ZE AEBBEN HEilI
Op een dag in de maand Juli zaten Simpelaere en Bakelandt ln de bossen
rond Hoogleile, toen ?,e eeî bezembinder ln tle dreef bemerkten.

Dat is Busschaert vader! riep de eerste verrast.
- Hij
leurt met bezems, zei de ander verachtelrjk, terwijl hif recbt naar do
man ging.
- Kapitein ! en de bezemblnder sBrong v&n verwontleritg echterutt

lVaarlijk, 't is ouze kapitein !
En gij zijt Busschaert! Ge hebt uw eed vergeten.
- Mijn
?
- Ja. Geeerthebt
mli verlaten, mii lal tn de steek gelaten en not wel op
't ogenblik,
alat ik ule zoon wilde vedossen
- Mijn zoon ! Ha, de arme jongen zit in 't kot. Men gaat hem ile koB afiloen.
Dat is uw schuld. 't Is door u, dat hij gepakt werd.
Bakelandt wilde de man bij de keel grijpen, hem op de grond smljten, op
hem zijn woede koelen. Maar in tijits beilacht hii zich. IIiJ moest immers marnen
bijeen verzamelen, om de benile weder in te richten.
'h Kon er toch niets aan iloen, hentam bij.
- Waarom
moest nniin jongen voor zieke spelen ? Waarom deeilt ge het zell
niet

?

-

Omtlat u\p zoon zo meesterlijk veinzen

kan Maar wie had kunnen

voorzien, dat alles zo ,,ou aflopen ? Kom, Busschaert, laten wlj daarover geen
ruzie maken" Ik heb uw zoon willen bevrijden, maar men heeft niet naar mil

geluisterd. En thans leurt ge met bezems ?
Ja, in afwachting, ilat ik gepakt word

!
- Hoe, zo wanhopig ?
- Weet ge dan niet dat veel kamerarlen in de gevangenis zuchten ?
- En moeten we daarom met de kop naar beneden lopen ? 0, als ile anderen
wilden, ze zouden wel los geraken.

Ziit ge zot ! riep Busschaert met een vloek. 2e zlln vast en blljven vastl
- En
- Hoe?ik reg, ùat ik ze uit de kerker durf halen, ja, uit de kerker te Brugge"
- Dat kan ik nog nlet uitleggen. Maar eerst moet lk de mannen blfeeu
hebben. Blijft ge bii ons ?
wil wel.
- Ik
Gij, Simpelaere en ik, dat ls weer ilrie. Wii staan viJl gendarrncn.
ge nog mannen wonen ?

Weet

- Ja, Pieter Hemst is te lchtegem daghuuriler bij een boer. HiJ zal wel
willen meedoen, want hii is geen ogenblik gerust. Als er iemantl op 't hof komt,
verbleekt hij al, vrezend dat het een dienaar van't gerecht is. Jan Golbert leurt
nog altijtl met vis en Vormezele is, geltjk croeger, metser te Roeselare. MiJn
dochter woont te Thorhout en zoil als voorheen de gestolen goederen weer
verkopen, 't Staat met de bende zo slecht niet, als velen denken. 't Is maar een
oproer geweest van Bruneel en Daneel en enige analeren. Ze zitten allen achter
slot. Zo gij u vertoont, zullen d.e overigen u weer gehoorzamen
Bakelandt's oog schitterde.
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ge denken ? vroeg hil op blfile toon
- Zouilt
Ik
ben er zeker van, want de meeste kamerailen weten niet wat te doen
en gevoelen zich angstig, ze zouden niet beter vragen dan weer bij u te zijn-

- Dan moeten we er seffens werk van maken. Hoort ge dat, Simpelaere ?
Ehwel, er zullen nog veel gendarmen tlootl liggen, voor ze ons hebben Zo 't nodig
is, verh'izen we. Ons lanil is groot

genoeg.

eerst ile gevangenen verlossen ! viel Busschaert in
- Maar
Natuurlijk
we blijven hen getrouw. TYaar gaan we naat toer om alles
weer te regelen ?
Ik zou zeggen naar de Kapelhoek, hernam Busschaert.

- Bij Babbe Stuite ?
- JL, en ze zal ons met vreugde ontvangen. En ilaar kunnen
doen komen-

we enaleren

a

aa

Nabij het bos van Wijnenilale stond een tweewoonst, de Ermitage geheten.
De eigenaar woonrle in 't ene huis, en 't anrlere hail hij verhuuril aan
Barbara Bruneel, bijgenaamd Babbe Stuite.
't Was ongeveer een maanil na de ontmoetlng van de roverhoofdman en
Busschaert.

De Decker, ile eigenaar der Ermitage, zat met ziJn vrouw in 't hofje, toen
hij een man zag naderen, itie bij de buurvrouw binnen ging.
herbegint, zei De Decker. Ik vertrouw al het volk niet, dat 's nachts
- 't Spelkomt.
Onze gebuur zegt wel, dat het leurders zijn, die de bezems,
bij Barbara
welke z,e maa,lrt, komen opkopen. Maar waarom trekken die gasten in de nacht
zo rlikwlits naar hier ?
- En vreemd, sprak de echtgenote, ilat die zogenaamde leurders geflurendo
biina een gansch jaar hun bezoeken gestaakt hebben.
wij ze weer zien, horen we ook van meer aanvallen.
- NuGa
van nacht eens wakker blijven, zei De Decker 's avonds. Ik moet
-'k
zeker weten, of die zogenaamde leurilers eerlijke mensen zijn.
Pas maar op, want 't zijn misschien gevaarlijke kerels, waarschuwile ziJn

vrouw. IVat gaat ge doen ?
Ik zal met mijn oor tegen de muur liggen.
- Draaiile
naar tlen uur. Een voor een slopen een vijftal mannen ln ile
't
woning van Babbe Stuite.
De roverhoofdnan was de laatste. Men herkenrle weer de ouile Bakelanitt.
Alle wanhoop en ontmoediging schenen geweken.
- Ehwel, sprak hij, toen het gezelschap voltallig was, onze zaken gaan weer
goed, niet waar ? Deze nacht heb ik met Simpelaere een man van kant gemaakt.
Hii droeg veel geld bij zich. Hier zijn de geelvinkjes.
Ea hii schoof een stapeltje goud over de tafel. Hij deeil iltt wat ruw, want
twee, drie stukken rolden op de vloer. De Decker lag langs de anderen kant met
zijn oor tegen de muur. Hij hoorde 't gerinkel van het gekl.
- Men telt gelil, fluisterde hii. Ze zijn zeker met velen, want ze sBreken
door elkander.
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- Kunt ge niets verstaan ? vroeg ziJn vrouw, die sitlderile biJ ile geilachte,
ilat daarnaast wellicht moordenaars warerl
- Neen, maar 't ziin ruwe kerels, dat hoor ik wel.
Toen in de anilere wonlng de buit verileelil was, haalde Babbe de IIes voor
ile ilag. De mannen begonnen te drinken.
- l{aar is ile oude Roze toch ! vroeg de vrouw. Nu ik u drank schenk, vallen
mlin gerlachten op haan
Dood, sprak de kapitetn kort.
- Gestorven
van een ziekte? hernam Babbe.
- Ja, maar vaD
een aarilige ziekte. Ik heb ze ile hals omgeilraaid. Ik wllile
haar de weg naar't schavot besparen.
Dus, ge zouilt dat mii ook doen ? vroeg het wijf.
- Ge
zijt toch geen negentig iaar.
- Neen,
drie en zestig.
- Gtj zouilt
vluchten
- Zo tap alskunnen
gij.
- En dat kon Roze nlet Haar benen waren te stram. Eail ik dus geen gelijk,
haar al 't verelriet van kot en schavot te besparen ?
Ja! Ja ! riepen de rovers.
- En
zulke oude wijven hebben hun verstanil niet meer. 't Zijn gelijk
kinileren" 2e zoaden er alles maar uitlappen voor de rechtbank
Eabbe die, van de drank, al een half kwint weg hatl, werd opcens vreseldk
bang.

- Zijt ge nlet beschaamil

om een oud vrouwmens alûus ile ilooil in te iloen

gxan?

Bakelanilt keek haar aan en begon er vermaak ln te vlnrlen haar te trelteren.
Iemanil voor de gek houden was, wanneer hii goed gezinil was, een zliner voor.
naamste liefhebberijen.
- Babbe, zci hij, een ouil vrouwmens kan op die oudenlom toch voor nlets
goeil op ile wereld meer dienen.
hoe ouiler men leeft hoe meer men aan het leven houilt
- Maar
Maar dat wijf, zoals ik u zei, kon ile benile schailen.
- Wat geeft rlat ?
- Wie ile bende in de weg loopt moet er aân, zij hil ouil of
iong ls !
't
- Dan wacht mij ook dergelijk lot.
- Waarom zou u zulk lot wachten ?
- Als men u niet meer nodig heeft dan wringt men u eenvoudig de nek om.
- Maar gezllt, toch wat te jong in vergelijking met Eoze, ge zijt nog'n flinhe
vrouw en ge loopt als een haas.
ik denk dat ik mîjn beneû, eenmaal, nog zal moeten gebruiken
- Ja,
Voelt ge schrik, Babbe ?
- [Vie zou niet ? Een oude vrouw van kant maken omdat zii stramme
't

-

benen krljet.
En Babbe begon te schreien
Allen lachten.
- Lacht gij heden maar, kermile de ouile. Wie weet hoe spoeilig
van Roze zal delen. De arme vrouw.

ik het lot
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Bakelanilt dacht er aan ook Babbe ile nek om te wrlng:en; men kon noolt
wiill Ze moest uit schrik eens aan het praten gaan !
Ik zal ilat wijf in 't oog houtlen, zei hii in zich zelf. we hebben al praters
en praatsters genoeg en nu begint ons leven weer vroliik te worden, Het mag
niet gestooril worilen ! Opgepast ! Bakelanilt !
En zich een vrolijk air gevend riep hii:
- Kom vroultr, sehenk tle glazen Rog eens vol. En laat ons drlnken op ile
glezondheiil en 't lange leven van vrouw Babbe.
De tlrank begon te werken.
Pieter llemst. een kerel met een verrtlerlijkt gelaat, wilile een lieilie zingen.
de dulvel niet ! zel Babbe. We hebben geburen.
- Voor
Zenù ze nàar ile anilere werelil ! riep llemst ruw.
- Om zelf in kot te
8:eraken, hernam ile vrouw' Ze ilenken nu, ilat ge
't
gerust : we zullen hen ook niet hinileren.
mii
bezemkopers zllt. Ze laten
vlel de hoofilman ln" 't Is van goeil op te letten.
- Neen.
- Ik zou anrlers zo g atne't lieitje van Bakelandt willen zingen, vervolgile
Hemst met schorre stem. Bakelanrtt, ite grootste rover van ons land. Ik zeg maar
leve de kapltein, ilie zich weer over ons ontfermil heeft. Ifa, ha. ze hebben ons
nog nlet.
Maar. kapltein, vroeg Busschaert, wânneer gâai we nu naar Brugge, om
gevangenen
ilc
te bevriielen ?
Nog wat gettulil. lk nnaak een plan. maâr ge verstaat, dat alles wel gewlkt
en gewogen moet worden. Bovenilien we hebben no8: wat tiitl. want ze ztillenza
nlet oorilelen. Ze wa"ehten eerst op mii !
Bakelatrilt had tot heilen nlets tn het werk gestelil om tot de verlosslng tler
gievangeneû over te gaan. IIij itacht e zelfs niet aan. Maar om de ileugnieteril
kraeht te geven voegile htJ er bii:
Ik zal eeû alezer rlagen naar Brugge gâan om te zien hoever de zaken
staan en. ge moogt er van venekeril zijn Busschaert, dat, voor er veertien ilag:en
verlopen zijn, uw zoon terug hier zal zljn" Kom, Iaat het aan ons hart niet komen
et laat orrs ilrlnken !
De ellendellnEen bleven nog een half uurke bl| elkaniler.
De Decker. ilie rrog immer op de loer lag, hoorile een geschuifel van stoelen.
vertrekken ! vezelile hii. Wacht. ik ga hen bespieilen.
-OpZe
ztin tenen sloop hll naar ile zolder en openile onhoorbaar het kleine
weten met zo'n overgevoetrig

venster.

Hll

hees zlch aan de dakbalk op en zag naar buiten.
Tot overmorEen, hoorde hij lema,nil zeggen. Slaap wel, Babbe.
De Deeker bemerkte viif geilaanten die in ile duisternis verclwenen.
Nu twijfel ik niet meer, sprak hii. toen hii weer beneden was. En overmorgen
komen ze terug. 'k Kan tle vrederechter dus goed inlichtingen geven. Nu gaan
we stillekens naar beil, opdat de buurvrouw niets hore. Morgen moet ge haar
behandelen zoals altijil. Gebaar van niets.
De Decker kon ille nacht niet slapen. De gedachte, dat een deel zijner
tweewoonst de verzamelplaats was van rovers, greep hem hevig aan. Wte had
ilat durven peinzen van Barbara Bruneel?
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't Was de tweerle ilag na de samenkomst op de Ermitage, die door De Decker
afgespieil was. In het huis van cle vreilerechter te llooglede waren 's avonds
talrijke gewapenilen verenigil. Gendarmen en veldwachters der omliggentle
gemeenten zaten daar, om te beraadslagen over de tocht naar de Ermitage.
Neen, Dikke Kiere, zoals de vrederechter algemeen genoemd werd, hail de
inllchtlngen van De Decker niet met onverschilligheid aangehooril"
't lfas reeils negen uur, toen men besloot te vertrekken.
Kiere had ook rle hulp van enige sterke boerenzoons gevraagd en verkreEen.
Snel trok men naar ile aangeiluide plaats Er werd onderweg niet veel gesproken;
ieder was vervuld met de komenile dingen. V[ie weet, zou men Bakelanilt niet
vangen ?

Weldra stond de politte voor het huis.
deur, fluisterde Frans.
-IIetDeze
kleine lichtje, dat men even zag flikkeren, verdween eensklaps.
De woning omslngelen ! beval de aanvoerder" En nu de ileur instampen.
-Drie
gendarmen stelden zich met de rug tegen de deur. Deze moest zeer
zwak geweest ziin, want in een ogenblik viel ze in.
- Met een lantaarn vooruit !

Er was niemand in de kamer.
- Ze ziin weg ! riep de veldwachter op spijtigen toon.
- Weg ! hemam de vrederechter. Dat kan niet ziinl Ze zijn hler, zeg ik u.
Stamp ile deur in !
De Decker stond nu ook in huis.
- Ze moeten er zijn, sprak hij, want ik heb stemmen vernomen. Die ileur
ls van de geitenstal. Wellicht zitten ze daan
gereed ! gebood Dikke Kiere.
-EnlTapens
nu de deur in !
De deur lag al plat. Een der gerechtsdienaars trail met ziJn lantaarn binnen
Leeg ! tterile htj.
-Maar
een ziiner makkers woelde met zijn zwaatù ln een hoop stro. Een
akeltge schreeuw klonk. Een man sprong op. 't Was Pieter Hemst. In zijn
rechtervuist klemile hij een mes. Maar een genclarm sloeg het met zirn zwaaûl
weg Gn de rover werd gevat. Een klein gebocheld manneke wikle langs de muur
wegsluipen.

Maar de vrederechter bemerkte het en greep het vast.
- Bij mijn ziel,'t is Golbert, de viskoopman ! riep hij ontsteld.
Twee anderen namen de dwerg over en knevelden hem. gelijk men met
Hemst gedaan had. Nu ook sprongen Simpelaere en Bakelandt recht. De eerste
bood geen weerstand. Maar de kapitein ging te werk als een bezetene.
Toen twee gendarmen hem naderden. gaf hij ze bliksemsnel zo'n geduchte
stoot, dat ze tegen de muur vielen. Met zijn mes wiltle hij ile vrederechter te
Iijf. Een veldwachter richtte zijn pistool op de bandiet en riep:
Achteruit of ik schiet u omver.
-Maar
voor hii ite haan kon overtrekken, veranderde Bakelandt van richting
en sprong naar een andere hoek. Nu drong heel de hoop op hem aan. Er was geen

3ll

ontvluehten mogel[k. Met een vloek wlerll hti zttn lrapetr aeer, stak zfin hanûcn
ult en sprak:
is Bakelanilt !
-DeHler
vreilerechter kon met moelte een lulchkreet onilerilrukken. Ze hadden
hem I Bakelanilt zelf was in zljn macht. De hoofilman weril stevig gebonilen.Illt
zag bleek.

- 't fs gemcen,'t ts laag om eerlijke mensen zo te behanilelen ! klonk ûu GGû
krljsende stem.
Babbe Stuite kwam te voorschiJn. In ile vreugile om ilo welgeluktc
aanhoudingen hail men âan het wijf nlet meer gedacht
riep een gendarm, of we voeren u ook mee !
- Zwllç,
Ze gzat zeker mee, sprak ile vreilerechter. Binilt haar !
- Daar hebt ge recht niet tre ! schreeuwile de vrouw.
't
Recht of geen recht, ge moet naar Brugge.
-Barbara Bruneel ging te werk als'een razentle. Ze scholil de polttte ult. Daer
vtel haar blik op hare buurman.
- Gij hebt ons venarlen ! kreet ze. Uw wijf is een slangenvel en gtl zlJt cca
veinzaard ! Vrienilelijk over dag, maar 's nachts zenilt ge ile politle naar ons.
De kapttetn zag De Decker met zulk een vreselijke bllk aan, ilat de man
sltlilerile"
- tlail tk ilat kunnen voorzlen ! riep ile hoofilman. Ik zou u tn ile scliô'uç
opgehangen hebben ! \Macht, man, tot ik vrij kom !
bestaat geen hoop meer voor ! zel Kiere.
- Daar
Zwilç, ilikzak. Nu zijt ge stout, omilat ik hier in banden llg:. Maar als we
te Hooglede roofden, waart ge zo ilapper niet.
't Duurde niet lang of er stond een kar voor de ileur. De gevângenen werilen
opgelarlen.

Men keerde naar llooglede terug. 't Een en ander moest beschreven worilen.
Daarmee verliep nog al wat tijtl, zodat, toen rle ilorpelingen opstonilen, ile kar
nog op de plaats stonil.
- Bakelandt is gevangen ! Ze hebben hem ! Deze tijiling liep als een vuurue
rond. Van alle kanten kwam het volk toegelopen. Geen oud wijf, geen gebrekkige

bleef thuis. Bakelandt zag al ille hewegingen.
Wel, Simpelaere, sprak hiJ spottenil, wat zegl ge er van ? En ilat ls al om
ons.

-

- Er zal te Brugge nog meer volk zijn, als we op het schavot trekken,
antwoordile de andere somber" Maar 't zal ons weinig baten !
- IIa ! hernam de kapitein, tronend. Simpelaere is bang. Hil vrccst ilc boul
Ja, Jongen, onze kop moet er nu aan geloven.
- En dat is al uw schuld ! kreet Pieter Hemst, die al zlJn vorlge gocde
gevoelens iegens d.e hoofilman verloochende.
ItVel, wel, Hemst, hernam Bakelandt. Uw cel ls al gereeil en de plank,
waarop men u zal blnden, ligt reeds voor u geschaafil. Voel maar eens ean uw
hals ! Ge zijt nooit van ile dappersten geweest, Bereiil u dus maar voor op de
guillotien, anilers zult ge te veel beven.
Hemst keek grimmig naar de kapitein ilie hti steeils met ontzag en vr€es
had aangekekea.
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lË nu g6cD ttld mcer van spotten. Bakelanilt, bromile hll.
- tSehrei
maar. 't kan me niet meer schelen wat ge iloet !
- Ge zUtclan
een lafaaril !
- Zot ! spotte Bakelanilt, samen earen sâmen hangen. Ge hebt vlees met
mll -gcgeten, ge zult nu ook wel wat ilroog roggebrootl kunnen knabbelen. En
dan. Hemst, dat kourle gevoel om ile hah. feder zljn beurt. We hebben er zoveel

naar't plerenland

gezonden.

Ilemst schrelile.
baatten thans nog zijn tranen ?
-I)c Wat
menseû ilie zlln meileplichtigen waren geweest, Iaehen hem op ile koop
toc nag ult.
En ile gerechtsdienaars haalilen de schoude$ op voor wat zu lafhetd
troemilcn.

Dc vrederechter vorseheei op rle ilrempel van ziln woning. IIet volk fulchte
hem toc.
-Menset, we hebben hem toch! riep hij op bltjite toon.
't Is maar goeil ook ! schreeuwile ile hoofdman. Anders haal tk uw ilftke
pons- ecns komen uit zijn liif halen en ze gelegil in ile plateel,. ellc boven uw
schouw staat.

De dorpellngen sftlderilen bil het horen ilezer ruwe stem.
Ila. dat wâs nu rlie beruchte moorclenaar, die Vlaanileren zo lang had iloen
beven ! Maar gclukkig, hij zat, daar stevig gebonilen. Hij was gevângen.
moeten ze zeket naar Brugge ? vroeg een landbouwer aan ile rechter.
- Nu
Neen, we hangen af van leper.'t Is naar die starl dus, dat we hen brengen
zullen. En van daar voert men hen naar Brugge.
Tegen reven uur vertrok de kar. 't Was slecht weder.'t Regentle gewolillg.
Evenwel stroomile het volk van alle kanten samen, rlaar waar de gevangenen
voorbij trokken. Het nleuws der aanhouiling hail zich snel verspreiil
Talrtjke g:ewapenilen bewaakten de kar.
Te leper was de toeloop gewelilig.
Weldra lagen ile rovers ln de kerker. Later werrlen ze in stilte naar Brugitiô
overgebracht

De hooftlman verrietl al diegenen welke nog vriJ waren. Hij iluiikle hun
verbiijfplaats aan en in korte tiitl was de gehele benile achter slot en grenilel
Ifet was de schuld van ile kapitein, dle de antleren voor lafaarden hail ultgescholden, ilat al degenen die met hem schulilig waren, werden gevat.
Hij hail hen op de slechte weg gebracht, de lafaaril bracht hen ook op het
bankske.

Nu rnocht Vlaanderen

heraalemcn.
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