
DE VERGADEBING

Jan Morré, meestal c viller Jan a genoehd, wâs een kloeke, ruwe kerel, met
een ongunstig uiterlijk.

Vrotijk begroette htJ Cartouche.

- Terug van de reis, kapitein ? vroeg hij, tegelijkertijit nieuwsgierig naar
de vreemdeling kijkenil

- Ja, zoals ge ziet, En hier ster ik u ile grote roverkapitein uit west-vlaan.
deren voor, hernam MathiJs Verbinnen.

- Bakelanilt ?

- Ja. Hij doet ons de eer aan, ons te bezoeken.

- En hij zal ons helpen ? hernanr Morré.

- Geluklrig stemt hij toe. En nu, viller Jan, willen we drinken.
sus Morré, ile zoon van viller Jan, had zijn frak uitgetrokken, om beter ziJn

arm te kunnen ondelzoeken. IIij bekeek de wonde bii ile weifelenile vlam
der lamp.

-'t Is niet erg, zei hij.
- oppassen, Jongen, met kogetwonden ! waarschuwile Bakelanilt. Die
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werken soms na !

-'t Is waar, stemile ook CaÉouche toe. Clothilde, klik sri eens ! gebood h[
aan ziJn vrouw, ilie met weerzln bii ite ileur was bliiven staan en er zeer mis-
troostlg scheen

Clothilile gehoosaamile.
Bakelanilt staarde haar onbeschaamd aan

- Een schoon iluivinneke, fluisteude hii lachend tegen Cartouche.

- Ja, nietwaar, kapltein ? Ik hen geen slechte smaak.

- Vanwaar is zij ? Ze is geen werkmansilochter !

- Haar vailer draagt een bekenrle naam en woont in een iler ileftigste
straten van Antwerpen.

- En hoe komt zij hler ?

- Ult vriie wil !

- Maar dan wist ze ln elk geval niet ilat Sil een rovetr waart.

- Neen ! Ze hielil miJ voor een eilelman. Ik kan mii goeil vermommen,
ilat weet ge, en ik bezocht als graaf ile grote feesten rler starl. Op een bal werd
lk op haar verliefd... en ziJ op mij. Ik kon mij natuurlijk bij haar vader niet
aanmelden als Mathijs Verbinnen, rleserteur uit 't Oostenrijks leger.

Daarom zocht ik een ander miildel. Ik ontmoette haar in't geheim, en bracht
haar het hoofil op hol.'k Vertelile allerlei fabelen over een kasteel in Frankrilk
waarheen ik haar leiilen wllde.' 

- En ge bracht haar naar de heide?

- Ja. Eerst wilile ze niet vluchten, en ze smeekte me met haar vader te
spreken en haar ten huwelijk te vragen, Uw vailer en ile mijne waren viianilen,
zei ik, en daarom zal ik nooit uw hanil verwerven. Einileliik velnsile ik naar
Frankrijk te moeten vertrekken en toen w&s ze wanhopig. Ik overwon...Zeliet
zlch schaken...

- Ge kwaamt toch nlet recht naar de heiile ?

- Neen, dat zou te wreed geweest ziJn voor haar.
Door aftruggelarijen was mijn beurs toen nog al goeil gevulil. IVii reisden

iloor Duitslanil en na enige maanilen vertelile ik haar de waarheiù

- En toen?

- Tranen genoeg, ilat begrijpt ge. Maar ze was verstandig. Wat kon ze iloen ?

Naar huis terugkeren ? Ze schreef naar haar vailer en kreeg een brief vol verwen-
slngen terug. Ze bleef dus bij mij en nu is ze nog hier.

- En bemint gii haar nog ? vroeg Bakelanilt, die aan zijn eigen vrouw tlacht.

- Niet meer als vroeger, maar toch genoeg om haar bii m{ te tlulden-
Intussen had Jan Morré de glazen met wijn gevultl.
Cartouche stond recht. Er waren nu een tiental rovers in de kroeg.

- Mannen, sprak hun kapitein, wii drinken op de gezonilheiil van ile grote
kapitein uit West-Vlaanderen, de onserschrokken Bakelandt !

Bakelantlt's gelaat glansile van hoogmoed-

- Clothilile. ilrink ook op de gezonilheid van Bakelandt ! gebooil Cartouche.
ZiJ proefde even van de ilrank.

- En geef hem nu een kus... de kus van't verbonrl
De rovers klapten als ilol ln de hanilen.
Clothilile deinsile achteruit... en 't scheen of ze een blik van haat oB Car-
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touche wierp.

- Clothilile, ge ztjt niet vrlenilelijh, hernam haar tiran. Clothilde, ik wil bet !
ZiJ naderile ile grote Vlaamse rover.
Maar neen, hem kussen, dat kon r,e niet ! Grote tranen ilrongen in haar ogen.

- Clothilile. ik wil het ! herhaarde Verbinnen.

- Neen, ik doe het niet, ik doe het niet ! riep ze driftig Dooil mij, verleitler,
tiran, verlos me van dit ellenilig lever... ik walg er reeds lang van.

En de ongelukkige sloeg tle hanilen voor de ogen en brak in snikken los.
Cartouche sprong ilriftig op.

- Wat betekent ilat ? Ah, gij worrlt oproerig ! Y9elnu, keer naar Antwerpen
terug, bij uw vader.

ZiJn toon klonk honenrl.

- Naar huis ! herhaalile Clothilile, O ! Henri dat harl ik nooit van u gerlacht"
Ze noemde hem bii de naam, waaronaler hii zich voor't eerst aan haar bekenil

hail gemaakt.
En ze keek hem verwiitend aan-
Cartouche verbleekte.
Dacht hij aan ilie vroegere dagen, aan 't verbtijf in Duitsland ? Uit liefile

voor hem hail zij haar ouilers, haar weelclerig huis verlaten !

En Mathijs Verbinnen werd getroifen door ilie oude herinneringen.

- Jan Morré, waar is uw ilochter ? vroeg hij aan ile waard.

- fn 't aehterhuis, kapitein.

-Roep haar !

Een meisje kwam in ile herberg. Lelijk was ze niet, maar als verrlierlijkt.

- Louise, zei de kapitein tot haar, leiil mijn vrouw naar huis.

- Goeil, kapitein.
Cartouche nam de ongelukkige bij tte hanil en vrerele te naùt buiten.

- Clothilile, ik ben slecht geweest. slecht geweest, mompelile hij. Maar ik
zal anilers hanrlelen.

- O. breng miJ niet bij al deze mannen terug ! smeekte ze. Bt u alleen
wil ik blijven.

-Het zij zo ! Ik zal u een beter verblijf verschaffen.

- En mij nooit meer haril behandelen ?

- Nooit !

- Zil kuste hem.

- Ik kan mifn weg alleen wel vrnden.
* Neen, neen, Louise zal meegaan" Hier is ze ! Goede nacht.

En ile ruwe kerel kuste de ongelukkige op het nog betraand gelaat.
Dan keerile hij in ile herberg terug. waar allen he-n verwonderd aanstaarilen.

- Mannen, wij moeten deernis met haar hebben, .ei Cartouche, en nooit
vergeten dat ze in een aniler rniilden opgevoed weril dan wij. En nu iets andels,
we ziJn hier gekomen, om werk te bespreken. 9ïaarmee zullen we beginnin ?

- Ik stel voor met de plunderinq van een hoeve te beginnen, antwoordile
Bakelanilt. Aldus zal ik een tlenkbeeld hebben van rle rijkdom uwer boeren, en
ook van hun hourling tegenover de rovers. Mijn twee mannen zullen hier weklra
urln. Zii zullen ons bijstaan en dan moet ik naar Vlaanderen terugkeren

- Maar gij komt weer, nietwaar ? onilerbrak Cartouche.
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- Ja, zollta de nodige maatregelen getroffen zijn voor ile pluntlerlng der
stailskas van Antwerpen. Daarvoer moeten we met veel volk ziin Door ile
aanslag op een hoeve, zal ik ook uw mannen kunnen beoordelen.

- Kapitein, mag ik iets voorstellen ? vroeg een ltrnge, stetke banillet met
een woest gelaat, dat talriJke littekens droeg.

- Laat horen !

- Willen wij morgenavonil ile Beerselschraus aanvallen ? Boer Van der
Auwera is rijk.

- Ja, ia, ile Beerselschrans! riepen allen.

- Stttte ! geboorl Cartouche. Is rlie zaak goeil voorbereid ? Wie ziJn er daar
als verspleilers geweest ?

- Ik, kapitein ! antwoordde Sus Morré.

-En ?

- WeI, we kunnen er gemakkelijk binnenilringen, want ile wal ls bevroren.

- Hoeveel volk is er?

- De boer en zijn vrouw, ilrie doehters en dan Siska, ile meld...

- Ik beiloel mannen.

- Twee knechten, kapitein, waarvan er een, Dries, de grootste lafaaril ls, ille
et uren in 't ronde leeft.

- Ha, dat is goeil, Maar er is een goede waakhond nietwaar Sus ?

- Die zal ik morgen wel vergeven, riep een der rovers Ze kennen mi| op
hoeve niet, en ik kan als leurder binnengaan.

- Ha, ilat is Terwedos. die daar spreekt. Goeil iongen, giJ neemt ilat dier
voot uw rekening. Morgenavond zulien wij de Beerselschrans plunderen. We
zullen bijeenkomen aan de voet van 'le Beerselberg bii il brede beuk, om 11 uur.
Sus Morré, gii zult, zodra't donker wordt, op de loer liggen nabij de hoeve om
op te letten of er geen vreemrlen naar rle woning van de boer gaan en daar
blijven.

- Goeil kapitein

- En nog iets, Jongens ! Pieter Deswert is geen lafaaril, ilat weten wc.
En ik verwacht hem hier op de heide terug. Hij zal nret op zijn gemak komen
aanwandelen, m.aar over ile gronil kruipen als een slang. En ilaarom, jongens,

ziet uit uw ogen en weest nooit te lui om eens uw knuppel in een struik of bosjc
te slaan. Die kerel wil al onze geheimen kennen, o:n ons op de een of anilere dag
met een Franse bende te overvallen. En Doremans zal hern helpen.

- De bange commissaris ! spotte de herbergier.

- Ge hebt Selijk, Jan, bang is hij, n"aar vergeet niet dat Doremans smoorliJk
verliefd is op de dochter van de koster.

- De schone Bella, ile bloem van 't dorp ! riep er een.

- Zwijg ! De koster is niet tegen 't huwelijk van zijn ilochter met de com-
missaris, maar heeft een voorwaârde gestelil. Eerts moet ik gevangen zijn c

- Dan nal de commissaris nog lang naar zijn liefje mogen vriJen, gekte
Jan Bal.

- Ik hoop het ook. De commissaris alleen... och, dat is van geen betekenis,
maar met Pieter Deswert vormt hi; een macht, die wii niet onderschatten
mogen. De velilwachter is sluwer dan een sos en Doremans heeft nog al invloed
te Mechelen, vanwaar hij Franse soldaten zal weten te krijgen. Dus we moeten
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Deswert uit de weg rulmen en ilaarom herhaal ik nog eens: Jongens, zlet om
u heen.

De dour werd geopend en vier mannen traden binnen.

- Daneel en Simpelaere ! riep Bakelanilt-

- Kapitein ! groetten de lVest-Yla,mingen

- 't Is hier beter dan buiten, voegile Daneel erbii

- Mannen. nog twee vrientlen. zei Cartouche. Welkom in ons midden ! Zet
u bii 't vuur en ledigt een glas, ge zurt het wel kouil hebben.

Er werd weer geilronken en geklonken. Maar men bleef niet lang bijeeu,
want morgen was er veel werk.

DD BEER,SELSCHRANS

Boer Vaû iler Auwera bewoonile ile grote, schone hoeve, die de Beersel-
schrans genoemil weril en een kwartiertie voorbii Beersel stond, op een eilanifie,
iloor dlepe grachten omgeven.

De landman was riJk, doch nooit snoefde hij op zijn fortuin, dat hij ntet
alleen iloor spaarzaamheiil en vliJt, maar ook cloot een erfenis verkregen hail.
Van der Auwera was ilaarvoor te nederig. In 't dorp genoct hij ieilers achting,
evenals zijn brave vrouw, want ile echtelieden wisten waar er nooil te lenigen
was en deelilen van hun overvloed mee aan behoeftigen en kranken.

Daags na ele roververEadering zat Van der Auwera na 't noenmaal bil de
vlammenile haard.

- Waar ilenkt ge toch over ? vroeg de boerln.

- Och ! niets vrouw, sprak de baaas ontwijkenil.

- Ja, er is wel iets, verberg het niet, Bert !

- Vrou\p, wij staan bekenil als rijk... en ilat is een kwade roep !n ileze tijtl.
De rovers worilen met de dag stouter. Hebt ge gehoord hce ze gisterenavond een
hunner gezellen uit ile handen der politie gehaalil hebben te Heist ?

- En ge vreest een bezoek der rovers?

- Ja... ik beken het. Waarom zouden ze onze hoeve sparen als ze de anilere
bestoken ?

- Onze hofsteile ls sterk...

- De grachten ziJn bevroren, vrouw. Bovenillen, dle rovers dringen overal
binnen en laten zich door geen water afschrikken. Men sertelt dat ile binilers
geholpen worilen tloor aniler gespuis. Er zijn vreemtlelinsen op tle Pijpelheiile.
lVeet ge wat, vrouw ? IVe mogen nict zeggeî : de bintlers zullen bij ons niet
komen, we moeten integenileel 't gesaar oniler ogen tlurven zien en onze maat-
regelen nemen. We hebben nog al gelit in de koffer op onze slaapkamer; we
zullen het heden nog in de keliler verbergen; vinilt se dat niet verstandig?

- Alles ?

- Ja, nletwaar?

- Houil een ileel boven, Bert"

- We hebben toch geen grote uitgaven te doen i"n ile eerste tdil.

-Daarvoor niet c Stel eens voor, ilat de rovers kwamen" Verdediging zou
niet helpen, nietwaar ?

- Iiletnig of niet.
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