
DAG IS VASTGESTELD

In de namiddag kwamen Anilré en Louise te Brugge aan"
Ze stapten in hetzelfile hotel af, wzat zc enige dagen geleden ooh verbleven

hailden

- Iileer goed en wel terug ? vroeg de waaril

- tra...

- Maar, de vrouw ziet bleek"..

- Zl! ls niet wel. Geef ons een goede kamer aan rle achterzllde-.

- Goed, mijnheer.

- En maak er dadelijk wât vuur. MiJn vrouw wil er zo spoedlg mogeliJk
heengaan.

- Tot uw dienst, heer!
Louise scheen afgemat.

- Ge moet u kalm houden, zel André.

- Ik wil wel, maar lk ben diep geschokt.

- Ilad ik alles kl nnen voopien, we zouden niet naar Nleuçgrcort gcgos,lr
rrjn.

- Ja, Anilré...

- Ge zult zlek worilen.
: Och, na enige dagen ben lk weer beter, bat mo nu wst ruten !

- Willen we morgen naar Antwerpen terugkeren, Loulse ?

- En Bakelandt?

- lVelnu, ik zal dan geen getuige z{n van zifn doorl Ik ben bezorgil om u
- lVe bliiven...

- 't Is geen opoffering voor mi|...

- Neen, neen, we blijven ! Om mijnentwil reisdet giJ naar NieuwBoort,
nu zullen we ook tot na de strafuitvoerlng te Brugge vertoeven. Ik kan hier
immers ook rusten.

- Anilers...

- Neen, neen, we bltjven...
Weldro kwam ile waard zeggen, dat ilo ksmer gereeil was.
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Louise ging onrniililellijk naar boven en legde zlch to bed.

André begaf zich naar beneden

- Mijnheer, nu is de dag vastgesteld, zei ile herbergier.

- Yan de strafuitvoering ?

- Ja"..

- YVanneer ?

- Op Z l{ovember, op Alier-zielcn" dus nog tweê dagen

- Is 't lru zeker ?

- 
()nherroepelrJB, sastges[Êld I $jr zal wat volk naar tsrugge komen !

- waarscbrJnuJx;

- U I twrJtel er niet aalr. Jaren achtereen oeetde het volk voor Ilakelandt en
zljn bende, nu is 't een leest, als {re l&lijire rovers op 't sclravot moeten ! Sn
zoveel I

- Ja, de beul zal werk, hebben:

- Ëahelanût ryil zrcir niet laten lreheren; nij noet, een verdorven schurk
zÛu.

- ! astgestrikt in 't kwaad.

- Ja, wel rnoogr gc dal, zeggen ! ûe anderen zijn tot mkeer gekomen Er zijn
ook jonge mersjes brJ... men haû gemeend, dat ze zouden genade knjgen, naar
neen, hoor. 2e rnoeten oo&. stervcn, en nog wel 't eerst van allen

- ls de volgorde al vastgesteÀd ?

- 't Sctrijnt zo ! .Élerst de rueisjes, en de kapitein het laatst van alten. Hii
moet zijn rnannen zien sterven. lUisschieû zal dat nog indruf,, op hem mahen

- 't ls te hopen I

- Nog voortdurend word.en er scheknen aangehouden, hemam de waard.

- Dan lopen er nog veel !

- Wie za,l't zeggen ! Men kon toen niemand vertrouwen. Schijnbaar eerlijke
mensen, boerenkneohten, veldarbeiders, bleken leden der bende te zijn, mijnheer.
Maar deze morgen hebben ze bier tryee vreemdelingen aangehouden, d.ie niet tot
Bakelandt's, mâaf tot een andere benile behoorden-

- Tot welke dan ? vroeg André met hevige belangstelling. IVeet ge het ?

- Ergens in 't Brabantse... of van rond Antwerpen, zegt men 't l9as een
jonknan en een meisje.

- Oen jonkman en een meisje ?

- Men zegt dat de jongen de zoon van een notarls is en de deerne moet de
vrlendin geweest zijn van de kapitein der rovers. Ze schijnen dat alles bekend
te hebben ; zo vemam ik toch !

- tlaar hoe kwamen ze rlan hier ? vroeg André, die alle moeite moest doen
om zijn ontroering te verbergen.

- Wel, ze waren in Frankrijk en Duitslanil geweest, schijnt het, maar ze
hadden geen geld meer en ile jonkmen kwam terug om zijn vader geld te vragen,
en nu wilden ze over Oostende naar Engeland reizen.

- En werden ze te Brugge aangehouden?
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- Ja. IVIen hail hen glniler herkend en nu waren er gerechtsdienaren op
hun hlelen en hler buiten tle Oostenilse poort werden ze blj de kraag gevaû

't Is erg, als ge als treffelijke vader zulk een zoon hebt, niet waar, mijnheer ?

- Vreselijk !

Analré ging eens iloor de stad wanilelen en bij ile Halle op ile markt,
ontrnoette hij een der achtervolgers van ile notaris en Lizz, want onze lezers
hebben begrepen, wie ile aangehouilenen waren.

En de gerechtsilienaar w,ùs niemanil anilers ilan ile slimme en moeilige velil'
wachter van lleist-op.den-Berg, Pieter Deswert.

Deze herkende André en kwam op hem af, vrolijk uitroepenil :

- Wie we daar hebben ! Mijnheer Anttré !

- Daç g:arile !

- Ilebt ge't gehoord?

- Ja... de notarls en Llza ?

- ZL[n gegrepen ! De notaris kwam terug ln België om centeû, maar men
herkenile hem. Zie, Anilré. terwille van zijn vader zou ik mijn ogen toegenepen
hebben - dat bltjft oniter ons hoor - maar de vervolging is van uit Mechelen
begonnen en ik kreeg bevel onmittitellijk mee te ga;al.'t Spijt me voor dle vailer...
maar er ls niets aan te doen. Zijn zoon zal nu met ile kanonbal aan zifn been
mogen werken te feper of misschien te Nieuwpoort bij Morré...

- Morré is dood, garile.

- Wat zegt g,e? De ouile lllorté rlooil !

- En de Jonge ook !

- Nog al meer nleuws !

- 't Is 2o...

- Maar, weet ge 't zek;et?

- Ileel zeker...

- Maar't ls niet mogelijk, viel ile velilwachter In, Sus Morré was nlet te
Nleuwpoort

Nu verhaalile Anilré aan Deswert wat onze lezers reeds weten.

- Eoe alles toch lopen kan ! riep dle man verbaasd ult. De bendle van ile
PiJpelhelile is aan 't uitsterven. Maar Cartouche ls nog vrii... en die zullen we
noolt te pakken kriigen !

- Wie weet !

- Neen. iongen, nooit ! Cartouche ls slimmer ilan ùe notarls !

- Maar de kruik gaat zo lang te water..,

- -.tot ze breekt ! volleiligde Deswert. Ik weet ilit alles wel, maar Car-
touche ls een man ille. zoals het volk zegt, met ile iluivel omgaat... Hll ls bijna
niet te vatten. En 't ziJn ilomkoppen ilie hem te Antwerpen uit de gevangenis
lieten ontsnappen.

- Maar hoe is zulks toeh gebeurtl ?

- Ja, 't is een hele hlstorie. Maar ik zal ze in 't kort verhalen. Toen Car-
touche in ile gevangenis geraakte was hij ten prooi aan een verschrikkelijke
woede. Hij wist dat het met hem geilaan was. Toen men hem in zijn cel wilde
doen vatte hij plotseling twee bewakers vast en sloeg ze met ile koppen tegeneen

34t



dlat hct bloeil or utt gntste. Op hun gesehreeuw kwamen antlere bewakers toe-
gesneld en ilie zijn ile baniliet te lfive gegaan. Maar Cartouche ls een sterke
kerel IIij llet zich niet beilwingen hoewel hiJ geboeirl was. Er ontstonil een
hevige worstellng. Verbltteril over cle harilnekkige tegenstand heeft men hem
geslagen als kaf. Hij moest lelijk gestekl geweest zijn, want, overdekt met
bulten en builen, de ogen gezwollen, rle mond vol bloeil, llet men hem voor dooil
Ilggen..

-'t Ware misschlen beter geweest itat hij dootl ware.

- Inderilaail, men had de maatschappij hiermede een ilienst bewezen. Maar
nu ls het anders uitgevallen; wat zijn dooil moest ziin weril ziin redtling. Men
wietB Cartouehe als een vorklebaal in rle ilonkere kerker en trlekl hem gekluisteril
als een mummle. 's Anilerenilaags, toen men naar hem zien kwam lag hij nog
steeds beweegloos als een itoile... Nu weril de bewaker verschrikt. want ge weet

ilat sinds Bonaparte aan het hoofil van ile Franse Staat geplaatst weril er voor
dle gevangenen een tijilperk van verzachtend regiem in voege is gekomen. De

bewaker ilus llep spoedig naar ziln overste en cleelile hem tle tijrting mede...

- Ach. kom, zel ile overste. laat de kerel rnaar wat liggen !

- Maar hil ls ilooil ! zegde ile hewaker.
Nu kreeg ile overste to*h sehrik. Een gevangene ats Cartouche was ile eerste

ile beste ntet. Aller ogen waren op tretn gerleht Ziin proces zou eer dèr beruehtste

wortlen iler laatste taren. Er dienrle dlus met hem opgepast eR men moest, om
het volk tevredlen te stellen" hern voor zlfn reehters brengen".. VFanneer dle tijilittg
van zlin ilooil moest bekenil rrorelen rou men zegEen itat ilit gerueht vals was
en men ile beruehte baniliet liet ontsnaplren.-. Dit zou tot een ernstig onrlerzoek
aantetrtlng geven en't gevolg hlervan zou hem ziin plaats kunnen kosten.

Hii tiep ilan. met qle bewaker. in alleritl naar ile kerker en ia. ila,ar vond hil
ile handiet onbeweeEliik als een liik.

Cartouehe werdl van ziin ketens nntilaan en ln de zlekenzaal seilragen.
Twee volle dlagen bleef ile bewusteloosheid aanhouilen... ll[en hail ile kerel

op het hoofdl getroffen en ile hersenç sehenen gesehlril te ziln.". De dokter kon
er nlet voor lnstaan. tot einilelf& de ilerile dag. ile man ile ogen opendle en
flauw rond zieï keek.

- Waer ben lk ? vroeg htl.

- In ile lnflrmerte van dle gevangents te Antwerpen.
Elemp sloot hit opnleuw ile ogen en bleef tot 's avonds ligEen.
Maar ile man verkeerde niet meer tn ilooilslaap. EIJ overwoog wat hil thans

zou âânvangen. IIij maakte een plan tot ontvluchten terwijl ile clokter zich nog
over hem heenboog en hoofdschuddenrl zegile :

- Ik geloof tlat rle kerel er aan is.
En het plan dat Cartouche vormile zou gelukken.
Hti moest zich daarom ziek houden. Over ziJn gans lichaam hail hti kneu-

zlngen opgelopen en's anderendaags, toen hij gans wakker was en hij van
honger wat te eten vroeg, klaagde hij er over dat hij zijn benen niet kon
verroeren en zljn leden gebroken waren
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Zo verllepen enige dagen en Cartouche bleef onmachtig om zich te been

te helpen.
In de ziekenzaal lag hij toevallig alleen; een met ifzeren staven afgesloten

raam gaf uitzicht op ile blnnenplaats der gevangenis. 's Nachts was er geen

bewaking. Cartouche moet er van gebruik gemaakt hebben om het venster te
openen en te bespleden hoe ile plaatsen gelegen waren en hoe een ontvluchtlng
kon uitgevoeril worilen.

Eet plan ilat tn ziJn geest gerijpt was heeft hiJ tot in de minste biizoniler-
heilen uitgevoerd.

IIii heeft een pikkel van ziin beil losgevezen en hiermeite heeft hii ile iizeren
staven van 't raam gebogen tot zij wijd genoeg van elkaniler waren om hem
toe te laten er zlah iloor te wringen. IIij hart zijn lakens medegenomen ilie hit
vooraf ln stevlge linten hail gescherrrd en aaneengeknoopt. Eenmaal bulten ls

hif, in plaats van naar beneilen te springen. Iangs ile goot en vooruitqrrinEenile
stenen naar boven geklommen... De kamer boven de zijne was betrokken iloor
een bewaker. Nu was jutst ln ilie naeht ilie bewaker van ilienst... IIij heeft het
venster ontsloten en eenmaal binnen ille kamer was het voor hem kinilerspel
om ile deur te openen. Hii stonil in een lange gang. Van veldlleping tot verilieplng,
van ilak tot dak geraakte hil einilelijk op een naburlg huis, maakte zfin aaneen-
geknoopte lakens vast aan een alwarsliggend ijzer ln ile goot en triet zleh naar
beneilen Sliiilen. Dit is het waarachtig verhaal van de ontsnapping van Cartouelre.
En lk heet het dom de kerel 's nachts onbewaakt te laten al was een gasloten

dleur of raam een voliloende verzekering tegerr ledere ontsnapping van zulke
llstlge. doortrapte bandiet... Itas ik daar geweest, dan zou ik het niet alleen
gewaagd hebben ile kamer te verlaten maar zelf, hoe wreeil het u ook moge
toeschiinen. de kerel in ziln beil vastgesjord hebben ilat hij zlch nlet al te veel
bewegen kon.

Ilat ile man nlet gaan kon was een flauwtje; al te ras hebben zij moeten
ondervlnalen dat ile kerel niet alleen gâ,an, mùàr zelfs lopen en fa... vliegen kon.
Nu ts hii voortvluchtig en. volgens mij zal rmen hem nooit meel snappeû....

- Maar het scheen ilan toeh ilat tle man berouw gevoelile over zfin woeger
leven en zleh beteren zou.

- Gelooft glt er aan ? Ik triet. I)oremans heeft hii wiis gemaakt ilat hlJ aaar
Rome trok om zlch te gaan werlren aan de voeten van ile Paus. Maar enlge uren
later heeft htj tot driemaal toe gepoogd mij een blauwe erwt in 't liif te iag:en.
Als men ilat boeterloening en berouw heet ilan ben lk een banillet !

- Maar htj is sinitsilien toch verilwenen ?

- la, dal wel. maar alleen ile schrik zal hem bultenlanils gelaagd hebben.
IIIf was volgens mij naar de lleide gekomen om zijn zogenaamtle vrouw op te
zoeken... Eet schijnt ilat hii itit wijf. dat er met ile notariszoon is uitgetrokken
en nu ook geklitst is, werkelijk lief hail of ltever een grote drift naar haar bezat...
Hail hij haar gevonden dan zou hij haar meilegenomen hebben naar de vreemale

om, wie weet, aklaar misschien zijn banrlietenstreken te hernieuwen.
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- GU gelooft dus nlet aan zijn berouw?

- Och, kom, zo een man als Cartouche ls te iloorslecht om tot inkeer to
konen. De vrees ls 't begin van ile wifsheiil en hii zal een vene afstanil gelegil
hebben tussen het gerecht om vooreerst uit ile klauwen van de beul te blijvea.
Moest hii echter tot berouw komen dan ual ik de eerste zljn om er miJ over te
verheugen. Hoewel hil mij iltkwtjls naar het leven stonil gevoel lk absoluut geen

wrok meer tegen hem.

- Ge zijt een eilelmoedlg ma& Deswert.

- Och, kom, waarom zouilen wiJ haat ilragen. Met haat verbittert men het
leven en het illent voor nlets.

- Bllift ge hler nog lang?

- Wel, lk heb gehooril ilat blnnen twee ilagen Bakelanilt zitn hoofil verllest...

- Met zlfn meilepllchttgen.

- Ja, en lk wll dat zlen.

- Ilus Se bltlft zolang?

- Ja, lk heb dle Bakelandt goed gekenil.

- Maar zeE eens. hoe hleld ile notaris zieh ?

- Eit rreenile ati een ktnil. Och ! htt is een veriloolde fonkman.." hll ts te
beklagea.

- Ét Lba?

- O. ille was hmtaal.

- Waarlllk ?

- Ze scholil ons ile hulil vol err stefde zieh als een eehte furle aan I Ze tra;d
het vooral op mti gemunt: nu. lk laehte ze vlerkant ult.

- Wat zat er met haar gebeuren ?

- Dle caat in ile gevangents.

- Gruweliik toch zo'n lot.

- En zo long ziin. Eaar vailer, ile bezemblntler" zlt te feper op ile vestlngea.

- 't Is sttl op ile Pllpelhelile ilan ?

- Ja, zeer sttl.
Belile mannen babbelden nog een wlll tezamen en einilelllk nam Anilré ile

velilwaehter naar zifn hotet meile.
Loulse was in slaap gevallen-

- De rust zal hear goed doerr, zel André, toen htl weiler beneilen kwam.

- Jongen. iongen, ge zijt wfis geweest.

- Dat lk dle Pijpelheiile verliet ?

- Ja!

- lk kon er niet blijven, lk walgile van dat leven. Mijn arrne moeiler ! ZlJ
bemlnile Cartouche te veel.

- Bemlnnen?

- Garde, gij moogt het wel weten. Cartouche en ik zlJn stiefbroeilers.

- Maar, Anilré !

- lTaarliJk !

- Stiefbroeilers ?
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- Wi, hadilen ileelfile varler. Maar Cartouche ls een onwettlg klnil en

weril naar zljn moetler Verbinnen genoernd. Kate huwile eiin vader en toen ze

wist. dat Mathils diens aoon was, vatte ze er waarliik moederliefde voor op. 't Is
vreemd, maar 't ls zo !

: Ja, 't is vreemd !

- Maar ge begriJpt, dat ik niet de minste broederschap voel legens de
ellenilige roverkapitein, al hadden wij ilezelftle vailer I

- Dat begrijp ik zeker.
Nog lang spraken belde kenni$sen over de binder der Fiipelheiile, wier lot-

gevallen we thans verhaald tebben.
Ons rest nu alleen nog Bakelantlt's einde te sertellen.

DE LAATSTE NACHT

Allerheiligen !

Somber lrlonken de klokken over Brugge.
't Volk stroomde ter kerke en bezoeht ùan ile doilenakker, om nogmaals naar

vrome gewoonte de overledenen te herdenken.
't Was avonel.
Dreigend rees daar de gevangenis. Gewapende ';chililwachten stapten voor

't gebouw heen en weer.
Morgen zou de wacht verrninderd worden. want dan wareu de gevangenen,

dle nu het strengst bewaakt moesten worden. gerecht.
Menige burger. al kon hij geen trlih trinnen de vesting werpen, wanilelde er

toch voorbiJ, en hij dacht aan de veroordeelden. wier laatste nacht thans aanbrak.

Bakelanilt sliep ile laatste nacht van zlJn leven weintg of nlet.
IVraakzucht laaide nog in hem op.

Geen ootmoed rees tn zijn hart, geen berouw was er bli ilie verilorven kerel
legen de morgen weril Bakelandt echter onrustiger.." Soms sloeg hij zich

voot 't hoofil en zuchtte iliep... Hii wist dat zijn uur naderde... itat hij 't grote
ogenbllk niet meer versehuiven kon.

Weldra hoorde men hamergeklop.
Kwam men hem t-alen ?
Nu reeils ?

Maar Bakelanùt zag een mens en onrniililellijk wilde hij weer onversohillig
zijn, zoals hij ook altiid was geweest, wilde hij leder overbluffen iloor hetgeen
sommigen moerl noemen, lnaar eigeniijk vrees is, vrees om zich de toestanil goerl

voor te stellen, er rustig over na te denken-

aaa

345





BAKELANDT

Deel il

IAN VAN CONTICH
IOHAN VERDIICK

DE BENDE VAN

ANTWERPEN
UITGEVERSFIRMA L. OPDEBEEK

1955


