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Bakelandt en Cartouche wandelden als twee grote heren op hun gemakJe
voort.

De eerste voelde zich hier thuis, in dit uitgestrekt witil woud, dat door de
mensen aI meer en meer geschuwd werd.

Ilier was zijn gebieil en zijn paleis Iag oniler de grond.

- Lodewijk ! klonk een heldere stem.
Een meisJe kwam naar ele schurk toe, Ze lachte vrienilellik en hail zlch

met strikken en linten getooid.

't VYas Isabella van Maele. de Pithemse, zoals ze meestal genoemd weril.

- Ah, mijn vriendin ! grinnikte Bakelanilt. Ze is verzot op miJ.

- Een schoon kind ! sprak Cartouche.

- Ja, ze mag er zijn.

- Lodewijk, hoe knap staat u rlit uniform, juichte het melsje.
De kapitein nam haar gelaat in zijn grove handen, die niet in 't minst

noch bij het uniform, noch bij dat waarlijk fijn gezicht pasten, en drukto
Isabella enige vurige kussen op de lippen.

- Ziet ge wel, ilat ik spoeilig teruggekeenl ben, zei hij, zijn arm om haar
leest slaande.

- Ik zal u nu wat alleen lrten, sprak Cartouche. Ge zijt geliJk twee
tortekluiven.

Hij verwijderde zich met grote stappen en mompelile:

- Bakelanilt. die lelijke kerel. meent waarliJk, dat het melsje op hem ver-
llefil is. 't Is haar om geld te doen. In 't geheim kiikt ze meer naar mij ilan
naar hem- Haar schoonheiil zal welilra verwelken in dit rovershol. Mijn vrien-
ilinne was ook schoon.

En de kapitein der Pypelheiile ilacht aan het meisje itat hij giniler op ile
Pypelheiile als gevangen hield, de dochter van deftige, Antwerpse burgers.

Zid zou spoedig moeder worilen en Cartouche vroeg zich voortdurend al
wat hij met het te verwachten kind zou iloen-
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Nu ook ilacht hll er weer oveL

- Iile kunnen geen schreeuwertJes gebruiken op de Pypelheiile, momBelile

hii. Maar zijzal het niet gewillig afstaan. En een moeiler kwetsen is gevaarliik.

Maar alloh, nu zal ik mtin geest niet vetmoelen. Wie dan leeft' dan zorgL..
Cartouche kroop ln het hol.
Bakelandt liep nog altiiit met ziin arm om Isabella van Maele, die haar

liefste lonkjes voor nu scheen bewaaril te hebben.

- Loilewijk, ?,ei ze, haar stem zo vriendelilk mogeldk buigenù ge hebt
miJ iets beloofd.

- IUat ?...

- Ge weet het wel..

- Dat se bii mij moogt bliJven ?

- Ja, dat ook, maar nog iets anilers...

- Juwelen...

- Juist...

- Ik zal er binnenkort meebrengen... Morgen krligt ge ze al.

- Morgen, Lortewiik ? O ! ge ziit braaf. En ze kuste 't terugstotenil gelaat

van de gewelilenaar.

- Ja, morgen, liefke. IVe hebben daar een burgemeester meegebmcht.

- Die ilikke man... 'k zag hem.

- Ja... Welnu, ge krijgt ile iuwelen van zljn vrouw. Is dat goed ?

- En overmorgen ?

- Moet ge weer een tijdje naar Plthem terug.

- O ! gij veriaagt mij altijd !

- Alleen wil ik u hier niet laten, ge zllt te schoon, Isabella.

- Niemanrl durft de hanil naar miJ uit te steken, zel ze op trotse toon.

- Natuurlijk niet ! En bil die uitroep, flikkerilen Bakelandtis ogen.

- V[aarom moet ik rlan altijd weg ?

- Omilat het noilig is !

- Ge hebt mii belooftt, dat ik koningin van dlt bos zou ziJn. Een schono

koningin, rlie altiid verdreven worilt

- 0m uw bestwil !

- Ge bedroeft miJ, Loilewiik.

- Kom nu, Isabella, vandaag mogen we niet twisten. Ik heb nlets te doen'
dan u te minnekozen, schoon kinil.

En de deerne volgde de ruwe, diepgezonken roversbaas in het hol

- l{aar zit onze meier ? vroeg Bakelanilt.

- In de gevangenis, antwoordde Daneel
De kapitein opende deur. De wreedaard wilile zich nog eens verlustigen

in de wanhoop van de bedrogen man.

- Ha ! citoyen-meier, hoe vinilt ge het hier ? spotte hii.

- Ach, laat mij gaan... zeg, hoeveel ik u geven moet.

- Zodta ik wat uitgerust ben, spreken wii over zaken.

- Maar ik wil ileze avonil weer thuis ziin !

- Dat kan niet, beste iongen !

- Mijn arme vrouw ! Och, laat mif gaan ! Ze zal het besterven van angst !

kreet Dewu'f wanhopig. De tranen sprcngen hem in ile ogen.
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- Onze meier weent ! lachte Bakelanilt. Cartouche kom eens zlen

Mathys Verbinnen naderde.

- citoyen-meier, dat komt er van als ile kwiikchriften niet in orde z$n,
schertste hij.

- Ge hebt me bedrogen.

- 't Is waar, maar moesten wii biJ u gekomen ziJn en gezegù hebben :

cltoyen.meler, ge moet ons volgen naar 't Geuzenbos, ge zoudt Seffens meegega4n

zljn.

- Tot straks, zel Bakelandt, de ileur weer sluitenil. IIii heeft verdrlet, sBrak

hij lachend tot Cartouche, veel vertlriet.

- Itat hadden we hem beet !

- Hoe ernstig 'zaagt g,e de boeken na..

- Maar nog beter de kas... en de inhoud hebben we hier... Meier Dewulf
is teleurgesteld. Moest hiJ weten wat hem te wachten staat, hil zou zich als
een paling kronkelen,

- lryat wilt ge dan doen ?

- Onze citoyen-meier zal nooit meer ziJn vrouw, noch ziJn ilorB, noch zijn
registers terugzien, zei Bakelandt op gruwelijk, onverschillige toon.

- Moet hij er aan ?

- Ja I antwoordde de ellendeliing met een vloek. Ja, hiJ moet dooil

- Ook als Bij zijn geld hebt ?

- Ook dan. Wie hier geweest is, blijtt hrer. Ik heb geen goesting om weer
te eerhuizen. l{ij hebben hier een waar paleis en 't zou de moeite van ons
werk niet lonen, een verblijl van een paar maandeu.

- Ja, als de meier dat wist...

- We zulien 't hem zeggen, rnaar eerst moeten we ziJn geelvinkJes hebbon.
Zô sprah de beul over 't leven van een eerlijk, braâf man... een echtgenoot

en vader, want Dewull bezat nog twee gehuwtle kinileren, die te Torbout
woonden.

Bakelandt riep twee nannen en gebood hen naar Meerhem te gaan.

- Ge zult het dorp bespieden, zej hij... en natuurlijk zonder vermoeilen te
wekken. Ik wil weten of er ook gerechtsdienaars komen. Deze avond zal Daneel
u daar komen vinden- Gij moet dan doen wat Daneel u zegt Kleedt u als
veekooplieden I

De kerels geboorzaamden oa vertrokken.
In de namiddag werd de meier voor Bakelandt gebracht. De arrns man

beetile van angst.

- Nu maak ik geen grappen meer, zel de overste. Nu doen we zaken.

- Laat mij gaan. ik zal u geld geven. Zend iemand mee, ik zweer u ilat lk
u niet verraden zal,

- Zwiig en luister ! Gii kunt schrdiven, nlet waar ?

- Ja..

- Welnu, stel een briel op aan uw vrouw. Zeg, dat ge te Brugge zlt en
onmiddellijk duizend kronen nodig hebt.

- Zoveel geld ! Ge ruïneert mrj... ik ben niet rijk, ft beb wel land, maar
dat is tegenwoordig weinig waard-
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Bakelandt sprong snel op, greep de gev:rngone bil ile borst en schudde hem
heftig heen en weer.

Dewulf gilde van schrik.

- Ik wil zaken doen ! tierde Bakelandt. Zalt ge schrijven, Ja of neen ! Of
wilt ge mij vervelen door uw gebabbel.

- Neen.. neen... stamelde de meie& die nauweliitô noS op z[n benen
staan kon

- Rap schrijven, hoort ge, ol ik laat u de kronen en ik dood u onmiildellijk.
De kapitein, die de vreesachtigheiil van zijn slachtoffer kende, wierp een

groot mes naar hem, maar zo dat het rakelings boven Dewulfs boofd wegschoot.
Deze bedreiging oefende invloed uit.

- Dood mif niet ! kermde Dewulf. Ik zal onmiddelliik schrijven.

- Hier is papier en inkt. Schrijf wat ik u voorzeg, hernam de hoofdman.
't Duurtle nog enige tijd eer de burgemeester in staat was de pen op te

nemen. zozeet sidilerden zijn hanilen.
Einilelijk toch kon hij beginnen.
Bakelandt dicteerde.

- Schrijl zo ! zei hiJ :

Beminde Vrouw,

Gii weet waarvoor ik naar Brugge ging. Mijn zaak is nog niet in ords
Zii kan maar na drie dagen onderzocht worden.

Ik mag alleen naar huis gaan als ik een borgsom stort : duizend kronen. Dat
geld krijg ik terug. want ik twijfel natuurlijk niet het minst. ilat de zaak geheel

in orde komt.
Mijn boeken ziJn in regel. Ik ben het slachtoffer van een lasteraar.
Geef dus gerust het gelil aan de drager van deze brief mee, dan kom ik

morgen voormiddag thuis. In de nacht wil ik niet reizen.

Zorlus, tot morgen, beminde vrouw. Wees harteliik gegroet.

Uw echtgenoot,

Meier Dewull.

P.S. - Ik zit hier niet in ile gevangenis, maar in een tleftlge kamer. Ik heb

niets te kort, maar ik ben toch liever tht rs.

- Dat is waar ook ! spotte Bakelandt

- Lazt mij gaan, ik zal u de iluizenil ktonen betalen, smeekte DewuU.

- Hii begint weer, gromtle Bakelandt. Sluit hem op !
Hij sloot de brief in een omslag en verzegelde hem.

- Daneel, hier. breng hem stoutweg aan de vrouw. Vraag maar naar't huis
van de meier. Uw twee makkers tnoeten, terwiil gii met de vrouw in gesprek ziJt,

in 't huls dringen en mij haar Juwelen brengen. Doe, zoals ge wilt... maar iloe
het goeil !

- I{ees gerust ! zel Daneel
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