
BAK E^LàN D T voo*zo*c'N

De rovers waren samen ln de herberg van Roze. De bazin zat hall iluttentl
aehter de toonbank. Bakelantlt zelf was afwezig.

- Wat zal er nu gebeuren ? riep vader Bosschaert, het gezelschap aanzienile.
Zouilen we in het Vrijbos niet meer veilig ziin ?

- Bah, ik lach met ile gendarmen, antwooriltle Pee Bruneel, bijgenaamd
ile Schout.

- Ik niet, sprak Verplancke, ik heb miJn leven lief en zou het niet gaar:re
verliezen.
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- Ih heb ile gutllotien zlen werken, viel nu Gtllts Lenaluyt ùr.

- En Sij vreest haar? vrueg de Schouf

- Vrezen ! Ik ?

- Ja. $i ! hernam ile Schout.

- Waarom ilenkt ge ilat ?

- Wel omdat ge met zulk een angst van de guillotien spreekt.

- Hebt ge ile aanslag bii Moerman vergeten ?

- Neen. want ik was er zelf bij.

- En was ik niet de leiiler der bende ?

- Ge hebt er toch niets buitengewoons verricht.

- Dus, ge denkt rtat ik vervaaril ben. welnu, lk zal u een proefstuk tonen.

Ge kent allen de hoeve van LaEae. Ik ga er ileze nacht geheel alleen het geld

van de boer roven.

- Dat durft ge niet ! klonk het langs alle kanten.

- Goeden avond samen. Ik ben al weg. Tot morgen"

En de overmoeilige baniliet verliet de herberg.

- Laat hem maar doen ! riep Bruneel. De zwetser verveelt mfi al lang. Ik
zou blij zijn, als we hem verloren.

- Als de gehele benile maar niet verloopt ! kloeg een der ouilste rovers.

- Bah ! sprak Cloedt, ge zit daar allen te zuchten en te kermen, Juist alsof
ile beul ons al bij rle kraag hail. Bekent ge dan op de kapitein niet meer ? Ik
ken Bakelanilt een van ile eersten en ik weet, tlat hii slim is als een vos en

't gerecht op alle manieren kan misleiilen.

- Wij kennen hem zo gloed als gii. rtep Bruneel.

- Zol hernam Cloeitt. Ee waart er zeker bii toen hu ronil Tielt ziin kluch'
ten speekle.

- Welke ? vroeg een iler jongsten. Vertel ons die eens, dat verkort ite tiitl.

- Wel ik spreek van zijn ontmoeting met een zekere Caudet, rentmeester
vetr een riJke eigenaar uit Gent.

Op een openbare verkoping, waar lk tegenwoorilig was. werd er fel gepraat
over ile rovers. Onder ile bezoekers bevonil zich die miinheer Cautlet. Dat
w&s een grote bluffer, want bll 't vernemen van aI die aanslagen, sBrak hiJ
spottend :

- Met viet mannen zou lk Bakelandt gevangen nemen en hem aan hanilen
en voeten gebonilen in een ijzeren kooi aan 't gierecht overleveren.

Ik vertetile ilat aan de kapitein, die zwoer de zwetser streng te straffen
voor zitn grootspraak.

Cauilet woonile te Nazareth biJ Deinze. Op zekere dag trok ùe hoofilman

's avonils naar zijn huis, deftlg gekleeil als een rilke burger. IIii belile aan en
weril onmiililelltjk bij Cautlet geleid.

Bakelandt sloot ile deur iler kamer, lutst alsof hii iets goheimzinnig te ver-
handelen had"

Dan zei hij :

Mijnheer Cautlet, 'k heb vernomen ilat ge Bakelandt zoudt durven gevan-

gen nemen. ïVelnu, ik kom u die taak gemakkeliik maken. Ik ben Bakelanilt.
Ge kunt denken dat de rentmeester hevig verschrok !

Ilit was niet in staat een wooril te spreken. De kapitein liet er hem ook de





ttld ntet toe, marr greep hem bij ee keel, wierp hem op rle vloer en duwile hem
ecn prop ln ile monil. Dan llep hiJ naar de keuken en gaf ile meid zulk een
slaE, dat hii ntet beter wist of ze was ilooil.

Vervolgens keerile hii btj ile heer terug, nam hem de prop ult ile mond en
vroeg, waar hiJ zlfn schatten verborg.

Beangst iloor ile verschrikkelijke beilreigingen, haastte de renhneester zich
al zijn gelil te tonen. De hoofilman nam zoveel mee, als hii bergen kon en ver-
Itet ilan op zijn duizenrl gemakken het huis.

De meid was niet tlooil. Na het vertrek van onze bans, sprong zii op, liep
ile tuin ln en rlep om hulp. De dorpelingen snelilen toe, ile politie werd uitge-
zonden, maar ge begrijpt ilat Bakelanrlt al ver weg was en zich niet liet pakken.

En dat gebeurde op klaarlichte ilag !
Welnu, zouilt ge nu niet ilenken, ilat onze meester ook nu wel een miililel

zal beilenken, om 't gerecht te verschalken ?

Ik zal u ook bewilzen, dat ile kapitein niet schuw ls om onvoorzlchtlgen te
straffen.

Met enlge mannen plunderen wij 't hof v.rn Vuylste,;e bii Passenilale. IVij
waren tl*. ' bezig, toen buiten een plstoolschot klor.'r. Vlrat was er gebeuril ?

De koewachter en een knecht kwamen laat thuis en zagen een der onzen,
itie bij cen hoek op schililwacht stontl. De knccht har,l'l zijn roer en schoot
hem neer.

Wif sprongea seffens naar buiten en, vluchtte-"r weg, maar voerden de ge-

wonile mede.

- Wat er mee iloen ? vroeg een der makkers,

- 't Is een ezel, antwoorilde de kapitein.
Waarom zag hij niet beter uit zijn ogen ? Dan haille: wii ons werk kunnen

roortzetten. Nu moeten we veel missen. We kunnen in ùe bende geen zieken
gebruiken. IIem ar'Lterlaten mag ook niet, hii zou ons kunnen verratlen" Boven-
ilien hij heeft straf verrllend. ilus slaai hem maar door$

De ge.vonde smeekte om genrde.

- Maakt er kort slrcl mee, beval de kapitein, anilers bemoei ik mii met de
onvoorzichtige, .lie beter gedaan hail goeil uit fe zien.

- Ik weril verrast, kermde ile anrler. Ach. doodt mi.i nlet, Neem mli mee
naar 't bos !

* Is het haast gedaan ? tlerile Rakeltnilt. Of moet ik hem de nek om-
wrtngen ?

Een der kameraden wurgile rle gewonile. Wii beeiroeven 't- Iiik in ile weef-
kamer. 't Moet er nog liggen, maar niemand zal het ilaar zoeken.

Allen sidilerilen. Een ilergeliik lot kon ook het hunne worden.

- V9elnu, besloot ile verteller, ge ziet, Bakelandt is van niemanil of nlets
vewaaril. Dus laten wiJ ons niet bekommeren om 't gerecht. Hii is in staat
om geheel Langemark af te branilen, als de Schout er veel roert.

Op 't zelfile ogenblik trail ile gewelilenaal [innga.
Hlj zag er slecht gezinil uit.

- We gaan verhulzen, zel hij kort.

- Verhuizen ! riepen allen.

- Ja, 't wordt hier gevaarliJk.
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Sommlgen zagen verwonileril hun meester aan.

- Ge moet me zo stom niet bezien, gromile ileze. Ik zeg u dat wiJ gaan
verhuizen. rs dat zulke wonderliJke tijdins ? Maar we verlaten ilaarom Ylaan.
deren niet. o neen, er wonen hier te veel rijke boeren. Denkt niet, ilat ik de
moed verlies of schuw woril. Doch, 't is niet norlig ons aan 't gerecht over te
leveren. En daarom verhuizen wiJ.

- Waarheen ? vroeg Cloedt.

- Niet ver v&n hier, hernam de hoofilman. We zullen ons voorlopig tussen
Torhout en Brugge nestelen.

- In 't Geuzenbos ? riepen enlgen.

- Ja, we kunnen er een spelonk grâven en wel zo, dat niemand ze vinden
kan. Vandaag roven we hier. morgen daar, maar we moeten nu toch enlEe
maanilen ons werk staken. Dan zal men hier ilenken. dat wij uit vrees wegge-
trokken zijn en stilaan miniler veiligheiilsvoorzorgen nemen.

We kunnen daarna met nieuwe moed herbeginnen

- Leve de kapitein ! bulilerrlen de rovers ten teken van tevreilenheid.

- IVaar is Laniluyt ? vroeg Bakelandt.

- Hij ls weggetrokken, antwoordde Daneel.

- Zonder mifn verlof ! En waarheen ?

- Naar't hof van Lagae, sprak Bruneel.

- Wat gaat hij daar verrichten ?

Nu vertelile de Sehout, wat Gillis verklaaril hail.
De hoofdman werrl kwaail.

- De onvoorzichtige ! gromde hii En bovenilien, hii hanitelt tegen mijn
bevelen in. Die kerel zal sterven ! besloot Bakelanrlt met een vloek.

Als ieiler zijn eigen weg kiest. hebt ge geen hoofilman meet noilig ! IVe
zullen ziJn komst afwachten.

Niemanil waagile het over Maria te spreken. niemani! wist ook het rechte,
want Bakelandt zelf repte geen wooril over het meisje. terwijl ook Roze zweeg
als een graf.

Omstreeks midilernacht kwam ile leuriler blnnen.

- Een ongeluk ! riep hij.
De rovers sprongen op.

- Wat is er ? vroeg ile kapltein.

- Gtllls Laniluyt is iloorl. Neergesehoten op het hof van Lagse, waar hiJ
binnenbrak !

- zfin verdlenil loon ! tierde Bakelandt. Maar weet ge zeker ilat hij mors-
dood is, anders kan hiJ ons nog verrailen?

- Dooil als een pier, hernam de marskramer.
rk heb hem zelf gezien. Irij wilite alleen het hof van Lagae binnenrlringen.

De boer hoorile hem en schoot hem met zijn roer neer. op ,t gerucht van het
schot liepen ile buren samen. Ik was juist in de omtrek, daar ik van hier huis-
waarts ging en snelile mee de hoeve blnnen. Tot mijn schrik herkende ik onze
maat. 'k Ireb opzettelilk soeal onilemocht of hij tlooit was Ge moogt gerust zijn.

- Wel hij heeft, wat hij verdientle, sprak de hoofdman. En wat zei het
volk ?

-'t IVas al uw naam, ilie ik hoorde. Bakelanrtt vôôr, Bakelandt achter.
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Docb,tschijntdaterkrachttFpogingenge.lasnwotden,omv&n'thoger
gerecht hulP te verkrijgen'

_ l{e zullen ook onze voorizorgen nemen, besloot de roverkapitetn' we

zullenzlenwiehetwint.Morgenindevoormliltlagmoetenallemannenhier
ziin, we kunnen dan ons plan opmaken'
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