
WIIARIN DE LEZER KENNIS MAAKT MET GULDSNTOP

Cartouche liet zich overzetten door de staatsveerman, ilie grommenil [lt zlin
huls kwam, het verwensenil dat sommlge lieilen zo vroeg op reis glngen, en -wat erger was - hem in zijn rust stoortlen

Cartouche en Bakelantlt hadilen tijdens hun eerste verbliJf ln Antwerpen,
al hun maatregelen genomen, en onder meer ook bepaalù wa&r ze elkanilor
ontmoeten zouden.

In de polder aan de linkeroever iler Schelde, stonrl een schuurue, ilat
wellicht op sommige tijilstippen van het jaar ilienst deeù doch nu verlaten was

Daar zou Bakelandt zich ophouden.
Cartouche ging er heen, hopenil ilat ile West.Vlaamse rover er zich reeds

bevlnilen zsu
Voorzichtig nailertle hij 't schuurtje.
't Was nog duister, maar welclra zou ile strijil tussen nacht en dag beglnnen

en niemand mocht vermoeden, dat het gebouwtje tijileliik bewoonil werd.
Cartouche klopte tweemaal op de deur-
En Bakelandt zelf ileerl open.

- Goeile nacht, Loilewijk ! groette de rover der Pijpelheide op verheugende
toon

- Kom binnen !
De beide schelmen ilrukten elkandet de hanil.

- Ik hail u reeils lang verwacht,zei Bakelandt, en er klonk ontevredenheid
ut zlin stem.

- Ik had geen ttjtl... wij waren aan 't werk. En alles gaat om ter best,
Lodewijk, de gang is getleelteliik gereed.

- Ilebt ge goede vootzorgen genomen?

- lVlaar natuurlijk ! hernam Cartouche ilriftig, vestoord over de neester-
achtige toon, dien zijn gezel ook nu weer aansloeg.

- I{e zijn daar in 't hart van een stail, die vol is yan kriigslieden en
gendannen... vergeet dat niet !

- Ik ken Antwerpen beter ilan gu. lVat moeten ze hler ile ganse ilag iloen ?
ziJn uw mannen ?

- Die komen pas tegen ile avond. lYot moeten ze hler de ganse dag iloen ?
Wil hebben hen slechts deze nacht nodig. Hua aanwezigheiil voor ilie tijil kan
slechts gevaarlijk zijn.

- Maar wij zijn niet alleen, hernam Cartouche, ilie in de hoek een liggende
gestalte meende te ontwaren.

-'t Is mijn vrouw...

- Uw vrouw ! herhaalde de kapiteln iler blntlers verwonilerd.

- Spreek niet zo luicl, ze slaapt nog.., ze is vermoeiil van de reis.

- Maar, wat moet ge hier met uw vrouw aanvangen ? Is ilat niet
ouvoorzichtig ?

- Nu bemoeit ge u met mijn persoonlijke zùken, merkte Bakelanilt trots op.

- Neen, neen, de aanwezigheid uwer vrouw kan ook gevaarlijk wortlen.

- Ze blijft hler vanilaag niet. Wel, wel, gii gromt en ik breng haar mede om
uw bruiloft te helpen vieren...
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G[ trouwt fnmerc zodrs d€ze Antwerlre zaak ln ordo is ? vruog Bakelanût
vlelenil.

- Ik ben reeils getrouwd, maar het feest moet nog gevlerd worden, zel
Cartouche veel vriendelilken

- Wel zo ! ik zal dus weder uw gast zijn op de heiile. Is gind,er alles veiUg
tegenwoorillg ?

- Ik ben er meester ! Avonturen genoeg, maar Cartouche bllift ile baas op
ziJn gebieil, en snoevenil vertelde de roversbaas ziln laatste lotgevallen.

- Ge moet toch oppassen, iongen. Ge speelt met vuur en ge kondt er u wel
eens fel aan verbranden.

- Ocb, kom ! IVe zurlen op orn bruiloftsfeest een grapJe hebben, LoilewUk

- Itelk ilan?

- De commissaris van Heist zal mede aan tafel zitten. Ik zal er hem toe
dwtngen.

- Is ilat aiet te veel gewaagd ?

- tVel neen, ge moet die commissarls kennen ! Groter bloorlaard is er niet..
we zullen nog eens hartelijk met hem lachen.

- Goeil dan, maar nu eens over onze zaken gesproken. Mijn vrouw moet voor
ile dag begint nog naar de statl. Zii zal er in een der schoonste hotels logereu.

Gij ilurft veel, welnu ik ook Bovendien Isabella kan ons niet ln gevaar
brengen

- Leiilt ge ze zelf, ter steile ?

- Ja. Niemand kent me daar ! Slaar 't zal tilrl worden haar te wekken.

- Hebt gp geen voorspoedige reis gehad ?

- Te Sftt-Niklaas veranderilen we van richting, om onze vljanden zo ze
ons oB de hielen weren, 't spoor te iloen verliezen. lVe begaven ons naar Dentler-
monde. Dat was een speelreisje. We waren gekleed als rijke mensen, en ik wilde
me nu ook eens vermaken als ileftige lieilen. En waarachtig, Mathijs, toen oniler-
vonden we hetgeen we ,o dikwtjls anderen hebben aangeilaan... wiJ werdea
aangerand.

- Aangeranil ? Door rovers ?

- Door één rover!

- Op klaarllchte dag ?

- Tegen de noen...

- Vgaar waart ge dan?

- Op de weg van Denilennontle naar Mechelen, doch, tuist op een eenzame
plek, tussen ilennenbossen en ver van huizen.

- I)an waart ge in 't rilk van Guldentop ?

- Ja.

-'t T[as een zonderlinge kerel, die voor ons stontl. Hli droeg een slaapmuts
en had een knuppel in de hand. Ik vroeg of hiJ een ilienaar was van ile beroemile
kapitein Gulilentop. HiJ knikte en zei toen met doffe stem:

- De mannen van Gulilentop laten hun klanten slechts ile keus tussen hun
getl en hun leven.

- Ik vereffen mijn zaken altijil met het hoofil iler firrna, hernam ik vrolijk.

- 'k Heb geen tûit om grapjes te maken, zei hii dan boos wordenil, en ziJn
stok opheflend.
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-- Maar kerel, ileakt ge ilat ik tleze plaats ultkies vtxrr sen plezlerrelste ? Ik
oen opzettelijk gekomen om uw baas te spreken en ge moet mlj bii hem brengon,
en vlug ook!

- Hebt ge Guldentop gesproken ? vroeg Cartouche nleuwsgierig.

- Luister ! De binder za,g me verwonderil aan maar begon weer over gelil
te babbelen en over grappen maken...

Maar ik sprong vlug van miJn paard, ontnam de kerel zljn stok en lachend :

- Nu zult ge doen wat ik zeg ! IVijs me 'waat uw meester is... en rap !

De man trok een raar gezicht, begon te vloeken en te scheltlen, m&&r eindigile
toch met te vragen :

- Moet ge mijn meester spreken ?

- Ja, kapitein Gultlentop...

- Docb weet ge, dat ge u bij een gevaarlijk man waagt ?

- Ja, ja... leid er mij maar heen, zei ik weer.

- Op de weg heeft een reizlger de keus tussen ziJn leven en zitn beurs...
maar in het bos zijn leven en beurs samen in gevaar, herhaalde hii weer.

Maar ik zei dat hij mij verveelde met al ziln getakn en ilat ik nu onmtililelliik
Guldentop wilde zien.

- Kom dan mee, gromde ile binder, uw paarilen kunt go glniler &&n een
boom blnden.

Ik volgde nleuwsglerig de rover. Maar wat viel me ilat tegen ! Gulilentop ts
een flinke Jongen, maar met sluw gezicht; iloch hij teeft ilaar armoedig in een
ellenrlige hut, en is gekleed als een schooier. Ziin bentle telt geen tien fllnke
rnannen.

- Toch iloen deze binders veel ! onilerbrak Cartoucbe, Ze hebben zeUs te
Mechelen een diefstal gepleegtl.

- Ja, dat heb ik vernomen, maar't ls hun eerste stuk van gewlcht.

- Doch, hoe liep de ontmoeting met Gulilentop af ? wilile Cartouche weten

- Wel, de binder bracht me naar een hutje en riep zijn kapitein. Ik herkenile
onmitldetlijk in deze laatste een makker uit 't Oostenrijks leger, iloch hij
herkende mii niet. Hij sprak bars tot mij, had het over een losprijs, die hiJ zou
elsen, en nog veel meer, toen ik eensklaps uitriep: c Wel, Platvoet, gij hebt veel
noten op uw zang ! >. Platvoet, zo noemden we hem ln 't leger. Ge hailt nu ziJn
tronie moeten zien. De kerel was zo verbaasal, dat ik hem op ilat ogenblik
gemakkelijk hail kunnen neerslaan. Hij staarde me als verdwaasil a,an en
stotterde dan,

- l{le zijt siJ ?

- Bakelantlt ! antwoorilile ik.
Guldentop boog als een knipmes en zel vol eerbieil:

- Bakelandt, de kapitein van Vlaanderen... Gij zijt veranderil sedert ile
tljd, toen we solilaat waren. Gij deserteerdet met Simpelaere... GiJ hebt het
verder gebracht dan ik.

- V[e oefenen toch 't zelfde betlriif uit, hernam ik.

- Ja, maar er is veel verschil tussen Bakelantlt en Gulilentop.
Ik vroeg hem tnlichtingen over ziJn benile en raadde hem aan deze te

vergroten.
De mensen zijn te braaf in Klein-Brabant, vertelale htj. En toch ts er hler

NE



veel te.doen... riike boeren en veel renteniers in ile ilorpen' gelil genoeg, maar ik
heb te weinig volk om in het groot te werken.

- Dat is de geschieilenis van Guldentop, alias Platvoet. De kerel is hier ln
Klein-Brabant komen wonen nadat hij nabij Drogenbos een moord hatl bedreven.

Ik sprak dan net hem aÎ, eens met u en enige onzer mannen een wee\ie zijn
gast te zijn, om die rijke boeren en renteniers te bezoeken.

- En aanvaartlde hij uw voorstel? vroeg Cartouche.

- Gretig !

-'t Is een uitmuntenil gedacht.

- We kunnen niet altijil in dezelfrle streek werken. 'k Hait altijd verlangil
met ilie Guldentop eens nader kennis te m.aken, nu is mijn wens vervuld, en ure

zullen er beiden munt uit slaan. Guldentop wijst ons ile vette potten aan, wiJ
ledigen ze en betalen hem niet meer dan wij willen. Maar we moeten nu aan
onze zaken van heden denken, ik zal Isabella wekken.

- Ja,'t wordt tijrl.
Bakelandt riep de Pitemse, en gebooil haar zich spoedig gereeil te maken

om naar de stad te gaan.

- Uw beste kleren en uw juwelen, zei hij. Ge moet weer de voomame dame
uithangen.

Isabella was welilra gekleed en in 't donker maakte ze kennis met Cartouche.
Het drietal verliet dan de hut

- Nu wacht ge hier, zei Bakelanilt tot het meisie. Cartouche en ik varen
eerst over, gij komt een kwartiertje later"

- Alleen ? Ik voel me hier zo vreemd meesmuilile het melsje.

- Ge moet doen, wat ik zeg. Geen tegenspraak ! hernam de roversbaas
ongeiluldig.

- Neen, neen, Loderilijk, spreek rnaar, ik zal gehoorzamen.

- Als ge aan de anilere over zijt, vervolgrle Bakelandt, zult gij u naar de
kerk begeven, die dicht bij de landingsplaats staat. Ik wacht u aan de poort der
kerk en zal u ilan een hotel aanwijzen. Gij treetlt er binnen en bespreekt een
kamer voor drie dagen, onder ile naam van gravin Fulda Laroche. legen de avonil
kom ik u opzoeken en zal u zeggen, wat ge verder te doen hebt.

- Llever bleef ik in die schuur, Loilewijk, zei ze wat pruilend.

- Ha, ge zult nog maken, ilat ik spijt krijg, u medegenomen te hebben,
Isabella. Hebt ge me begrepen ?

- Ja... ik moet wel gehoorzamen.2o alles nu maar goerl afloopt.

- Hoor eens, ge ziJt sluw genoeg, om uw rol te spelen zoals't behoort. Stel
u ilus niet zo onnozel aan! Dat betaamt niet voor de vrouw van een
roverskapitein.

- Ik was een ogenblik wat bevreesd, Loilewijk, maar 't ls alweer voorbij.
Ge zult tevretlen zijn over mij.

Beide rovers verlieten nu het meisje, kozen een analere veerrnan ilan ilegene,
die Cattouche die morgen reeils geholpen had, en staken naar de stail over.

Langzamerhand begon Antwerpen te ontwaken, ofschoon de meeste huizen
nog lang zourlen gesloten blijven.

Bakelanilt wachtte bij ile O.L. Vrouwkerk het meisje op en wees haar een
rleftig hotel. Toen Isabella in't gebouw verrlwenen was, keerde ile rover bii ziin
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makker terug en beiden begaven zich naar't kroegje, waar Cartoucho 'r avonds
reeils vertoefd hail.

Bakelandt had ook een groot deel van ile nacht wakenil iloorgebracht, en hiJ
legde zich nevens zijn gezel te betl, om enige uren te slapen. Voorlopig konilen
ze toch niets doen.

Laat in de morgen ontwaakten ne. De rovers begaven zich tn de vieze,
bekrompen herbergkamer, rraal enige leeglopers zaten te drinken en te babelen.

- Ja, ja, zei een van hen er moet iets buitengewoon op ile Scheltle gebeuril
ziJn... een drama... wat juist, weet niemanil.

Bakelandt en Cartouche gevoeltlen zich niet gerust. l9as er iets met een der
binders voorgevallen ? Hail de overheiil mogeliik iets ontilekt van ile gang bii
de brug?

- Wat is er dan voorgevallen ? vroeg Bakelanilt.

- Ik zeg u, dat niemanil het weet. Maar gister avond kwam een heer bif
Stan, de waard uit < De Geilroogde Schol >, de herberg op ile werf, en vroeg een
bootje te huur. Stan eiste een borg en de vreemtleling betaalde ilie gewillig,
waarna hij onmiildellijk vertrok en ile stroom opvoet. De vreemdeling is niet
teruggekeerd.

- Hii zal nog aan 't varen zdn, merkte Cartouche, spottend op.

- Ja, misschien op zijn rug, en zonaler dat hij 't weet !

- Is hij verdronken?

- IVist ik het, ik kon 't u zeggen. Maat 't is zeer waarschijnlijk, want een
hoed is aan wal gedreven en Stan's bootje lag deze motgen in 't riet aan ile ilijk
vân Austruweel. Stan dacht dat er een liefdegeschiedenis achter zit. Dat kan
waar zijn, want aleze morgen, 't was nog niet licht, liet een jonge schone dame,
rijk gekleed, en pronkend met juwelen, zich van ile Vlaamse Hoek naar de stad
overzetten.

Cartouche en Bakelandt wisselden snel een blik van verstandhouding.

- Nu zult ge mij toegeven, vervolgde ile verteller, -lat een rijke, schone,
jonge dame, niet moederziel alleen reist en vooral niet als alle rijke mensen nog
diep onder de wol liggen. Men brengt haar in verbanil met die geheimzinnlge
vreemdeling, en de overheid heeft haar daarom uit het hotel, waar ze binnenge.
gaan wâs, naar't statlhuis laten overbrengen.

- Is ilie ilame gevangen ? vroeg Bakelandt heftig.

- Zoak ik u zeg. Gevangen is eigenlijk het woord niet... men nal h;zat
onclervragen.

Bakelandt bleef nog enlge tijil zitten, ten einile geen achterilocht op te
wekken, maar 10 gau\D moge!.lik stond hii oB en verliet met Cartouche de
herberg.

- Een leliike historie ! gromde de laatste. Uw wijf zov onze zaak kunnen
beilerven

- Gij hebt zo dikwijls allerlei avonturen verwekt, als we moesten ryerken,
dat ge nu beter zoudt zwijgen, antwoordde zijn makker boos. Isabella zal spoedig
vrij zijn, ik weet reeds welke rol ik spelen moet en ga onmiililellijk aan het werk

Luister naar mijn plan.
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Beid.e boeven spraken een wijle samen.
Eerst schudde Oartouche bedentreliik het hoofd, maar weldra scheen hij zijn

gezel gelijk te geven en volkomen meû diens plan in te stemmen,

- T{e wagen veel, maar wie niet waagt wint niet, zei de hoofdman iler
Ptjpelheide eindelijk.

De twee bandieten gingen snel door enige nauwe straten bij de vesten.
Cartouche verdween in een onaanzienliJk kroegje en kwan weldra met ziin

schildwacht Marsel te voorschijn.

- Jongen, glj kunt een goede post in onae bende verdienen, zei h$.
De ogen van de jongeling glinsterden van blijde verwachting.

- Gaarne, kapitein, zei hij.

- Ik weet dat ge moedig zijt, vleide Cartoucbe.
Maar toen de rovesbaas hem alles verteld had, betrok Marcel's gelaat toch.

- Heb ik ne in u vergist ? vroeg Cartouche.

- Neen, kapitein.
Even aarzelde de schildwacht, maar d.an zei hiJ op vastberaden toon:

- Ik zal het doen, er kome van wât er wil.

- Et zal niets dan goeds van komen. Ga nu in de herberg terug, binil uw
gerief op uw blote huid, en kom dan rnee.

- Is het wel een kerel waarop ge rekenen kunt? vroeg Bakelandt toeu
Marcel in de kroeg was.

- Ja, anders zou ik hem niet gekozen hebben

- HiJ scheen toch een ogenblik bevreesd.

- Zoaùt gij toestemmen, Lodewijk... spreek eerlijk... zoudt giJ het doen !

- Neen.

- Ik ook niet, en ik kan goerl begrijpen, dat Marcel even aarzelde. Maar nu
kunnen we op hem vertrouwen, hij zal ziin taak wel verrichten.

De gevangenneming van lsabella zat dan nog goede gevolgen hebben. Een
goed kapitein moet zich aoor onvoorziene gebeurtenissen niet laten ontmoedigen,
maar er integenileel partij van trekken.

Marcel kwam weder buiten.

- Alles is in orde, zei hij.

- De werktuigen zijn goeil vastgebonden? vroeg Cattouehe.

- Opperbest. Niemand zal ze vinden.

- We gaan dan, zei Bakelandt ongeduldig. Isabella mag niet langer ln onrust
zijn.

Het drietal spoeelile zich naar de markt.

- Zwefi. dan ronil dte kerk daar, sprak Baketandt tot Marcel, en giJ,

Cartouche, begeeft u onder 't volk. Ze ziin te Antwerpen nieuwsglerig, want
Isabella's aanhouding heeft een grote menigte te beeu gebracht.

Ieiler ging zijn weg.

De kapitein vah West-Vlaaraderen was nog vermorncl als een rijk burger.
Niemand kon vermoeden, dat hij de zoon was van een vagebond uit Lendelede,
een kerel die niet de minste opvoeding hatl ontvangen, een rover die in een hol
ontler de grond woonde.

Stout stapte hii het stailhuis binnen.

- lVat verlaugt ge ? vroeg een schildwacht-
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- lk wens de overste van politie te spreken, antwoorilile Bakelandt, ook in
't Frans, in welke taal de schililwacht hem aangesproken hail.

-Ikzal gaan vragen of hij u ontvangen kan, hernam de laatste.

-'t Is voor een ilringende zaak.
De man keerile weldra terug en geleidile Bakelandt in het bureel van de

overste.

- Wat begeert ge, citoyen ? vroeg deze.

- Ik heb vernomen, ilat gij een dame hebt later aanhouilen, antwoorilile
Bakelandt.

- Ja... beiloelt ge de vrouw, die in het hotel < Le Lion d'Or >, logeerile.

- Denkelijk.

- Ziit ge familie van haar ?

- Ik vermoetl, ilat ze mijn zuster is. Kunt ge me toestaan haar even te zien ?

- Ja, citoyen..

- V9aarvan wordt ze beticht?

- Overtuig u eerst of de citoyenne uw zuster is, eer wij die zaak verder
bespreken. Gelieve mij te volgen.

Bakelandt volgde de politieoverste van Antwerpen, zonaler te blikken of te
blozen.

In een kamer van 't stadhuis zat Isabella Van Maele, in een zetel, want ilaar
men niets stelligs tegen haar kon aanvoeren, hail men haar met de meeste voor-
komendheid behandeld.

Het meisje was wel ongerust, maar zij hoopûe op Bakelandt's hulp, en toen
ze tle schelm zag binnen treden had ze wel kunnen juichen.

Maar het meisje wist haar vreugde te verbergen.

- Zij is het ! riep Bakelandt en snelde naar zijn vriendin toe.
Hij viel haar om de hals en fluisterile snel:

- Hebt ge al uw naam gezegd?

- Neen, vertelile ze terug.

- En iets verteld ?

- 'k Heb geweigerd te spreken, wetenile dat gij wel iets uitvinden zouilt. Al
wat ik gezegd heb, is dat ik niets misdaan heb.

lerwijl ze elkander ornknelil hielden, wisseltlen ze hun zonderling gesprek
met allerlei uitroepingen af, opdat de politieoverste niets merken zou.

- Laat mij het wooril doen... ge zijt mijn zuster".. en waÈ zwak van hoofil...
ge bemint een zekeren Rotrert Lavaroy... nlaar't best is, rtat ge zo weinig mogelijk
spreekt, vermaande Bakelandt nog.

Dan liet hij zijn gezellin los en keerde bij de overste terug, die aan de deur
wachtte.

- Er moet hier een misverstantl plaats hebben, zei ele kapltein

- Die citoyenne is dus uw zuster ?

- Ja... maar laat ik er bijvoegen, dat ze, helaas, wat zwak van hoofd is.

- Krankzinnig?

- O, neen, zo etg niet ! Nu en dan krijgt ze vlagen van vreselijke zwaar-
moedigheid. Wij wonen te Gent, mijn moeder, zij en ik. Gister namirlilag was
mijn zuster uitgegaan, iloch daar ze tegen de avond nog niet teruggekeerd was,
maakten we ons zeer ongerust. Ik vernam, ilat men haar in't gezelschap van een
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heer gezien had. Nu moet lk iets vertellen, ilat beter een familiegeheim zou
gebleven zijn. Maar gij eist een verklaring, vermoeil ik.

- Ja, citoyen, te meer ilaar deze zaak ongetwijfelil in verbanil staat met een
drama, dat op rle stroom gebeurd is.

- Ge bedoelt ilat bootje ?

- Ja.

- Vlelnu, ik zal ilan spreken. Mijn zuster scheen verliefd te zijn op een
jonkman, ilie onmogelijk haar echtgenoot kon worden, om verschillenile redenen
niet.

- Die behoef ik nlet te kennen, voorlopig ten minste niet, hernam de politie-
overste, die een beschaafil ambtenaar was.

- Mijn zuster had in 't geselschap van die jongeling Gent verlaten, alat
begreep ik uit allerlei inliclrtingen. Ik huurile een koets en reed ile weg naar
Antwerpen op. Oniler weg vertelile men mij, tlat een heer en een dame in een
rijtuig dezelfde weg gevolgil hadden. 'k Kon hun spoor volgen tot St.-Niklaas.
Toen lk in deze stad aankwarn was het ilonker en ik moest mijn reis staken. Wat
er nu verder gebeurde ? Ik weet het niet.. Ik kwam heilen morgen naar
Antwerpen en vernam de geschiedenis van ilat ongeluk op de Schelile en ile
aanhouding ener dame... en toen kwam ik herwaarts.

- Uw zuster zal ùan wel meer van 't gebeurele weten, zei de overste.

- Heeft ze nog niets vertekl ?

- Ze weigert te spreken, zelfs haar naam hoe we ook aanrlrongen, ilat ze ilie
ten minste zeggen zou. Maar tegenover a zal ze ongetwijfeld gewilliger zijn.

- Koppigheid is een harer karaktertrekken en vooral in die liefilenaak ]Ùlaar
ze moet spreken, ik zal haar ondervragen.

- Anilers kan ik haar nog niet in vrijheiil laten, merkte ile overste op.
Bakelanilt keerde naar Isabella terug. Na een kwartier vroeg hij weder om

de politieoverste, die naar zljn bureel gegaan was.

- Ze heeft gesproken, zei ile rover.

- Mag ik horen wat ze verteltl heeft ?

- Natuurlijk ! 't Is, zoals lk vermoeolde. In gezelschap van de jongeling. haar
verleider, had ze Gent verlaten, en was ze naar St. Niklaas gereden. De ellen-
ileling nam haar verder mede tot Zwijndrecht en liet mijn zuster achter zeggenile
ilat hij maatregelen nemen wilde, om haar veilig over de Schelile te brengen.
Miin zuster bleef alleen in ile herberg achter, maar rle jongeling kwam niet terug.
Ze was zeer ongerust en reerls voor de dag lichtte, begal ze zichte voet naar de
Schelde, wùLr ze zich llet overzetten. Nergens iets van haar verleiiler
bespeurentle nam ze haar intrek in een hotel... en 't overige weet ge. Wat is er nu
met de jongeling gebeuril ? Zii kan het ons evenmin zeggen als iemanil anilers.

- De zaak is mij thans duiilelijk, sprak ile politieoverste, die deze
geschieilenis volkomen geloofde, daar Bakelandt er een geloofwaarilig man
aitzag.

- lVelk is uw gedachte ilan, zo ik vragen mag hernam de roverhoofilman.

- De heer zal een boot gehuurd hebben, maar denkende, dat men op de
Schelde even veilig roeien kan als op een kasteelvijver, heeft hij tot zijn onheil
onilervonilen, dat onze stroom zeer verraderlijk is.

- Hij zal dus omgekomen zijn, bedoelt ge ?
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- Ja"

- Was dle boot tlan omgeslagen toen men ze voRdl ?

- Neen... maar men veronilerstelt ilat ite onbehenilige schipper recht stonil..
er komt een golfslag... 't vaartulg schommelt en hii stort over boord... de stroom
voert hem mee.

- En ziin liik ?

- Zal heilen of morgen, en mogelijk nog later, wel hier of daar aanspoelen,
vlel de ambtenaar in. Ook op dat punt is ile stroom zeer grillig.

- 't Is een ongelukkig elnde, maar ge begrljpt, dlat ik de ilorle niet betreun

-'t fs een zware straf... te zwear.

- Maar voor ons is deze gebeurtenis een verlossing. Dle iong'ellng maakte
mlsbrulk van 't zwak verstanil. waarmee mijn zuster. helaas, beileeld is. Ik hoog
ilat zljn verilwiininE niet overal bekend ls geraakt" ofschoon ik er wel voor vrees,
en ieilere famille waakt angstvalllg op haar goede naam, niet waar ?

- Zeker...
Zo stonil Bakelanrlt, de ellendige rover, de wreedle nnoorrlenaar te hulchelen,

en ale Franse ambtenaar geloofde hem.

- Kunt gti mli de naam van de iongeling noemen ? hernam de ambtenaar,

- Roger Lavaroy.

- En hoe is zltn aclres ? Itrii dlenen de familie toch te verwittigen... ten
mlnste zo ons vermoerlen wa.ar ls, want niets hewijst nog, dat tle persoon
verilronken ls. ofsehoon men niets anilers veronilerstellen kan.

- Zlin adres ?

- Ja. te Gent waarsehlinliik.

- Rocer Lavaroy is overigens voor rnii een onbekenile. Enige tiitl geleilen
verhleef hii in het n llotel ile Ia Lltrer{é > op de Vriidagmarkt te Gent. maar om
de waarheiil te zeEger geloof ik itat hil een avonturier is, itie 't vooral gemunt
hail op een deel van ons fortuin.

- En ziin familie ?

- Ik celoof niet dat htl te Gent familie heeft.

- O. hii zal rnl.in zuster natuurlijk veel fabels vertelcl hebben.

- Waarsehiinlijk.

- Wenst ge dat ik haar over dat punt ondervraag? hernam Bakelandt
bereidwlllig.

- Als ik het u verzoeken mag.
Bakelantlt ging heen. maar kwam spoedlg weer terug enzel:

- Roger Lavaroy beweelde, rtat hii een officier ln het leger der Republiek
was.

- AlIe avonturiers geven zich uit voor Franse officieren merkte de overste
op.

- En hii zou een kasteel bezitten bij Arniens, vervolgde Bakelandt. ilie ile
vorige opmerking van de arnbtenaar ten volle beaamile... en zulks beter iloen
kon dan wie ook.

- Een kasteel bij Arniens ! herhaalCe de aniler op spottenile toon.

- Leugens natuurlijk.

- Een kasteelheer offir:ier in het Bepublikeins leger... onze kasteelheren zljn
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taar EûEeIand gevlucht ! Dle beilrieger was nog geeu meester tn zfln vak, om
zulke leugens te verzlnnen.

- Beilenk wte htj ze vertekle, zel Bakelandt. Mijn zuster is zwak van aitnen.

- Ik zal in elk geval inlichtingen nemen in het a Hotel de la Liberté r te
Gent... overigens ls er weinig verloren aan zulk persoon.

-'k Ben het ten volle met u eens, stemde Bakelanilt gereileliik ln.
Beiile mannen zwegen een ogenblik.

- Ge zult me nu toelaten miJn zuster naar huis te gieleiilen ? vroeg ile rover.

- NatuurliJk en ik bieil u miin verontschuldigingen aan voor deze onaange.
name gebeurtenis, antwoordde de overste beleefil.

- Ik kan uw hanrlelwijze slechts goedkeuren.

- Alleetr ware 't wenselljk uw naam oD te tekenen.

- Is het nodlg ?

-'t Is mijn plicht.

- Ge begrijpt elat ik liever mijn naam verzwfig, ten einile het stilzwtJgen
over die zaak te bewaren. I)e eer ener familiee, triet waar?

- Hourl u van onze geheimhouding verzekerd, maar moest er van hogerhanil
een onderzoek lngestelil worclen, en kon ik uw naam niet noemen, dan zou men
mli terecht van nalatigheiil beschuliligen.

- Nu ik weet, ilat Sii ùeze zaak tn alle stilte behanilelen wilt, belet niets
meer miJn naam op te geven. Ik heet Louis Verhoedt, en mijn zuster Henriette.

- En uw ailres ?

- Wii bewonen een landhuls te Gent op de weg naar l)einze.
De overste tekende deze inlichtlngen op, verontsehultligrle zich noEmaals,

liet een koets komen en geleltlile Bakelanilt en fsabella van Male tot aan ile ileur.
Ilet rijtuig voerile cle vermeende Louis Verhoedt en zuster naar het < Hotel

ilu Llon d'Or >.

De rover bestelile er een kamer, trok met zijn gezellin naar boven en barstte
daar in lachen uit.

- t fs goeil afgelopen, maar ik heb veel angst ultgestaan, zei het melsle.

- Angst ! Kent ge mij nog nlet ? vroeg de baniliet snoevenel.

- Ik bewonder u ! Wat hebt ge eigenlijk vertelil aan die politlemar ?
Bakelanilt verhaalde hoe hij de ambtenaar om de tuin geleid hail en ook

Isabella hail veel genoegen.

- Lodewiik, smeekte ze dan, Ieiit mii buiten de stad... ik voel me hier toch
nlet gerust.

- Zottin ! Ge zoudt hier niet vellig ziin, als ik over u waak ?

- Ja, Ja ! Maar...

- Sttl ! Straks zal ik u buiten Antwer?en brengen...

- Waarlijk ! O, ik ben blij... Maar gaat ge nu heen ? riep ze angstig, toen ze
zag, dat Bakelandt naar de deur trad.

- Ik ben onmidilellijk terug... ik zal beneden zeggen, ilat ge slaapt.

- Laat me meegaan ?

- Neen, dat kan niet, bovenilien ge hebt niets te vrezen en ik ben spoeilig
weer biJ rl

- Belooft ge het stellig ?
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- Iûees toch niet zo kinilerachtig ! Liet ik u op het stadhuls ? Leg u te beil..
opdat... oprlat men in het hotel niets vermoede. Tot straks !

Isabella bleef alleen.

Marcel, Cartouehe's schllilwacht. zwierf rond ile O. L. Vrouwkerlc
De jongeling was ver van gerust, want ile beiile kapiteins vroegen iets stouts,

iets gevaarlijks van hem, en hij hatt bereitlwilltg toegestemd.
't \Mas nu te laat om zich nog terug te trekken. Thans moest hij gehoorzamen !

- Bakelanilt blijft lang weg, mompelile Marcel op ongeiluldlge toon.
Elgenlijk hait hij gewenst, dat ile rove$baas nlet teruggekeeril ware.
Maar eindelijk kwam hij claar...
Op een eenzaam plekje wenkte hij rle binrler, die onmirldellijk kwam.
Bakelanrlt voercle een kort, fluisterenrl gesprek met hem, waarna, Marcel

zlch naar de Grote Markt begaf.
De kapitein rnaakte een omweg, kwam ilan ook op 't plein, zocht Marcel

en zag hem op enige afstanil.
Bakelanilt liep haastig 't stailhuis binnen.

- De overste der politie, vlug ! zei hij tot ile portien Vlug-. 't ls voor een
drlngenile zaak.

De stoutmoeilige kerel sprak zo gebieilenil, ilat de portler onmiililetltjk
gehoorzaarnrle en hem naar tt bureel van de ambtenaar geleirtde.

Deze ontving Bakelandt onmiilelellijk en vroeg verrast :

- Ilebt gii narler nleuws ?

- Op de markt is een kerel, d.ie ik te Gent ilikwijls bij ile verleiiler miJner
zuster. Roger Lavaroy, gezien heb !

- Ha ! een merleplichtige van de avonturier ?

- Zeer waarschijnlijk.
De overste riep enige agenten"

- Wilt Sij ile persoon aanwijzen ? vroeg hij aan Bakelanilt. We zullen hem
aanhouden.

- Gintler aan 't eincle der rnarkt... hij wil zich langs de kerk verwiJderen...
spoeilt u, hij heeft ons nog niet gezien. hernam Bakelanilt, toen hii buiten was.

De agenten achterhaalclen de verrneenrle gezel van Eoger Lavaroy... nlemand
antlers dan Marcel... en brachten hem vlug naar het stailhuis.

- trk herken hem stellig, zei Eakelandt.

- Ik heb niets rnisdaan, zel Marcel.

- Wilt ge de ondervraging bijwonen ? vroeg de overste aan de roversbaas.

- Ik ben tot uw dienst.

- Uw naam ? vroeg de ambtenaar aan Marcel.
' Antoine Leroy.

- lVaar woont ge ?

- Ik woonde vtoeger te Gent en ben in tlienst van een offieier iler Republiek.

- Ha ! En hoe heet die officier ?

- Roger Lavaroy.

- Iloort ge het ! riep Bakelandt zegevierend.

- Maar ik heb niets mistlaan! zei de zogenaamde Antoine Leroy.
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- Waar ls Roger Lavaroy nu ? hernam rle overcte, ilie meende een goeile
vangst geilaan te hebben

- lk weet het niet.

- Hoe ! ge weet nlet waar uw overste ls !

- Neen, citoyen...

- En wat verricht ge dan te Antrverpen ?

- Mijn overste gelastte me gisteren hem te vergezellen naar St. Niklaas.

- En waart ge slechts met u beiden ?

- Neen, met een dame.

- Dat klopt! Kent ge elie ilame ?

- Ze was familie van miJn overste.

- Goed ! En wat gebeurtle er te St. Nlklaas ?

- Ik weril vooruitgezontlen naar Antwerpen, en moest hedenmorgen bfi
zonsopgang mijn meester wachten aan de overkant, rnaar daar ik hem niet
ontmoette, kwam ik naar de stad.

- Zo, zo ! Misschien zijt gij eerlilk...

- Ja, heer...

- NatuurliJk zult ge zulks wel vemekeren. Maar uw meester is een grote
schurk.

- Voor mij was hij altijil goed.

- Men vermoeilt, dat uw meester verdronken is !

- Verdronken ! Maar dat zou vreselijk zijn !

- Ik weet het ntet. In elk geval moet ik u hier houilen. Vtnilt men de
ilrenkeling. dan kunt gij ons zeggen of het die Roger Lavaroy is.

- Maar ik heb niets rrrisdaan.

- Gij blijft gevangen !

- Dat is onrechtvaardig. De roversi laat ge lopen, een eerlitk mens slult
ge op.

-Wordt ge brutaal ?

- Gtj handelt onrechtvaarilig ! Ha ! wiJ ondervinden, dat we oniler de
Bepublikelnse regering leven ! Vrijheiil, gelijkheid, broederschap !

- In de kekler kunt ge kalm worden.

- IVat kan mij uw kerker schelen. lk zeg miJn geilacht, gij handelt onrecht-
vaarillg.

De overste werd kwaail.
Hij rtep enige agenten en gebood deze de vermeende Antoine Leroy in een

kelder van het stadhuis gevangen te zetten.
Dan richtte hij zich tot de roverhoofdman en zei :

- Ik dank u voor uw hulp; 'k geloof ilat ileze dlenaar al evenmin ileugt
als ztln meester.

-'t lVas ook Bakelandt's overtuiging...
De stoutmoeilige bandiet ging tevreden heen.
Hii zocht Cartouche op en beide schelmen begaven zleln naar't hotel, waar

Isabella zich ophielil, na,tt wier kamer ze nu gingen.
Het drietal zat vrolijk ronil ile tafel.
Niemand zou hen herkend hebben, zo goed waren ze vermomd als deftige

lieilen.
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Lelilt go me nu buiten ile stad, Lodewilk ? vroeg het metsJe.

- Ja... we gaan heen.

-'t Zal 't veiligste ziJn, stemile Cartouche too. Stel u voor ilat men de
ilrenkeling vindt...

- WeI, dan zal Marcel wel zorgen in hem ziin meester te herkennen.

- Als 't maar geen Antwerpenaar is.

- Bovendien, die verclronken kerel vinilt men vanilaag nog niet. De Schelile
is geen vijver of beek, hernam Bakelandt. we hebben nu een goeile metlewerker
ln 't stadhuis zelf. 't Is een waagstuk, maar wie niet waagt, niet wint.

- Laten we nu vertrekken, vroeg Isabella weer.

- Wacht ! snauwtle Bakelanitt haar toe. Ge moet in mij vertrouwen stellen
en zorgen, ilat ik geen spiJt gevoel, over uw aanwezigheid hier.

Eincleliik toch vertrokken ile rovers. Onbevreesil verlieten ze ile stad, dwaal-
den in ile orntrek. lieten zich te llemiksem over de Schelde zetten en zakten
weer naar de Vl,aamse Hoek af.

SISKA'S ZUSTEN

Louise Morré was niet zeer gerust.
Waar bleef Anrlré ?

Nu moest hij al thuis geweest zijn !

Hetlenavond moest ze naar de plaats van afspraak, om haar zuster te wrekeû.
Ze was nog 't kind iler heide, zacht van gemoed, maar toch ook heftig, als

ze onrecht leed.
En siska van de Beerselhoeve war haar zuster. En haar dooil moest 2fi,

Louise, wreken !
Maar hoe zorr ze ile wraak uitvoeren ?
Politie halen en cartouche laten gevangen nemen, of zelf 't wapen voeren !
ze schrikte terug voor't laatste, maal cartouche's aan houding zou ook veel

anileren ten val brengen.
Pierre bemerkte wel, ilat Louise iets voor hem verborg, en hij wantrouwile

de broeiler, ilie haar gisteren een bezoek gebracht had.
Maar tot andré's vrouw zel hij echter niets, en hij werkte als op anilere

ilagen.
Pas was 't ilulster of er werd op de deur geklopt, en weer stonil sus Morré

voor ile deun

- Is mijn zuster thuis ? vroeg hti.

- Ja, antwoortlde Pierre.

- Leiil mij ilan bij haar ! Ik moet haar spreken !
De knecht had de man liever de deur voor de neus toegewolpen, maar hii

was toch Louise's broeder, en dus leidde hij hem boven.

- Sus ! riep Louise verrast.

- Ik moet u even spreken... Kan niemand ons horen ?

- Neen...

- Die knecht ook niet ?

- Neen ! Maar lulster...
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