem nooit van iets betrappen kon- Men vertelile echter, itat hij 's nachts ilikwiJls op de baan was.
En zulke mensen laat men ongestoord lopen, zel de meler op verstoorde

-

toon,

Voor aanhouilingen moet
-Wat wilt ? sprak de overste van het
men toch bewiJzen hebben. Maar nu zijn we op een goeil spoor. Zo we maar
gerecht.

ge

voorzichtig te werk gaan !
Men overlegde nu ile plannen, om de schelm ln het net te hrilgen.
I
aa

't VYas omstreeks acht uur. Een bentle soldaten natlerde stillekens de kleine
woning, die men aan de knecht van de meier voor die van Daneel aange\pezerr
hail.

De overste sloop behoedzaam naar de hut. Door de enige ruit zag hij daar
een lichtje pinken, Ook hoorde hij een stem en het gerammel van geld. Soms
spraken er drie of vier tegelijk en 't $cheen dan. alsof men twlstte.
De overste keerde naar zijn mannen terug en sprak ;

- Ze ziin binnen en moeten dus in once handen vallen. Maar opgepast I
tloudt u gereerl voor eeû geducht gevcctrt, want ik voorzie hevige weerstaud,
spaart uw wapens niet. lVe rnoeten ze dood of levend hebben. En voorult nu,
zonder gerucht, opdat wti hen overvallen !
Men hield ile zwaarden en pistolen in de hand. De gerechtsdienaars omringden nu de hut. Juist klonkeu daarbinnen vloeken en verwensingen- De rovers
hailtlen ongetwijfeld onenigheitl. 't lVas 't gepaste ogenblik, om hen te vangen
aan ! ftuisterde ile overste.
-MetValt
een harile bons viel de deur in. De kriJgslleden spnongen in de hut.
Daneel, want hij was een der aanwezigen. troh bliksemsnel zijn mes. Maar toen
hii 't ontblote zwaarù zag, schrikte hij terug.
Er waren vier personen ln de hut: behalve Daneel nog twee mannen en een
jonge vrouw. Deze laatste drie vielen il: gerechtsdienaars gernakkelijk in handen.
IVeldra lagen ze geknevelil op de vloer. Maar Daneel zou meer spel leveren.
Hij stond daar achter een tafel, de geduchte hantllanger van Bakelandt, maar
die nu op zijn etgen wilde werken.
- De eerste die mij nadert, stoot ik neer ! tierde ile booswlcht met een
geweldige vloek. lk laat me niet als een hond iloodslaan.
Een der krijgslieden drong vooruit, maar gezwind sprong Daneel naar hem
en
eer de soltlaat zich veriledigen kon. ontving htj zulk een telle stoot, dat
toe
hii gewond achterover tuimelde. Een antlere soldaat trok zijn pistool en rlep :
Geel u over of lk vuur !

-
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Daneel sprong opzil en de kogel trof de muur. Doch een dorde was behoedzaam langs de muur gekropen en rukte nu d.e bandiet omver. Thans sprongen
de anderen toe en 't iluurde niet lang, of ook deze schelm lag gebonden bij ziin
trawanten. Wel ging hij geweldig tekeer, zich zelven en de gerechtsdienaren
verwensend, maa,t Vlaanderen was oolr van ileze moordenaar voor goed bevrild.
De bandieten werden vlug onderhoord.
Nlemand hunner sprak echter.
er iemand van u die Bakelanùt heet? vroeg de overste.
-Eenlsspottend
gelach beantwoordde deze vrâsg.
Ge wilt dus niet antwoorden !
- Zoeb hem : klonh een barse stem.
De overste liet zich niet afsnauwen en hernam:
uwer is Bakelandt ?
- Wie
Er werden een paar lieden der streek binnen geroepen
- Kent gij Bakelandt? vroeg de overste.
Van ziens of ten naastenbij.
- Trekt
iemand dezer boeven op hem?
-Zif bekeken
aandachtig een voor een de bandleten
loen sehudden zij het hoofd.
Neen. I{ij herkennen hem niet.
- Zrlt
misschien bang ?
- Neen,gewij
zijn niet beng. Maar hiJ ls er toch nlet bu.
is
IVie deze woesteling ? Kent ge hem ?

-Eu hij

-

wees op Daneel.
Ho, ja ! rlepen beiilen te geliik, dat is Sander Daneel

Dus niet Bakelandt

?

Neen.
En deze?

We kennen hem nlet.

Bakelandt kan het niet aijn, mompelde de overste, want deze kerel zou
nog wat anders te werh zijn gegaan dan Sander Daneel. Nu onze vangst is goed
en wij zullen rnet deze kerels wel aan de andere geraken.
En zicb tot een ander wendend vroeg hiJ :

is Bakealndt?

-

VYaar

-

Spreek.

Sander antwoordde echter ntet.

ilag.

De moordenaar haalûe woest de schouilers op.
- Ik zal u wel iloen spreken, kerel t hervatte de overste. Het steekt op geen

Nu antwoordile Daneel.
- Dat ik wist waar Bakelandt is dan zou ik het u niet verzwiJgen. Ik haat
miju oude kapiteln.
- Zs. zo, uw bende was dus gesplitst?

-

Ja.

-

Soreek.

Sinds hoelang?
Danlel zweeg.
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Maar Daneel bewaarde het zw\igen. Er was geen wooril rneer ult te trekhen
't Volk was inmiddels komen toegelopen. Met blijdschap vernam men de
gevangenneming van vier letlen der bende. De rovers werden naar Staden vervoerd. De andere dag werilen ze bij Busschaert en Verleye in de gevangenis van
Brugge opgesloten.
a

aa

Daagr na deze aanhouding llepen Bakelanilt en Slmpelaere op ile wet van
Torhout naar ltoeselate. Z,e hadden de gevangenneming van Daneel en zijn
makkers vernomen. De kapitein was somber gestemd. Sander tlaneel in de
gevangenls. lVaar was ite tijil, ilat hij met hem overal rondliep, rlat hij Sander
oniler zijn vertrouwdste handlangere telde.
- Ziet ge wel, dat ze niet zonder mij kunnen, sprak hii tot zijn gezel. Nog
vler voor 't schavot ! Eah, 't is hun verdiend loon ! Waarom lieten ne zo laî.
Busschaert aan zijn lot over. En ge gaat er van horen, de een na de ander vllegt
het kot in !
ook onze beurt zal komen, voegde Simpelaere erbii.
- Tot
Dat
nooit : zei llakelanilt ruw. Mij vangen ze nlet levend : Ik iloe voort
zoals vroeger, en willen ze me aanvallen, dan zal er bloed vloeien, zowaar ik de
grootste rover ean Vlaanderen ben. En om u te bewijzen dat ih niet bevreestl
ben, zal ik die man en vrouw welke ginds gaan, aanranden.
Onvoorzichtige, hier op de grote weg en bijna tegen de stad.
-Inilerdaad,
ze waren slechts op een kwartier afstand van Roeselare.
Dat ik van u ware ik. zou het niet doen, vermaande Simpel,aere. Iloekeloosheid baat tot niets.
-Wie niet waagt die heeft niet. Ik heb geld noilig en ik wil laten aien dat
ik nog altijil ile gevreesde en stoutmoedige man ben.
tVat zal het baten.
- SimXrelaere,
zei de kapitein nu spottenil ,Ik begrijp u sinils enige tiid
niet. Ge zijt vreesachtig geworilen als een knaap, ge ziet zwatt van armoeile
en toch wilt ge niet dat uw kapitein u wat helpt.
- Ik heb liever een rlroge boterham dan gepakt te worden. Na de gevangen.
neming van odze makkers ware het beter dat wij voor enige tijd verdwenen.
Sander zal ons verraden.
weet inrmers toch niet waar we zitten?
- Hij
Ik
zou het toch liever zien ilat gij geen waaghalzerii ultstaakt. Houil u
nu rustig,
Dit verzet hitste de kapitein nog aan.
'k En doe ! riep hij. 'k Ga mijn goesting iloen. Er kome van wat er wil
-Maar
ook Simpelaere was koppig en hij hieru aan om zijn overste te overreilen.

- Tut ! Tut ! Tut, zei ileze. [k ga. Straks is het
Ik heb al te lang getreuzeld. Nu doe ik mijn zin.

koppel nu nog ontsnapt.

Simpelaere bleef alleen.
Hij was ontevreden over zijn kapitein. De man was onhantlelbaar geword.en.

Altijd nukkig. altijil kwaarl, altijd eigenwillig ! Wat dacht hli wel niet ? Zulk
een hondenleven leiden?
2E9

Bakelandt verhaastte siJne stappen. Welilra haalde htj het tweetal in. IIii
veinsde zich ûronken en sprak met dubbele tong:
- Ge loopt, trogal rap Ik heb alle moeite om u in te halen en lk heb
gaâme gezelschap. bijzonder als ik wat diep in de bierkan gekeken hob.
Ge doet ons versehieten, aei de man" Van waar komt ge zo plotseltng ?
*- t.lit dat lvegelingske. En van waar komt gij ?
* Van Lichtervelde. We moeten naar de stad.
- Ge zijt er tegen" Dat is uw wiif zeker ?
- Neen, mijn zuster antwoorrlile de man, d.ie maar met de vermeende
dronkaaril babbelde, om hem tevreden te stellen,
- Ge hebt daar een dikke wandelstok, hernam Bakelandt.
- Dien neem ik altijd mee op de weg. Men kan er zo goeil oB steunen en
weet nooit waar hij nog voor dienen kan.
Eensklaps greep de kapitein de stok.
- Ik heb hem meer nodig dan gij ! riep hif, alle dronkenschap vergetende.
Meteen saf hij de man zulk een hevige stoot, dat hij in ile gracht bezijden de
weg rolde.
De zuster, dit ziende, zette het op een lopen. Maar ile ellendeling snelde haar
achtema, wierp haar op de grond en riep dreigend:
- Stil, zulle, of ik wrilrg u de nek om !
Ruw ontrukte hij haar de oorringen, ilaarbiJ de oren scheurencl, zoil,at ile
arme vrouw een luiale smartkreet slaakte.
En geef me nu rap uw Bortemonnaie, want anilers sla ik u dooil.

- Hii zit in miin zah.
- Rap!
-IIet meer dan half-dode vrouwtje

scharrelde haastig

in haar zak en haalile

de portemonnaie voor de dag.
Hier ! snokte de woestaard, en

hij rukte hem uit haar hauden
zulle, of ge zijt dood !
de baniliet zich naar de gracht*
De boer lag daar te kermen.
Hij Saf hem met de stok nog een ferme slag op het hoofil, zoilat de man
kwalijk viel.
Bakelandt bukte zieh over hem en betastte ziin zakken"
! zei hij" Hier is de ponk. Gelukkig !
-IIijIIahaalde
een lijnwailen beurs te voorschiJn die een klank gaf die de

- Zwijgen,
Nu richtte

kapitein aangenaam verraste.
kunnen we weer witte brood eten ! En 'n borrel genever drinken.
-HijNu
verborg de beurs bij de portemonnaie en mompelde:
- Simpelaere moet dat niet weten" De sukkelaar aal blijde ziJn als wij de
gouden oorringen delen. In ieder geval ik heb nu getoond dat ik durf en mijn
ontzag zil er door winnen... Het was hoogtijd ilat ik door een slag mijn gezag
wat vestigde.
Daarna nam hij haastig de vlucht en kwam terug bii Simpelaere.
Hier heb ik buit, zei hij, de juwelen tonende. Daar kunnen we weer wat
geld van maken. Kom. we gaan naar de Kolenbrandershoek. Eer ik dood ben
zullen de mensen nog sidderen en beven voor miJ.
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- Iret is tijil dat ge terug zijt ! zei simpelaere" Glniler komt al volh aao- Och, we kunnen wel op ons gemak heengaan.

De kapltein toonde zieh niet overhaastig. Hij was in zijn waar element even
als een tijger die zich aan bloed heeft verzadigd.
- Is dit geen sterk stuhje, Simpelaere ? vroeg hrJ.
- Ja ! Ik moet het bekennen. Ge zljt een stoute durver.
- Dat ze mij dat maar eens nadoen.
de moeite nlet geloond heeft.
- Jammer dat de opbrengst
jagen bereiken we ook onr doel. lVe moeten terug
met
Och,
vrees
ln
te
doen zien dat rryii onze arbeid hervat hebben.
De schehnen sloegen een zijweg in, om zich naar de aangeduide plaats te
begeven.

De Kolenbrandershoek was een gehucht nabij Ledegem, bestaande uit
ellendige hutten, voor't merendeel door kwaad gespuls bewoonil.
Daneel en de andere gevangenen, IÈoose en Maria-Godelieve Daneel, de nicht

van Sander, vertoefden in de kerker met Busschaert en Verleye. Maar de hoofdman, de grootste plichtige, zwierf nog rond, belust op roof en moordHij was nog wreder, nu zijn gemoed met sombere wanhoop gevuld was om
al die tegenslag"
Busschaert was reeds menigmaal onderhoord geworden tn de gevangenis en
hij wachtte zijn uur af dat de gerechtigheid zou voltrokken worden.

AANHOUDINGEN

ÎE

HOOGLEDE

De tongen geraakten los in de Vlaamse dorpen. De een wlst dit, ilo rnder
wist dat .Men wees sommige personen met de vinger a&n etr fluisterde, dat zc
voorzeker handlangers van Bakelanilt waren,
't Mag vreemd schijnen, dat vele verdaehte personen, twee, drie Jaar
ongestooril rondliepen. Maar zo groot waren de schrik en ile vrees voor de rovers,
dat nienand waagde enig vermoeden te kennsl te geven, al wist men nog zoveel
bijzonderheden aangaande landlopers.
Men vreesde de straf der rovers.

En de wraaknemlng op de schout van

Rozebeke, de ongehoorde stoutmoeiligheiil der bandieten, werkten hiertoe krachtig mee. Maar nu hoorde men van aanhoudingen, en scheen de kracht der benile

gebroken. Nu durfde men weer spreken
Men vertelde nu ook van een mistlaad bij boer Spilllaert, dis te Plttem, een
groot gedoe had.
tsoer Spilliaert was niet altijd een grote boer geweest. Voor de inval der
Fransen was hij sleshts een klein boerke, dat zeer moeilijke dagen had gekend
en zich iloorgaans met roggebrood en een kom botermelk had moeten tevreden
stellen.

Maar toen de Fransen hier de baas waren en moeilijke dagen voor on:za
bevolking aanbraken en alles vreselijk duur werd, zodat men bijna geen wtttebrood meer zùg eî men in de deeg alle kortigheden, zemelen en zand bakte, hail
spilliaert ineens een grote welstand tn zijn leven gekenù Hij was Baan woekeren in koren en ander graan
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