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Zonder verdere ongevallen bereikte de diligencle de stad Gent. Op ile Koorn-
markt stond een wagen gereed voor Antwerpen.

De Franse krijsslieden hadden gcrrn tijd om in ile stad te verpozen. Haastig
nuttigilen ze in ile afspanning wat brood en vlees, om dan onmlililettrijk hun reis
te vervolgen.

- In naam der Republiek, eis tk, ilat ge de rustpozen ontlerwege verkort, zei
de langste tot de voerman.

- Vraagt liever een bijzonder rijtuig, citoyens, riep de voerman.

- Tiens, gij spreekt een goed wooril ! Gelast ile baas van de vervoerdienst
ons een bijzondere chais te bezorgen.

De koetsier ging gerlwee hee[, mri,r keerde onrustig terug.

89



BAKTI.ANDT"

ffi



- De baas... stamelde htl.

- Wat, weigert hij ! stoof de Fransman op.

- Hij is ongehoorzaam aaa de Republiek ! kreet de ander.

- Daar is hij zelf, henram ile voerrnan, bliJ, alat hij nlet verder antwoorden
moest.

Eeu ilik mannetje kwam op de krijgslieilen af. Hij was zeer beleefd en boog
als een knipmes.

- Heren...

- Er zijn geen heren meer ! zei een der officleren ongedulilig.

- Pardon ! citoyens... gd verlangt..

- Een bijzoniler riJtuig ! In naam iler IVet... en haastig...

- Maar ilaawoor...

- Moeten wiJ een bewijs hebben, wilt ge zeggen.

- Juist, heer... ik wil zeggen, cito ens

- In geryone omstandigheden, ja maar nu niet...

- 't Is goed, zei de andere Fransman, gij weigert. Welnu, we zullen de ge-
wone diligencie nemen en ile voerman verplichten ons rechtstreeks naar Ant-
werpen te voeren. De gevolgen zijn voor u.-

- Zo niet, hé... aitoyens...

- Hoor eens, wiJ hebben geen tiiil te verllezen. Of itenkt ge, ilat wij - kapl'
telns - mldden in de nacht uitgezonden zouilen worden, als er geen belangrijk
werk te verrichten was... WiJ harlilen zelfs ile tijil niet, op paarden te wachten,
die uit leperen moesten ontboilen worden, waar ale ruiterij alle rijilieren opeist,
ln ile strijd tegen ile oproerige boeren.

- Spreek zoveel niet, zei ile anilei.e Fransman tot zijn rnakker, ge verlaagÉ u...

- 't waar ! Wii zullen ilus maar in deze diligencie rijden..,

- Neen, citoyens, ik zal een bijzondere koets doen inspannen...

-Ea!
- Ge veranilert...

- Citoyens, ik ooh moet gehoorzamea.-

- 't Is waar ! Welnu, om regelmatig te hanilelen, als 't dag ls, melilt gtj ile
generaal, ilie hier 't garnizoen beveelt, dat twee kapiteins een biJzontler voertuig
eisten in naam der Wet. Wij kunnen nu de generaal niet wekken...

- 't Is ln ortle, citoyens !

Een kwartier later dreunrle 't speclale voertuig. eene gemakkeliJke koets,
door de slapende steile.

Aan de grens der stad lieten de Fransen ile koets stilhouilen.

- Welke weg neemt giJ ? vroeg een hunner aan de koetslen

- Langs Lokeren en St.-Niklaas...

- Ah ! Komen wij ilan voorbij Dendemonde !

- Neen, cltoyens, neen zeker met !

- Ge moet langs Dendermonde riiden.

- Onmogeliik...

- Ge moet. ïVij moeten de garnizoenscommanalant dier vesting spreken

- Maar ik kan met mijn voertuig niet over ile Schelile, citoyens.

- Is er daar geen brug?

- Neen...

90





- Dat ls niets, zei ile anilere kapitein. V[ii moeten te Denilermonùe ziin. Gti
brengt er ons heen en kunt dan terugkeren naar Gent... Dr comrtrâ[dant zal ons
Ipel een ander rijtuig voor Antwerpen bezorgen.

- Ileel goeil, citoyens ! Maar ik beilenk daar. dat ik op u kan bliiven wach-
ten op de linkeroever van de stroom. terwtil ge naar Dendermonile vaart en u
ilan over St.-Niklaas naar Antwerpen voeren kan.

- Goed ! tVe zullen zien. Nu snel als de wincl naar Dendermontle ! Als ge uw
best itoet. zal de Bepubliek uwe diensten uitstekend belonen.

De reis werd voortgezet. De passagiers sloten het raampJe en vlijtlen zlch
welbehagelijk op ile kussen neer.

- Ehwel Bakelandt ! fluisterde de een. Bijtten we niet gemakkeliik.

- Eeel gemakkelijk. frère-capitein !

- En zouilt ge ook niet ilenken. ilat wlj, als we willen meester spelen tus-
sen Antwerpen en ile Zee ?

- Ja ! Ik ben blij u te kennen.

- En ik ben ook verheugil. alât ik u opzocht. sprak Verbinnen" Ik heb ile
tucht uwer bende bewonilerd en de snelheial. waarmee :ii uw maatregelen kunt
nemeû.

- En ik uw stoutmoeillgheiil, MathiJs ! TVaarliJk, gii ilurft veel [k heb stoute
stukken uitgehaalil, maar gij waagt tr*h te veel.

Cartouche's verregaancle onbeschaamtlheiil maakten zo'n geweltlige indruk
op ile roversbaas van 't Vrijbos dat eleze zlch in stilte voornam 't voorbeelil van
ziJn gezel niet alleen te volgen maar nog te overtreffen.

Bakelanilt hail de overval voorgestekl op de ililigencie van Brugge naar Gent.
Bakelantlt meenile door ilit voorstel Cartouche te overbluffen.
Maar eigenliJk toonile de bandiet iler Pijpelheiile zich nog veel stouter, want

h{ ontwierp't plan, ilat wii door ile onbeschaamile rovers zagen uitvoeren.
Cartouche moest ile passagiers oniler bedwang houilen, en hij meenile zulks

nlet beter te kunnen tloen, dan zelf als een schiinbaar eerlijk reiziger mee te
gaan. Zo kon hij zifn slachtoffers eens leren kennen en uithoren.

Bakelanilt en ilrle ziJner mannen zouden ile wagen afwachten op eeû een-

zame plek tn 't Meetjeslanil.

- Het plan slaagile, zoals rfii hoorden... en een eerliik koopman werd 't
slachtoffer iler goddeloze schurken.

Begrijpenil, ilat er onmitklellijk een streng onderzoek zou ingestelil worden,
besloot Bakelantlt een list te gebruiken, niet alleen om 't gerecht te ontsnappen'
doch ook om ongestoord veriler te llmnen reizen, want ziiri afwezigheiil van

't Geuzenbos mocht niet lang duren, ilaar er veel werk op de liist stonil-
Bakelanitt hail ilus voor een vermomming gezorgil: hii beschtkte over een

venameling van ile meest verschei{ene klederen. Hi.i en zi.in mannen kontlen
zich verkleden als vrouwen. boeren, werklieilen, hantlelaars, eilellieilen, eenvou.
dige solilaten en oversten.

Voor ileze tocht hatl de overste de uniform van officier gekozen. Na de aan-

slag op ile itiligencie roofilen ile schelmen een paarcl; dit was een kleine wijzi-
ging, een verbetering, zei Bakelanilt, tn het plan, ilie men niet hatl kunnen voor-
zien. Maar te paaril konilen ile banilieten een verre afstanul afleggen en dan als

'alaÀon lraclnalr*
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