
BAIilTLANDT EN DESWENT

Het was avonrl. Heist-op-rle'Berg lag in de iliepste stilte.
Enige geilaanten slopen langs ilie kant van ile berg, dien men de TrapBe-

nens noemde, dorpwaarts.
Even nog tluisterilen ze met elkaniler, w^atnù een van beiden achterbleef,

terwijl de anilere zijn weg vervolgile.
Bakelandt, stapte onbescbroomil door het dory wa,nt hier had htj niets te

vrezen.
De roverkapiteln bleef voor een woning staan.

- Hier ls het, mompelde hiJ.
En met een ilriftige beweging xlopte hij op ile ileur.
Bakelandt behoefte niet lang te wachten. De deur weril geopend, maar nie-

mand vertoonde zich.

- Ik zie niemand, zei ile baniliet.

- Kom binnen... ik ben wat ztekeliik en mag niet in ile tocht staan, werd er
geantwoord.

- Eier woont immers Pieter Deswert ?

- Zeke\ kom binnen als het u belieft, want de konile lucht dringt binnen.

- Kan lk de velilwachter spreken, want ik heb een belangriik nieuws voor
hem, hernam Bakelandt, in huis stappenil.

Eensklaps weril hiJ vastgegrepen en neergeworpen. En eer hÏ zelf wist, wat
er gebeurde, lag Bakelandt stevig geboeid op de grond.

- Maar wat betekent dat ! riep hij in dootlsangst
Eensklaps zag hiJ het Vrijbos, het Geuzenbos v66r zijn geest... ziJn benile...

zifn getrouwste makkers !

En nu was alles uit ! HiJ was gevaugen ! Morgen zouilen ze hem naar Brugge
voeren I De gevangenis, het schavot !

Hail Cartouche hem vermden? Of was Cartouche een meileplichtige van
het gerecht ?

Dit alles ging Bakelanilt in enige ogenblikken iloor het hoofil. En ile rover
zweette van benauwheid.
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Bakelanilt bemerkte ilat hij doot Desçert en twee gentlatmen ovennanô wa3.

Maar dat gaat no niet... een mens wordt toch niet in ile gevangenis ge-
gleurd, zonder zich te mogen verdedigen. TYaarvan beschuliligd ge mii ? vroeg
Bakelandt, zich van ziin schrik herstellenil.

Deswert tastte onder Bakelandt's mantel.

- lwee pistolen, een ilolk en uog een mes, zei lr{i. ile wapens te voorscbitn
halend. Met welh moest ge mii iloilcn, moortlenaar ?

- U doilen ! Ik u dotlen ?

- Ge kwaamt zeker een vriendenbezoek afleggen ?

- Neen, ik kwam klagen.

- En waarom ?

- Ik ben aangerand geworden, nabij het dorp...

- Dezen namiiltlag zeker, toen ge met Cartouche en andere schurken stond
te klappen, spotte de veldwachter.

- Gii hebt een verkeerde voor.. waarlijk !

- Ja, ia, babbelen kunt ge wel... eu mootilen voorzeker ook Maar Pieter De-
swert heeft nog geen zin om de wereld te verlaten. Gi.i zult eer ile sprong in de
eeuwigheiil doen dan ik.

Weer sidderde Bakelandt.

- Ik bezweer u, tlat ge u vergist, veldwachten Ik ben een eerliJk man, die
bestolen werd tussen Heist en Beersel... Ik kwam de roof aangeven en gij wilt
mii in ile gevangenis werpen. Zo is oe wet niet !

- Is de wet za niet ! herhaalde de velilwachter. Uw wet neen, maar ilie der
Republiek zal u vonnissen !

- Herkent ge hem goeil ? vroeg de gendarm aan Deswert.

- O ja... hij is het, het onderzoelr zal uitwiizen, dat we een beruchte rover
vast hebben, misschien wel Gulilentop uit Klein-Brabant.

- Ik, een rover ! barstte Bakelandt los. Welnu, leid mij naar ile gevangenis.
Maar weet ge wat ge iloet ! Ge kent rne niet, ge kent niets van mijn rang en mijn
invloed. Ah ! gii durft een eerlijk man aanhouilen Ehwel, draag er de gevolgen
van !

- Lzat u niet bang maken, hernam Pleter Deswert luiil. Hli een hoogge-
plaatst persoon ? Een rover, een gemene rover is hij... neen, neen, we laten ons
niet om de tuin leiden. Hoe eer in de gevangenis hoe beter. En morgen mag hij
naar Meehelen verhuizen. Ik zal straks onze commissaris verwittigen.

Er werd weer geklopt.

- lVie daar ? vroeg Deswert

- Ik, de commissaris !

- Ah, daar is hij al, riep de veldwachter, snel de deur openenit. Hii is Se-
vangen, citoyen-commissaris,

- Opperbest !

- Is mijnheer de commissaris ilaar ? vroeg Bakelanilt.

- Citoyen-commissaris ! verbeterde Deswert.

- Zwiig gij. ik heb met u niets meer te maken, hernam de rover, dle besloten
had een hoge toon aan te slaan. Ik begee-'ile commissaris te spreken.

- En wat hebt ge te zeggen ?

- Ik eis mijn onmiildellijke invrrjheiilstelling en vetzeher u, ilat ik heilen
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avond nog een klacht naar de hogere overheld sturen ral over deze behanileling.
Een eerlijk reiziger, ilie bestolen werd, komt ile prooi a:rngeven bij rle velil.
wachter en wordt zonder reden aangcvallen, neetgeworpen en geboeidlZo iets
gaat alle perken te buiten, maar de za'ak zal een lang staartJe hebben !

- Deswert, hoort ge dat alles ? vroeg de commissaris.

- Ja, m&ar ge gelooft dat toch meû ! Die kerel liegt. Ik heb hem ileze miililag
in het gezelschap van Cartouche gezien.. en ih heb bovenillen gohoord, wel|r
komplot die scheknen maakten.

- Welnu, breng me naar de gevangenis, dit gesammel verveelt me ! hreet
Bakelantlt. Gaat voort, veldwachter en commissaris, gaat voort tot "t einile... do
gevolgen zijn voor uw rekening. Maal ik verwaardig me niet langer met deze
veldwachter te redeneren.

- O, hrt spreekt als ware hij een generaal..

- Ge weet niet wio ik ben... en rk zeg het u niet ook, de verrasslng zal te
gloter zijn-

- I)e verrasslng zal zeker groot ziJn, want we zullen welilra weten, welk
een bandiet in onze macht is : GuldentoD of... hoe heet die wreeilaaril uit Ylaan-
deren ook weer... ha... Bakelanilt !

De gevangene sidilerile.

- Deswert. zrjt gt zeker van uw stuk ? bernam de commlssarls.

- Heel zeker !

- lilelnu, breng hem dan naar de kerken

- 't Is goerl, schreeuwde Bakelanilt woeilend. Doe maar voort !

- Vooruit... komt vrienden, in een, twee, drie zit hit tn de keliler onder het
H. Geesthuis. Ik neem al ile verantwoorrtelijkheiil op mif, en ik weet zeker,
ilat de overheiil miJ niet berispen, maar wel geluk wensen zal

De roverkapitein kon geen woerstand bieden. Alle hoop ontvloog hem.
Misschien zou de cornmissaris straks berouw kriigen en hem homen

bevrijilen ?

De gendarmen ontbonden ziJn voeten.

- Doet al miin boeien af ! gebooil Bakelandt. Vroest gU gevleren een man !

- Laat ze maar zltten, longens ! zei de veldwacbter. EiJ kan gaan, 't is
al wel !

De gerechtsilienaren verlieten met hun gevangene het huis. Stil trokken ze
iloor ile verlaten straat.

- Hoe-ha, hoe-ha! klonk het eensklaps.
Pleter Deswert gilde van schrik.

- Cartouche ! kreet hii... Vlug, r'lug !

Maar Bakelandt, rlie de kreet van ziJn verlosser hoorde, Bakelanilt, ilie
't leven weet za,g,'t leven in volle vrijheid... sehuilde zijn fors lijf achterwaarts,
weigerde mee te gaan, en riep luid ;

- Hier, hier ! Hier ben ik !

- Hoe-ha, hoe-ha, hoe-ha ! dreunde het nogmaals. Pieter Deswert moeten
we hebben...

De velilwachter trok zijn pistool.

- lk vlucht nleL.. ueen, ik vlucbt niet t sprak bij iltiftig. Ik ken miln plicht !
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Ha ! ge moet mtt hebben, ge komt mlf aanvallen hter ln 't ilorT-. welnu lk
wacht u !

Doremans, de commissaris, had zich snel uit ile vceten gemaakt.
De gendarmen hieltlen hun gevangene nog vast, doch haiklen veel lust om

deze gevaarlijke plek ook te verlaten.

- We zullen deze rover al vast neerschieten ! riep Deswert, zijn pistool
op Bakelandt richtenil.

De bandiet kon zich niet verweren, zijn hantlen waren immers geboeiil.

Maar toen hij het overhalen van de haan hoorde... en wist ilat ziin leven ernstig
beilreigil werd, gevoelile hij zich sterker dan ooit en rukte zich los.

Een schot knalile...
De kogel vloog hem rakelings voorbiJ...
Loeientl als een dolle stier sprong Bakelandt vooruit, stonnde als een ram

tegen de velilwachter, en rende weg...
Andere gedaanten rloemden op...
De rovers der Pijpelheide waren daar.

- Ik ben at vrij, schreeuwde Eakelantlt. Maar rle velilwachter staat ilaar
nog... rap, snijclt mijn banden los... bij alle iluivels, haast u... ik wil miln wooril
houden... laat die kerel voor mij...

Nu knalilen drie schoten...
Een der rovers uitte een schreeuw.

- 'k Ben gekwetst in mijn arm ! kreet hij met een vloek.
Men hoortle veel stemmen. De bevolking was op tle been.

- Dooil aan Cartouche ! klonk her door Heist.

- Vooruit mannen, we zijn weg' gebood de kapitein.

- Neen, die veldwachter ! riep Bakelanilt.'. Geef miJ een pistool... vlug...

- Nu niet, zei Cartouche... vooruit, hier heerst gevaar, ons doel is bereikt,
ge ziit vriJ !

IVeer schoten de gerechtsdienaren.

- Kom mee, drong Cartouche aan, daâr Bakelanrlt nog onwlllig scheen
hern te volgen. Kom mee, of ge bederfû alles.

- Nu man. uitgestelil is niet verloren ! Die velilwachter is mijn man !
De rovers trokken snel af langs ile Bosberg, en spoedilen zich naar de

Pijpelheiile.

- Hier zijn we weer veilig, zei Cartouche. thans kunnen we naar rle herberg
van Jan Morré gaan op tle pandhoeve Maar wie wertl er getroffen ?

- Ik, kapitein !

- Gij, Sus Morré.

- Ja, maar 't is niet erg. Ik heb ile kogel al ult mtjn am gehaalil en een
iloek over ile wonde gebonden.

-Mijn vrouïe zal uw atm nazien. Waar is Clothtlde ?

- Hier, Mathijs !
En de vrourp die deze namiddag met ile veldwachter gesproken had, kwam

uit een hut.
Verwonilerd zag Bakelandt naar de gerlaante, die zo plotseling opdook en

gaarne hail hij haar gelaatstrekken beschouwd, maar re duisternis liet het
niet toe.



- Clothilile. ga mee met ons naar ile Pandhoeve. zel Cartouche kort

- Ik bliif liever hier.

- Ik vraag u niet, wat ge liever doet ! Ge gaat mee !

- 't Is goeil, Mathijs.
De bende stelile zich weer in gang. onderweg r'erhaalde Bakelanilt zijn

weilervaren in de woning van de veldwachter.

- Ik ben verratlen geworden ! riep hij woest. En zo kan ile meest onbe.
vreesile rover zijn woord niet houtlen.

- Er ziJn geen verradets, zei Clcthilite. De veldwachter heeft u bespieil.

- Hoe weet ge dat?

- Ik heb hem gezien.

- Gij ? Waar ?

- Hier op de heiile... deze namidilag. Ik heb u nog niet. gezien. anilers zou
ik het verteld hebben.

- clothilile, gij kunt ook schieten waarom hebt ge hem niet onsehadeliJk
gemaakt ?

- Ik, een mens dpodschleten ! riep ile vrouw huiverend. Maar, MathiJs...

- Hoor eens, ge zijt nu bij ons en ge kunt al uw voorname streken afleggen...
Of wilt ge soms terugkeren bii uw deftige familie ?

De vrouw antwoordile niet meer.

- Deswert heeft ons bespied, nernam cartouche. Jongens, houdt voortaan
uw ogen open, want die speurhond aal terugkeren. Irii iturft veel... voorzeker
heeft hii ons gesprek afgeluisterd, terwijl hij in een gracht of achter een struik
verborgen zat. Verrailers zijn er onrler ons niet, kapitein.

- Dat is gelukkig. Ik kon dus herlenavonil mijn belofte niet vervullen, maar
Deswert is mijn man, reken er op.

Zo sprekende, bereikte de kleine bende een laag, armoedig herbergje, dat
van Morré.

DE VERGADEBING

Jan Morré, meestal c viller Jan r genoem-l, was een kloeke, ruwe kerel, met
een ongunstig uiterlijk.

Vrolijk begroette hij Cartouche.

- Terug van de reis, kapitein ? vroeg hij, tegelijkertijil nieuwsglerig naar
de vreemdeling kijkenil.

- Ja, zoals ge ziet. En hier stel 'k u de grote roverkapitein uit west-vlaan-
deren voor, hernam Mathijs Verbinnen.

- Bakelandt?

- Ja. Hij doet ons de eer aan, ons te bezoeken.

- En hiJ zat ons helpen ? hernanr Morré.

- Gelukkig stemt hij toe. En nu, viller Jan, willen we drinken.
Sus Morré, ile zoon van viller Jan, had zijn frak uitgetrokken, om beter zijn

ann te kunnen onderzoeken. Hij bekeek de wonile bii de weifelende vlam
der lamp.

- 't Is niet erg, zei hij.

- Oppassen, jongen, met kogelwonilen ! waarschuwde Bakelanilt. Die
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