
BAKDLANDT'S AVONÎUUR

Toen Deswert te Mechelen verzorgd was, begaf hij zich naar een herberg
om er een glas bier te drinken. alvorens te vertrekken.

In de hoek der gelagkamer zat een deftig koopman, die voortdurenil op
de veldwachter de blik gericht hielil.

Deswert bemerkte de vreemdeling ook en vroeg zlch al, waar hiJ itat gezicht
nog had gezien.

Eindelijk wist hij het.

- Dat is de Vlaamse rover, dle ik op ile heiile heb gezien, ilacht de politie-
man, Ha ! hij vertrekt zeker. Kon ik rlie vogel eens in ile kooi sluiten, dat ware
een slag.

De veklwachter beilwong zijn ontroering en dronk lustig zijn glas ult.
Dan stapte hij kalm naar buiten.

- Ik zal maar eens naar de politieoverste gaan, ilacht hii. Die banillet wacht
zeker op de nachtdiligencie.
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- Is het voor mij of voor Cartouche ? vroeg de rover zich aI. We moeten
hier een oog in't zeil houden.

Hij verborg zich achter een uitspringend huis.
Weldra zag hij Deswert met enige agenten 't gebouw verlaten.

- 't Is om mij te doen, maar Bakelandt laat zich niet vangen, mompelde
de rover.

Hij begaf zich naar een stalhourler en zei tot de baas:

- Ik moet onmiddellijk naar Dendermond.e en mijn zaken zijn zo ilringend,
ttat ik niet op de diligencie kan wachten. Hebt ge een koets voor mii ?

- Koetsen genoeg, mijnheer !

- Span dan in !

- Maar de weg is onveilig !

- Ik moet te Denrlermonde zijn.

- Dat geloof ik gaarne, heer, maar Gulilentop en zijn mannen zouden het
u wel eens kunnen beletten. Reis met de rliligencie, rlie worilt door genilarmen
begeleiil.

- Maar laat vier of vijf mannen meerijden, ik vraag niet naar de prijs !

- It{iemand waagt zijn leven, heer ! Niet langer dan gisteren zijn gemaskerde
bantlieten in een kasteel gedrongen en ze hebben de huismeid gedwongen te
zeggen, waar haar heer, die afwezig was, zijn gelil bewaarde. 't Waren Guldentop
en drie zijner rovers.

- IVaar kan ik dan een rijtuig huren ? vroeg Bakelanilt ilan ongeduldig.

- Nergens, heer. 't Zal verloren moeite zijn naar andere stalhouilers te
gaan.

Bakelanilt verwijderde zich.
De kerel was ongerust.
Wat moest hij nu doen ? Dan maar te voet op weg !

Maar hier dreigele er ernstig gevaar. Weklra was de statl in rep en roer.

- Bakelantlt, cle roverhoofdrnan van West.Vlaanderen is in ile stad, hoortle
ele rover rle burgers elkander toeroepen.

Haastig stapte Cartouche's bondgenoot heen.
Zijn pistool was geladen en de schurk was vastbesloten ziin leven duur te

verkopen.

- Men heeft de poorten gesloten.
Zo vertelde een man tot een andere en Bakelanilt vernam het tot zijn schrik.
Hij was nu in een stille straat, begrensd iloor de muren van uitgestrekte

tuinen.
De rover klom over een muur en sloop cloor de tuin.
't Sehemertle reecls en Eakelandt kon niet spoedig ontttekt worden.
IVeIdra stond hij aan ile achterkant van een voorname woning.
Langs de tlakgoct klom tle stoutmoedige schurk op 't dak en langs een

venstertje geraakte hij op de zoltler.

- [Iier blijf ik tot morgen, nam hij zich voor.
De rover sloop over de zolder. Aan 't eind waren kamerkens voor het

dienstpersoneel.
De bantliet verborg zich nabij de kamertjes achter enige kisten en wachtte

ongerluldig. Enige uren verliepen. Toen hoorile hij stappen op rle trap.
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De meiden van het huis gingen te bed.

- Anna, zijt ge niet bang ? vroeg er een. Men heeft ilie rover niet gevonilen.

- O, hij zal reeils lang buiten de stail zijn, antwoorilde een tweeile, waarop
een derde stem inviel.

- Dat kan niet, want geen koopman is door de poorten gegaan en hij was
als een koopman vermomtl.

- lllaar cle veltlwachter van Heist heeft zich misschien wel vergist, hernam
Anna.

- Gij weet toch wat de stalhouder Laureis aan de politie vertelil heeft,
dat een rijk gekleed koopman bij hem aandrong om snel naar Denrlermonde
te rijden. tlij zou veel betalen. En ile veltlwachter beweerde ilat de rover als
een koopman was vermomd. Dat alles klopt toch.

- 't Is wàar, zei een der anderen weer. Wie weet waar die sehurk zich heeft
verborgen. Hij heet Bakelandt; hii schijnt een der grootste misiladigers van
ons land te zijn.

- Hij beveelt over een bende van tweehonderd man, zegt men. Maar laten
wij slapen en niet meer aan die slechte kerel denken.

- 't Is toch een angstig gedacht, dat die rover en moordenaar in de stail is.
ïVeldra zwegen de meiden.
Bakelandt had alles verstaan... en de schavuit genoot.

- Ze moeten toch weten, ilât ik zo dicht bij hen gezeten heb, dacht hij.
Ha ! 't was goetl dat ik een veilige schuilpaats zochtl Een rijke koopman. Ze
wisten alles... en zeker zoeken de politiedienâren mii noe... Ik moet nu een
andere vermomming zoeken.

Bakelanilt bleef rustig in tle hoek.
Toen uit een naburige kerktoren twaalf doffe slagen vielen, en niets in dit

huis de rust stoorde, stond Bakelandt stillekens recht.
Op zijn tenen verliet hij'de zolder en na enig zoeken vond hij tle weg naar

de keuken beneden.
In de haard lag vuur onder de as en de stoutmoedige bandiet ontstak een

klein lampje.
Hij nam een korf, welke op ile tafel stond en snuffeltle in de salons, rtraar

hij allerlei gouden voorwerpen rvegnam en ze in zijn. korf stak.
Onhoorbaar begaf hij zich terug naar de zolder.
Aan haken hingen daar vrouwenklederen, afgedragen rokken en jakken

iler meiden.
Bakelandt hail het lampje op de zoldergang gelaten en tlaarheen sleepte hij

nu wat kleren.

Hij tleed zijn keuze en vermomde zich als een vrouw. Zijn hoofd was
grotendeels bedekt door een witte kap'

De rover blies het licht dan uit en kroop weer achter ile kisten.
Hij bleef daar tot vier uur.
Dan legde hij zijn koopmanskleren te midtlen van de zolder, plaatste er zijn

fijne stok bovenop en verliet met zijn korf, tlitmaal langs ile voorileur, de riike
woning.

Op straat was nog geen beweging.
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Maar Bakelandt was ook sluw en kort na ile veldwachter, verllet bll tnsgelllks
de herberg.

Hij volgile op enige afstantl ile veldwachter van Heist en zag hem het
polltiegebouw binnen gaan.

Bakelandt ilroeg zijn korf aan ile arm, itoch had de gouden voorwerpen met
een doek bedekt.

De ochtenddiligencie naar Brussel veftrok om vilf uur.
De rover dwaalde door enige achterstraten, waar nog de diepste stilte heerste

en w:rs even vôôr viiven oP de markt.
Het logge voertuig stond reeds ingespannen en de voerman maande de

welnige passagiers aan in te stappen.

- Kom, vrouwtje, 't is tijd, zei hÛ tot Bakelanilt, rvie nu 't hart fel kloBtg
ïyant nu kwam voor hem't gevaarlijkste ogenblik

De wagen zette zich in beweging.
Schokkend reed hij over de ongeliike keien der Mechelse straten, en reed

ook voorbij de woning, waar de Vlaamse bandiet zijn stoutnoedige diefstal hail
gepleegd.

De kapitein zag juist een der meiilen met verschrikt gelaat naar buiten
lopen en weg snellen.

- 't Is ontdekt, dacht hij. Ah als ik nu maar door de poort geraak !
De diligencie bereikte de Brusselse poort, die nog gedeeltelijk bestaat

- Ho, riep een der poortwachters.

- Iilat is er nu ? vroeg de voerman,

- Ilebt ge Bakelandt soms niet mee ? vroeg ile krijgsman schertsenù

- Ik moet in de wagen kijken.

- Drie passagiers...

- Een koopman soms ?

- Neen !

De krijgsman keek in de itiligencle.
Bakelandt verloor ziin tegenwoordigheiil van geest niet.

- Is ile rover nog niet gevangen? vroeg hiJ' ile stem van een vrouw
nabootsenrl.

- Gevangen ? herhaalde de wachter. Hii ls natuurliik al ver van hier.
Rijd maar door, conducteur, goeile reis !

De wagen rolile voort.
Bakelandt herademde.
Te Vilvoorile verliet hij ile omnibus, want hii waagtle zich liever niet ln

de hoofilstail.
Maar het stond geschreven dat het op zijn terugÉocht naar het Geuzenbos

niet over rozenpaadjes zou gaan.

Bii het uitstappen der diligencle schoof hij over het smalle, iizeren treeife
uit en viel op tle gronil

Maar zijn rok bleef aan de trede haperen en nu zag de postillon dan de benen

van het vermeende vrouwtie met zwarte haren waren bezet.

En Bakelanilt die door ile pijn en de verrassing vergat tlat hii ziin rol als

vrourp tot het einile toe moest spelen, hail niet kunnen beletten dat een grovo
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vloek ziln mond ontsnapte Maar een vloek zoals htl alleen wist te uiter
in zijn ogenblikken van grote gramschap, een echte mannenvloek

Iedereen schrok er van en niet het minst van allen de postillon, die tetzeUder.
tijd uit de korf, die ook op de grond was geploft, een gerinkel van goud hoordo
opstijgen.

- Jezus, miJn ziele ! riep hij, ilat ls geen wijf maar 'n verkleile vent.
Maar Bakelandt verloor zdn tegenwoordigheiil van geest niet, hiJ stond

bedaard op, deed de rokken in fatsoenlijke orde over zijn braaien, raapte ziin
korfje op en sprak neemzoet, met goetl nagebootste vrouwenstem :

- Dat kleine treeilie mochten ze wel wat groter maken. Ge zouilt er de
benen op breken.

En zicb tekenend met het kruis lachte hil, van oniler zfln wttte kap, de
postillon toe en sprak :

- Gelukkig ilat ik bij 't vallen mijn schietgebedeke zegile en miin schaBulier
mij beschermde, anders hail ik de benen gebroken.

De postillon, die met 't portier in de hand stond, kon van verbazlng geen woord
spreken. l{as dit wel de stem van de vrouw itie hij daar zoëven een grove vloek
in plaats van een schietgebed had horen uitilonileren?

Opeens schoot hem te binnen dat Bakelanilt te Mechelen gezien was geweest
en dat er overal bevelen rraren gegeven om een koopman op te sBoren

Maar een kerel als Bakelanilt kon zich gemakkelijk verkleileu, dat was maar
kintlerspel voor hem.

En zou die vrouw...
Terwijl hij zo te dubben stonil, was het vrouwue met gezwinde stap achter

de Onze-Lievevrouwekerk verdwenen en zette het op een lopen.

- lVat een idioot van een postillon, mompelde hij bij zlchzelf.l{at moet
die kerel nu naar de benen van een vrouwmens; zien ! Daar was ik er bijkanc
ingelopen !

De postillon, gelukkig voor Bakelandt, was een man met dikke hersens.
Ilet licht ilrong er niet zo spoedig in door. Hij had ilan ook een tijtlje norlig
om al zijn zintuigen en zijn begrlpsvermogen biJeen te rapen om de toesLand
te snappen.

loen hij de vrouw achter ile kerk zag verilwiJnen, keerile hii zich evenwel
naar een der rcizigers die het toneel mede had aangezien, en vroeg hem :

- t{at zoutlt ge er van denken, mijnheer ?

- Wel voor mijn paart is ilat 'n vent, zoals ge eerst uitrlept.

- Zlet ge wel rlat ik Selijk had. En een vent die wel een bandiet zou kunnen
zijn. Hebt ge het gerinkel van het gouil in het manileke nlet gehooril ?

- Ja.

- Dat moet gestolen goeil zijn.

- 't Is misschien Bakelantlt die men opzoekt.

- Bakelanrlt ?

- lVel Ja, hij was te Mechelen.

- Wel, postillon, haal de kerel ln

- En mijn rliligencie ilan ?

- Maar als het om Bakelanilt gaat ?
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- Ik heb alleen mijn plicht te iloen, mijnheer. Ik mag miln wagen nlet
verlaten. Maar, waarom zoutlt ge er zelf niet achterzitten ?

- Ik moet naar Brussel.

- Ik ook. En 't is tijd orn te vertrekken. Kiik daar is een Franse oversto.
Zeg hem wat er voorviel.

De mijnheer dacht een ogenblik na en besloot toen de raail van ile postillon
te volgen.

- Bah ! zeide hij luiile, ik zal de volgenile ililigencie nemen, 't zal op geen
paar uurtjes op aankomen. 'k Beproef het. Dag, postillon !

- Dag, mijnheer !

Dit zeggenrl wierp de postillon de deur dicht, haalile ile treile op, klom op
zijn bok en riep op zijn paarden.

Met hel bellengerinkel draafden de paarden over de straatstenen.
De heer ging naar de overste toe en legde hem het geval uit. De overste

haakle een fluitje te voorschijn en ontlokte een schril gefluit.
Een paar minuten later kwarnen vier soltlaten toegelopen.

- Vlug, Martin, riep rle overste hem toe, er moet een in vrouw verkletle
banrliet achter tle kerk verdwenen zijn. Er is een premie voor u zo ge ilat wijf
op mijn bureau brengt.

- Vooruit, mannen, beval Martin, in storrnpas.
Zij verdwenen achter ile kerk in de richting die Bakelanilt was ingestagen.
Toen ze ile kerk \paren omgedraaiil, was er niemand meer te zien.

- Spoedig, twee rnannen links, ik zal met Victor reohts gaan. Bijeenkomen
aan het bureau van de chef.

De patrouille splitste zich.
Enige ogenblikken later zag Martin het vrouwtje met gezwinile passen gaan"

- Halt ! riep hii.
Maar 't vrouwtje scheen iloof.

- Halt ! herhaalile Martin-
Maar hij scheen voor de muren te roepen. Het vrouwtie gaf geen gevolg

aan 't bevel.

- Hoort ge niet ! riep Martin. Sta of ik schiet.
In plaats van te gehoorzamen sloeg Bakelandt ile hoek ener straat om en

verdween in een openstaand huis, naast de meid die aan 't schuren was.
Het meisje schrok zich bijna dood, toen ze dat wijî naast haar het huis zag

inlopen en met zwate stappen de trap opgaan.

- Hela ! vrouw, riep ze, waar gaat ge naartoe ?
Bakelanilt keerile zich om en wenkte haar.

- Doe ile deur rlicht ! beval hij.
Instinktmatig volvoerde de rneicl ilit bevel.
De vrouw kwam de trappen af en haar te gemoet.

tsakelandt had van tussen de rok een pistool gehaalil en drukte ile loop
onder haar neus :

- Als ge kikt of rnikt, fluisterde Bakelanilt, zijt ge ilooil !

IIet meisje rilile op haar benen.

- Luister, hernam Eakelantlt, ik wortlt nagezeten i 7,o ge me verrailen ilurft
ls 't met u geilaan. Ge moet rne hier verbergen, voor een half uurtje een schuil'
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plaats geve1 Komt men hier aankloppen, ilan zult ge oBenen en antwoorilea
dat er niemand hier is binnengekomen. Verstaan?

- Ja, kniktç het doodbeangstigde meisje.

- Waar zijn uw meesters ?

- Ze slaBen nog.

- Geen woord, geen geluid. Ga me ile kleren van uw heer halen
De meid ging naar boven en kwam een Baar stonden later met een kostuum

terug.
In de keuken schoot tsakelantlt de vrouwenkleileren ult en trok ile broelr

van rle heer cles huizes aan.
IIet meisje zag dat de vermeende vrouw een paar pistolen in ziin gordel

stak en een blinkend mes.

- Goil ! Een moortlenaar ! stamelde zii.
Op ilit ogenblik wertl er op tle voordeur geklopt.

- Blijf hier ! zei Bakelanilt.
IIet meisje gehoorzaamde.
Het kloppen bleef aanhouden.
Boven werd er een deur geopenil.

- Marie ! riep een stem, hoort ge dan niet. Mea klopt,

- Jâ, mijnheer, antwoordile Marie.
Ze keek wanhopig de vreemdeling aan.
Deze deed een teken dat ze niet zou openen.
Een derde maal weril er verwoed op de deur geklopt

- Marie ! Moet ik zelf gaan openen ? riep de stem van boven.

- Ga zien, wle er is ! beval Bakelandt. Maar zeg niet dat ik hier binteo
beu gevlucht. Anders is het de ilood !

ùIt knikkende benen begaf het meisie zlcb naar ile deur en opende deze.
Er stonden twee Fransen voor haar.

't Waren Martin en Victor, die als gek stonden te kiJken, toen zij de vrouw
ilie zij achtervolgden ineens hatlden zien verdwijnen.

Er was niemand op dit vroege morgenuur ln de straat ilan de meid die de
straat aan het opnemen was.

Zij hoorrlen haar tot een onbekende roepen en meteen ilacht Victor dat do
vrouw in het huis was binnengelopen.

Er moest toch iets gewaagd worrlen om het geheim te ontsluieren en daarom
richtten ziizich tot het huis waarvan zij nu ile deur gesloten vonden.

- MeisJe, sprak de Fransman, schrik niet, wii komen u enkel vragen of
hier geen vrouw is blnnengekomen ?

Marie was bleek als een lijk.
\[at zou ze antwoorden ?

't VYas voor haar de dood, zo ziJ bevestigenil sprak.
Maar wie weet wat haar te wachten stonil vanwege de bantliet, zo zii ont-

kennend antwoordde en na het vertrek der soldaten met hem alleen bleef.

- Wel, santiebleu ! riep Martin. ZIit ge dan ile spraak verloren, meisie ?

Marle legile tle vinger op ile mond en deeil ilaaroB een teken met de iluim
achter haar schourler heen wijzenil.

Martin begreep.
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- Zltt gij daar ? vroeg hij fluisterenù

- Ja. Eii.

- Een man?

- Ja-

- In de keuken?

- Ja. En goeil gewapentl.

- Vooru.it, Victor ! fluisterrle hij tot ziin makker. lVe moeten ile baniliet
opleiilen

Voorzichtig sloop hij door de gang, opende de keukendeur en trad met de
blanke sabel vooruitgestoken binnen.

NiemaniL
De keuken was ledig.
Marie was naar boven gevlucht, verschool zich in een kamer en draalile de

deur op slot.
Toen viel ze in bezwijming.
Martin keek oniler rle tafel, ging in de schapraat kijken. Niemanil.

- Ik haal het gedacht, momBelde hij. Laat ons eens verder kijken
Hr.i zag ilat er een deur was die op een koer uitgaf, deed ze open m&ar el

floot een kogel om zijn hoofil en maakte een gat in het hout.
Een paar centimeter lager en 't ware met hem gedaan geweest.
IIij boog instinktmatig het hoofd-
Een tweetle schot knalde.
Nu hail de bandiet lager gemikt, doch door het bulgen van het hoofil was

het weeral mis.

- Verdoemde honil ! brulile een stem, 'k zal a wel hebben.
Martin was een onverschrokken kerel, hij liet zich door geen kletn gerucht

afschrikken-

- Vooruit, hond ! bultlerde hij, dat ik uw tronie zie.
Hij stormde met't blanke wapen op Bakelanttt af.
Deze waehtte hem met getrokken mes op. 't IVas een vreselifk wapen, iles tc

vreselijker tn de hand van een behenilige moordenaar.

- Leven om leven ! huilile hij.
Met een sprong was hij bii Martin en voor deze gebruik kon maken van

zijn nwaarù, voekle hij iets koud tussen zijn ribben dringen en wankelde hiJ
op zijn benen.

Een tweerle stoot deerl zijn wapen uit de handen vallen en hem op de knieën
zlnken.

Een bloedgolf overstroomde zijn lippen
De dappere Martin was niet meer.
De achter hem staande Victor, gewapend met een geweer, kruiste ile bafonet

en richtte lleze naar Bakelanrlt. Maar v66r hij dezes borst kon bereiken, hail ile
banrliet ile bajonet gegrepen en plantte op ilezelfde stond bet moorilenil mes,
nog rooil van 't bloetl, in zijn hart.

Zonder een kreet te slaken, zakte Victor ineen

- En nu ilie vervloekte meiel ! zei Bakelanilt.
Hij sprong woedenil in de keuken, niaar zag niemand. EiJ keek in ile gang'

Marie was niet te zien IIii greep toen zljn korf, vukle ziJn zakken met het gouil
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€n wilale zich verder aankleilen, toen hli boven een deur hoorile openen en ile
stemmen van een man en een vrouw hoorde.

Hij haat geen tijil meer te verliezen.
Bakelanilt liep ile straat uit en kwam op een pleln.
IIet was markt. Een grote menigte vultle het pleln.
Iller mengile hlJ zich onder de menigte en voelile zich thans voor een

ogenblik veilig.
Hij herademde, ging een herberg binnen en waste zich ile hanilen.

- 'k IIeb daar een varken moeten kelen ! sprak hii en 't is geen lustlg
karweitje. Een vies boelue.

De waard geloofile hem. 't Gebeurile menigmaal ilat zwiinen ter plaatse

werilen afgemaakt.

- Een pint bler ! bestelile hij.
IIii ilronk ziin glas in één teug uit.
IIet deed hem goed na de spannende avonturen die hii haal beleefil en zlch

op zo een korte tijrl hadden afgespeeld !

- Ge hebt gij nogal warm ! zei ile waaril. 't Is nu toch geen weiler om
zonder frak te lopen.

- Ik kan toch niet met mitn vest ilat vuil karweitje verrichten ! antwoorilde
rle baniliet. Ik ga me aankleilen.

Hij verliet de herberg.
Op de markt gekomen zag hij een flink paarrl.

- Hoeveel voor ilie arue schimmel ? vroeg hil ite eigenaar.

- Vljftig kronen.
Bakelandt bezag het dier, hief het de poten op, wrong zijn muil open en zel:

-'t Is te veel. 'k Geef er u vijf en twintig voor.

- Neen, viiftig.
Bakelandt nam het bij ile toom en deeil het lopen.

- Neen. hernam hij. 't Is het niet waard. Ik ga er viif kronen biJvoegen"

Dan is 't meer ilan genoeg.

- Neen. Veertlg moet ik er voor hebben.

- Laet het beest eens lopen. 'n Schiint me nogal weerbarstig toe.

- 't Is 't beste en snelste ilier ilat er uren in de ronile te vinilen is. Van ile
Fransen krijg ik er zeker vijftig voor.

- Verkoop het hen ilan.

- Voor wat papieren voililen zeker !

- Iloud u zo dom nlet. man ! spotte Bakelandt. Laat het ilraven.
Het dier liep op en af.'t ltas een prachtig ilraven

- Mtln affaire ! dacht Bakelantlt.
Hij richtte zich tot de eigenaar.

- 'k Ga het beriiden, zeide hii. 'k IVil eerst zien of 't wel berililbaar ls en

geen nukken kent. Ik houil er niet aan afgeworpen te worile* Zo't mii bevalt
ilan iloen wij 't verschil ln twee. Gaat het ?

- Vooruit tlan !

Bakelandt sprong te paard, reeil een paar straten door, keertle terug, reeil
weer verder en schoot dan langs de vaart weg, ile weg van Meise op.
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- Een paaril kopen? vroeg hil.
Vruchteloos bleef de eigenaar van 't paartl naar ile koper wachten. Na een

half uur ilacht hij er eerst aan dat hiJ bestolen was.
Tegen Asse ilrong Bakelandt met zijn paarel de hoeve van een boer binnen

- IIoe komt gij er toe zo ln uw hemsmouwen te rijden. Ge zijt hler ntet
ln't Moorenland.

- Ik moest mijn ilier afrijden en 'k kreeg het te warm, antwoortlile Bake.
Ianilt. Toe koop het mij af.

- Ifoeveel ?

- Twintig kronen.

-'t fs gestolen zeker.

- Als ge het nlet wilt, ga ik er meile op een analer" 't fs te pakken of te laten.

- Top, zel de boer. die geen gewetenshezwaren voelile.

- Twintig kronen en een frak ! zei Bakelandt.

- Neen, zo zTjn wlj nlet afgesproken, zel ale hoer, ille koppig werrl.

- I)an ga ik er mede op een analer.

- Doe wat ge wilt !

- Loop ! zei Bakelandt woedend.
Maar zich een ogenblik beilenkend bond hij het dler aan een boom vost

en trarl ile hoeve in.

- Geef me ilan een tas koffie en een paar boterhammen.

- Dtt wll lk wel.
I)e boer trad naar ile schapraai, sneeil een paar boterhammen, legde er een

stuk spek tussen, kletste eens met ile koffiekan, rnaar ileze was letlig.

- Mtjn wilf is naar de markt, zei hij, en ile meid ls met ile knechten op
't velil. 'k Ga u een teile melk halen.

Terwijl de boer naar de keftler ging, onilerzocht Bakelaûalt een zilner
plstolen, stak er een nleuwe kogel op en legile kruit op ile pan.

- fn regeMachte hiJ.
De boer schonk hem een glas melk voor.
Bakelandt at gulzig" Geen bete was hem slnils ile vorige avond over de

Ilppen gekomen.

- Nog een paar boterhammen ! vroeg hij.
Ile boer voldeeil aan ziin verzoek.

- Ge schijnt een goede mzag te bezitten, kameraad, zeiile htj lachenil.
Bakelanilt gromile iets dat op een beilanking moest gelijken en at voort.
Toen hiJ getlaan had haalde de boer naar het voutekamerke een beurs en

telde de schurk twintig kronen voor.
Toen wrong hij het touwtje weder om de beurs en legde ileze op ile tafel.
Bakelandt was opgestaan en greep ile beurs.

- 't Mijne ! zei hlj.

- Handen et al, zei de boer.
Op hetzelftle ogenblik haaltle Bakelantlt zijn pistool te voorschljn.

- Schiet uw frak uit, man ! beval hij.
De boer wilde tegenstribbelen, maar voor het dreigenil wapen moest hii

toegeven.

- Leg u neer ! beval Bakelanilt, ilaar tegen dle kast,
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Bakelandt nam eeh zeel ilat aan de muur hing en bond ile hanilen van de boer.
De boer gehoorzaamde gedwee.
Bakelandt nam een zeel ilat aan ile muur hing, bonil zijn voeten biJeen en ile

hanilen op ile rug en sjorde hem stevig aan een rler poten vast.
Op ile weg hoorde hij gedraaf van paartlen en gekletter van waBens.
Hij zag tloor 't venster en bemerkte een patrouille Fransen.
Hij vloekte.

- Ze zitten rne al op de hielen ! sprak hij. 't Is hier op te passen.

Hij schoot vlug ile vest van ile boer aan, greep een mispelaren stok, die ln
de hoek stond, scharreltle de twintig kronen bijeen en stak alles in tle zak van
de vest.

Toen zette hij de klak van de boer op, vond in een zijner zakken een pijp
en een tabaksblaas, vukle de pijp met tabak, nâm een brandenil stokje uit ile
haard, ontstak ile pijp en ging toen naar cle voordeur en grendelile haar.

- Nu ga ik schampavie spelen, rnompelde hij, 't wortlt hier te heet voor mij.
Hij gins langs de achterileur buiten, rokend als een Turk, sloeg een wegeltJe

ln ilat door de veltlen kronkeltle en wâs weldra uit het zicht verdwenen.
De patrouille ilie op de straatweg reed, bleef voor ile hoeve staan en twee

mannen traden het neerhof op.
Zij zagen het paard staan en kregen toen meteen ile verzekering dat het

bezweette dier wel dit kon zijn ilat Bakelanrlt te Vilvoorele had gestolen.
Zij wllden binnentreilen, maar vonilen ile tleur gesloten"
Ze klopten luide aan.
Er kwam geen antwooril.

- Morbleu ! riep tle overste. dat schijnt hier verdacht.
HiJ wenkte ziJn mannen.

- Komt eens langs hier. Drie mannen bewaken de achterkant, Sehiet op
ilegenen tlie op uw bevel niet zouden willen blijven staan. VIug !

Hii hernieuwde zijn geklop en ging toen met drie mannen naar de achterdeur.
Deze stontl wijil open en zij drongen, met getrokken pistool, schoorvoetenil in
woning blnnen.

Zii vonilen de boer gebonden liggen, bevrijdclen hem van zijn boeien en
deze gaf hen in kleurige wooralen het verhaal van wat er gebeurd was.

- De schurk heeft mijn ganse schat meegenomen ! kermde hij.

- Langs waar is hij vertrokken ?

- Langs daar. tlij kan nog niet ver zijn.
Mer begaf zich op weg. maar daar men al de wegeltjes niet kenile en de

streek door vele bossen doorsneden werd, verloor men het spoor van tle bantliet.
Bakelanilt was voor het ogenblik weiler eens de klauwen van het gereeht

ontsnapt.
Hii begaf zich nu naar 't dorp Asse en huurcle ilaar een koets, waarmetle

hij zieh naar Aalst liet voeren.
In deze stail huurrle hij een rijtuig. om naar Ouilenaarde te rijilen, waar hij

nogmaals van rijtuig verwisseltle voor Kortrijk" tlij kwam hier 's avonals aan
en ging dan te voet naar Torhout.

Hij hait ile vorige nacht niet geslapen, toch zag hij er niet tegen oB een weg
van zeven uur gaans af te leggen. t35

Zun benileleiten begroetten hem met geJuich, maar nog lulaler lubelilen ze,
toen hun hoofilman zijn buit toonile en zijn avonturen te Mechelen en Vllvoorde
verhaalde.





BAKELANDT

Deel il

IAN VAN CONTICH
IOHAN VERDIICK

DE BENDE VAN

ANTWERPEN
UITGEVERSFIRMA L. OPDEBEEK

1955


