
ISABELI.A VAN MAELE

Begunstigd iloor het zaeht Novemberweer, was er oniler Bakelandts toezlcht
een hol gegraven, op een eenzame plaats in het Geuzenbos.

Deze onderaardse verblijtplaats was onvindbaar voot de oningewiide. Langs

een hol dat altijtl toegesloten was met planken. bedekt met graszoilen, kwam
men in een klein voorportaal. Van hiel leiilde een andere gang naar een ruim
vertrek, de stapelplaats der gestolen g,oealeren, die niet ilaileliik konden verkocht
worden.

Een tweede vertrek wâs ale vergaderzaal iler bentle. Daar troonile Roze, het
ouil, leliJk wilf, achter haar toog, om, als vroeger, ile schenkster van de bende
te zijn.

Er waren nog geheime uitgangen, iloch alleen Bakenlandt en ziln gettou-

wen kenilen ilie.
De wrede kapitein had zelfs een stort gevangenis doen bouwen of beter doen

graven, om er de onwillige letlen te kerkeren... en ze, als hij het nodig oortleeld.e,

te doden.
Een jong schoon meisie hieltl Roze gezelschap. Hoe kwam deze bekoorliike

verschijning in dit rovershol ? Niet gewelilig".. want ze was vroliik, babbelile en
lachte en zong zelfs... maar helaas ! lieiljes, die een eerliik meisie van schaamte
hadilen doen blozen
meisJe.

- De kapitein komt toch van avond, Roze ? vroeg het

- Ja,, ik heb het u al tienmaal gezegd-

- Maar hii blijft lang weg !

- Ge zult wel leren geilultl te hebben...

- 0 neen, voor mij zal hii altiiil vroeg terugkomen.

- Psst, ik hoor iets, zei Roze.

- Zou de kapitein daar zijn ?

- Ik denk het !

Isabella keek ongeduldig naar de deur. Maar teleurgestelil zag, ze een anilere
dan de verwacbte binnenkomen.
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Het was Pee Bruneel, btjgenaamal dc Schout

- Ei, er is bezoek ! riep hij vrolijh En nog geen van 't lelijkste, Roze... als
ik u bezie en rlan deze bloem, dan zeg ik : hoe kan een mens toch veraaderen"

- Zwrlg, babbelaar !

- Ja, ge hoort dat niet gaarne. Maar uw tiJal is voorbij. Ge ziJt nu een vet-
rimpekle appel... en deze is een blozenc krieksko... en lL wtl het eens proeyen.-
één kusJe, meisje... eeu avondgroet..,

- Lazt miJ gerust riep Isabella verachtelllk.

- Pee, laat dat meisJe gerust ! gebooil Rozo.

- Ge zoudt liever willen, dat ik u eens kuste, hé ! Dank u voor het aanboal...

van harte bedankt, Roze, nog voor geen vat brandewiin. Maar ilit onwillig iluilie
moet ik niet één, maar twee, drie, een half of een heel doziin kusies geve!.

lsabella sprong woeilenil achter een tafeltle. Haar oger fonhelden"
* Maar heb ik dat van mijn leven gezien ! gekte ùe Schout. Zo kwaad ! Ah,

we gaan vangertje spelen. En hiJ trachtte haar vast te griJpen. Mau het melste
ontglipte hem...

Eensklaps werd hiJ ln een hoeh cesllngieril Hu vloekte.. maar weril onnlil-
itelelijk weer kalm.

Bakelandt stond woedend vôôr hem.

- Laat ik het nog eens zien en Se zltt ilooil ! sbto ôe overrte.

- Kapitein... het was voor een htu !

- Dat meisje behoort mij !
De Schout verbleekte.

- Ik wist het niet ! verontschuldigde hil ztch.

- Ge weet het nu... kerel, let op !
Eigenlijk was Bakelanatt blti, ilat het toneel voorgevallen was, w&nt nu z&gi

zijn nieuwe vriend Cartouche, dat er hier strenge tucht heerste.
Met een biJna vriendelijk gelaat keerile Bakelanilt zich tot Isabollr en zel:

- Ge moet naar Pittem terugkeren...

- lerugkeren!

- Niet voor lang, hoor !

- Maar waarom ?

- Ik moet mij voor enige tuil vorrfiileren
Isabella's gelaat betrok

- Ik ka,n toch hier blijven, zel ze,

- Neen, dat wil ik niet...
De deerne stribbelde uog tegen, maar Bakelandt fronste de wenkbrauwen

en zei verstoord:

- Ik ben meester, gehoonaam dus !

- 't Is wel
- Daneel, gij zult dat noeisje naar Plttem terugbrengen.

- Waarom geleidt ge mij zelf niet ? vroeg lsabella droevlg.

- Het is niet mogelijk ! Maar ik haal u terug. IIeb alleen wat geilulil;

- Ik zou ,o gaatne bij u blijven, fluisterile de rleerne. En verleiileliik lonkto
ze met de ogen.

Ilartstochtelijk blikte ze ile rover aa,n

Maar Bakelanilt llet zich niet vorteileren. V66r alles was b{ baniliet De
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versehijning van Cartouche bracht vemnalerlng in ziin plannen. De bonile kon
door een verbond vooruitgaan... en daarom stelde de kapitein al het anitere, dat
niet rechtstreeks met zijn nieuw uitzicht in verband stond, uit... ook de liefile.

Hij wilde Cartouche vergezellen naar ile Pijpelheiile... Isabella wilite hii hier
niet laten... dus moest ze terugkeren en wel onmidilellijk"

Droevig vertrok het meisje.
De kaprtein omhelsde haar en ftursterde:

- lreur niet, ge wordt onze koningin ! Als ge wist wat lk voor u geilaan heb.

- [Vel, wat zegl ge van mijn hot ? vroeg Bakelandt aan Cartouche, na het
vertrek van Isabella.

- Prachtig. uitnemend ingericht i

- Niet waar ? En wat zegt ge van de tucht in de bende T

- Ik wens er u geluk om: die kerel gintler - en Verbinnen wees de Schout
aàn - ls mak als lam, dat schone mersje ging heen en Daneel sprak niet tegen,
nu ge hem weer door de duisternis en ile koude zenilt !

- Tucht moet er zijn !

- Het is waar. Ge kent nu ook mil... welnu, als we samen werken, worilen
we zo rijk als we willen.

- Ik hoop het.

- Woont ge bier met aI uw leden ?

- Neen ! Vele mijner mannen zii:r g1.rnt"n op de hoeven of btj ambachts.
lieden. Anderen wonen zelfs in de steden. Alleen mijn voornaamste en stoutste
mannen leven hier met mij.

- Is ilat een goede ? En Cartouche duiilile weer Bruneel aan.

- Een iler wreedste... maar voor mij kruipt hij. En dat doen ze allen. Maar
lk heb al meer tlan een onwillige omrer gestoten !

Langzamerhanil kwamen andere leden binnen r Simpelaere, Cloeilt, Brozen
en ook Miel, de leurtler, het kleine, sluwe ventje.

Allen keken verwonderd naar de vreemileling.

- Drank ! gebooil Bakelanilt. Roze, slaapt ge ?

- Neen, kapitetn !

- Rap dan !

- Branilewijn, kaptteln ?

- Neen, wiin en van ile beste !

De ogen van de rovers flikketilen. De baas was welgezinil, hli dronk wiin !

Dan stelile Bakelanilt zijn bezoeker voor en vertelde uitvoerig de nieuwe
plannen.

-Zwiig alles voor de anderen ! gebooil hii.
Ietlereen was tevreden. De rusttiid was voorbiJ. Er zou weer gewerkt... en

buit gehaald wortlen.

- Morgen ga ik onze vriend vergezellen, naar zijn streek, hemam Bake-
lanilt. Binnen enkele dagen ben ik terug. De Schout, Simpelaere en Daneel zullen
met mij meegaan. Cloeilt, gij zult het bevel voeren.

- Goeil, kapitein !

- Maar geen alwaasheld, verstaln ? Niet op stap gaùu-. Nog enige dagen.
En gij, Sehout, geef me ile hantl. Het gebeurde van ileze avonil is vergeten

Zoek ook een lief, jongen !

79



Blit en gevletil rethte de Schout de kapltetn de haad-

Nog lang werd er gedronken. De rovers rookten uit korte plipies. Cartouche
vertelde zijn daiten en snoelde ilat hiJ met Bakelandt's hulp al de boeren zllner
streek ruïneren zou.

Einilelijk ging men slapen... Velen lagen reeils te ronken op de plaats, waa,l
ze geilronken haililen. Roze ilommelde de ganse nacht achter haar schenkbank

DE LAATKOMEB

De nacht-ililigencie van Brugge naar Gent stond in eerstgenoemile stail ver-
trekkensgereeil. De geleiiler schikte de pakken en koffers, trok er het zeililoek
over en blies nog eens, om de laatste reizigers, zo er nog waren, te verwittigen.
De voerman zag bret tuig zflner ilrie kloeke paarilen na en vonil alles ln ùe beste
orde.

-Franels, zljn uw pistolen in orde ? vroeg de begeleliler aan de koetslen

- Ja,, waatom vraagt ge ilat ?

- Wel, gij kijkt altijil iloor een heldere bril en meent, dat alle nachtrlililers
ver over ile grenzen zitten, nietwaar ? Maar gisteren ziJn er twee moorilen
gebeurd.

- Twee moorden !

- tTist gij het nog niet ? Zeker de ganse ilag geslapen ? hernam de geleiilen

- Natuurlijk ! Als ge een ganse nacht met uw tronie in de Oostenwinil moet
zitten... maat neg eens, waar zijn ilie moorden gebeurd ?

- Nabij lorhout.

- Ah! gelukkig niet op onze weg...

- Neen, maar de banilieten blijven niet op ilezelfde plaats...

- Vlaarom hebt ge geen soldaten gevraagil om orNr te vergezellen?

- Ik heb het gedaan...

- En het bestuur weigerile...

- Er waren geen soklaten beschlkbaan..

- Geen beschikbaar ! spotte de voennan. En meu valt er over ! Maar de
Fransen nestelen liever in de rijke huizen.

- Francls, het slaat negen uur, we moeten vertrekken.

- Ih ben in elk geval goed gewapend.

-Enikook!
- Hoeveel reizigers ziJn or ?

- Een viiftal..

- Kloeke gasten ?

- Behalve een... een grijsaaril !
De begeleider blies eeu vrolijk ileuntje, dat over de gehele markt weerklonk

Francis zette ziln paarden aan en het logge voertuig kwam in bewcging.

- Halt ! Heila ! IrVe moeten nog mee ! werd er luicl geroepen.

Een passagier kwam haastig aangelopen.
De voerman hield brommenil zijn paarden in, maat hii werd beter gezlnd,

toen hii de naderende zag.

- Een goede helper in tiiil van nood, mompelile Francls.

- Het is tocb de koets voor Gent ? vroeg de laatkomer.
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