BAKELANDT BEIST NAAB, ANTEgEBPEN
Bakelanilt had zijn beste mannen uitgekozen, en zond ze ln twee gloepen
naar AntwerBen.
- Ge zult mlj opwachten tegenover de stad, aan ileze kant iler Schelde,
zei hij.
De kapitein zou alleen retzen.
's Morgens vroeg verllet htj ztjn hol in het Geuzenbos en begaf zich eerst
te voet naar Pittem, waarheen hil zijn vrienilin Isabella van Male gezonilen hail.
't Meisje hatl hem gesmeekt toch eens te mogen meegaan naar Antwerpen
en naar de roversbenile der Pijpelheltle.
En nu zou hij het nneisfe ln haar ilorp afhalen.
Omstreeks acht uur bereikte hij reeds Pittem, het schililerachtig Vlaamse
dorp, in de omgeving van Tielt.
Hij besaf zich onmlililellijk naar ile woning zijner geliefilo, ilie hem met
vreugile ontvlng.
! nu gaan we op rels ! julchte ze. Moet ik mti schoon kletlen ?
- Ila
Nu nog niet, maar neem uw schoonste kleeil en iuwelen van ilat burgemeesterswijf merle. want we zullen ginder een groot feest bijwonen en ilan
moet mljn vrouw er bekoorlijk uitzien.
Het lichtztnnige meisje sprong de ruwe kerel om de hals en kuste hem.
!
- Zottin
Ge zlet me toch gaame, LodewiJk ?
- Ja. ja, maar maak u nu gereeil !
- Zal de reis lang duren ?
- Ja. ik denk wel dat wiJ ten minste voor acht dagen afwezlg zullen zijn.
- Zo
LoilewtJk.
- l[ellang,
ge gaat lmmers gaame op reis.
ia,
- En waar gaan we naartoe ?
- Naar Antwerpen.
- O, wat ben ik blij. Ik zal dan eens de grote Scheltle mogen zlen.
- Ja, en ile Onze Lieve Vrouwentoren ook, en al de grote gebouwen.
- Wat ik nûii schoon kleilen. Ik ga ile Antwerpse meisies eens tle ogen
sa
uitsteken.

u nu maar vlug gereed, want we hebben geen tijil meer te verllezen.
- Maak
Ik
ben op een ommezien klaar. Loilewiik"
En na hem nogma.als gekust te hebben. maakte ziJ haar pakJe.

Een half uur later verliet het tweetal ile woning.

Langs een binnenweg gingen ze door de velilen, alilus ile grote weg
vermlJilend.
Na een lange wandeling bereikten ze het dorp Aarsele en waren dus reeds
aan gene zijile van het stadje TielL

De vermeenile veldwachter stapte vrijmoedig een herberg binnen. terwljl
lsabella buiter de gemeente op de weg naar Deinze wachtte.
Hij vroeg, dat voor bem een rijtuig zou ingespannen worden, wat ook
geschiedde, want het duurde niet lang of ile knecht kwam zeggen, dat het rijtulg
ingespannen was.

Bakelandt betaalde de huur, stapte

in en reed heen met de knecht als

koetsien

Dat is gemakkelijker dan lopen, sprak hij vrolijk.
-Buiten
het dorp zzg hii zijn gezellin.

-

Die vrouw ziet er ook moe uit, hernam ile roverskapitein medelijilenil.

-

Naar f)ginzg, mijnheer.

Zeg meiske, waarheen moet ge ? riep hij.

t87

ln, 8e zult er Eemakkelljker komen dan op uw voeteu.
- Stap
Mag lk, miJnheer?
- Natuurlijk. ik heb het rtjtuig gehuurù
- Plaats genoeg, zel de knecht.
-Bakelanitt
hlelp het meisje in het rijtutg en sprak haar over weer en wtnd
en allerlei gewone zâken, als zagen ze elkander slechts voor rle eerste keen
BiJ Deinze verliet het tweetal het rijtuig en de roverskapitein gelastte ile
knecht op hem te wachten in een afspanning.
Ge moet geen honger of dorst lijden, zei htf, de jongeling een muntstuk

-

schenkend.

Bakelandt en Isabella schelililen van elkanrler biJ.ile Leiebrug, maar bulten
de stail op de weg naar Gent vonden ze elkander terug. En weer maakte de
sluwe kapitein een herbergier wijs, dat hij met ziln ziekelijke ilochter naar een
ziekenhuis te Gent moest en liet zich naar de hoofilstail voeren.
Maar dlcht bij Gent stapte htj af en in een bosje verkleedde hii zich als
een edelman. Ook Isabella moest hier haar beste gewaail aantrekken, en als
ileftige lieden wanilelcle het tweetal de stail in.
Bakelanilt huurde weer een koets, ditmaal een deftige, voorwenilend dat
men hem naar Sint-Niklaas moest voeren.
Het rijtuig rolile snel door de staù en dan over de Antwerpse steenweg door
het Land van V9aas.
- Ge zijt de slimste man der wereld, Lodewtjlç vleide het meisje. Ja, blJ u
ben ik veilig!
En zij kuste de schelm hartstochtelijk"
Eijden we nu niet deftig ? En ge ziJt schoon gekleed ! Zo moet ge ook
op't- feest verschijnen, liefste,
Op welk feest, Lodewijk ? Welk feest is dat dan toch wel ?
- Een
roversfeest, de bruiloft van mijn vriend Cartouche der Pijpelhelde.

-

IIET GEHEIM OVEA,

LOÛISE

Sus Morré was na zijn onderhoud met Cartouche over de ilrie spookgestalten,
onmiildellijk naar huis gegaàn,
Ziin vader zat somber in een hoek.
- Etndelijk terug, vader? vroeg h{i.

eindelijk..,
- Ja, jongen, gaat
ge weer naar Antwerpen, ge konilt er wel gebleven zdn.
En
morgen
- 't Is
waar ! Och, 't leven begint me zwaar te vallen" iongen.
- Zo droefgeestig !
waar is Louise... wil ze niet terugkomen ?
- Neen... en ze heeltEn
gelijk, ja, bij alle duivels, ze heeft gelijk !
beeft zeker gelijk, stemde vroule Morré toe. ls dat een leven hler !
- Ze
lVe zitten er in en kunnen er niet meer ult, hernam de oude.
- Toe,
toe, ons leven is zo slecht niet ! riep de zoon, Iuchtig. Waar was
Louise ?
een rijk huis.
- In
Als
meid ?
Ik
weet
het niet, luister
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