
DE INNEMING DER BEEASELSCHNANS

Al heerste thans de dlepste stilte tn de woning der Beerselschra,Ds,
tocb sliep niemand. Allen verwachtten de aanval der binders.

Eensklaps liet zich een langgerekt geschreeuw horen als van een Ja,lkenale
reuzenkat.

De boerin rees angstlg overelnd"

- Mau, hoort ge tlat ! fluisterile ze.

- Ach, vrouw, 't is een kat... als ge bang zilt, hoort ge alt{il iets venlacbts,
antwoordde Van der Auwera, rnaar ziJn stem beefde van yrees. En ook bil
richtte zich op, om beter te luisteren.

En ook de ilochters en Siska en tle knechten r?aren klaar wakker, want
allen hadden de zonderlinge kreet vet'nomen.

Maar 't bleef stil dan tot opeens een zware bons het ganse huls ileeil siil-
deren... Een twee bons volgde en dan een gewelilige slag als vaa knetterenil
hout
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- De binilers ziJn daar ! gilile de boerin ult haar beil sprtngenil
Luid riep ze hiaar dochters, de nneid en de knechten.
Akelis klonk haar noodgeschrei tloor het ilonkere huis: de blnders, de

btnilers !

Van der Auwera vloog ook overetnil...
De slagen volgilen nu snel op elkaniler...

- Ze zitt op 't hof... ze verbrijzelen ile voortleur J riep hij.
De meisjes kwamen in nachtgewaail uit hun kamer gestonnil. Wenenil om-

rtngden ze hun ouders...
Op ile zolder hoorile men ook gesl,ommel... Siska en de knechten renilen ile

trap af-
Een ogenblih beraadslaagilen ze wat te iloen.

- Naar de zoliler, daar zijn we 't veiligst... misschien daagt er hulp op !

riep de boer.
Dries stoot vooruit... 't geweer in de hand' maar zijn hanil beefde te zeer om

't wapen te gebruiken. IJlings kroop hrj in de hanebalken en angstig klonk ziin
gekerm.

De boer sloot het valluik.

- Ze zrtn al binnen, hernam hii stamelend... Hoor maar !

De blnders stontlen werkelijk in tle woonkamer. Bakelanilt had ile aanval
geleiil en ile schelmen der Piipelheiile haililen zich verwonileril over ile vaar-
iligheid van de West-Vlaamse kapitein.

Bakelandt had op de poort getikt... zachtkens maat, doch met 't oor tegen

't hout leunend, bewerenil ilat hij ald,us ontilekken kon waar de grentlels en
ile sluitlngen der dwarsbalken zaten

En inderdaad, toen hii enige plaatsen aaniluiilde en Daneel en Slmpelaero
doorzagen liet, bleek het dat de bandietenoverste niet te veel beloofil hatl

In een korte tijil waren ile grenilels weggeschoven en de andere sloten door-
geviilil. Ook de vlugheid waarmede dit werk verricht werd, wekte ile bewon-
dering van Cartouche en zijn mannen op.

Bakelanilt hail vervolgens de voordeur laten verbritzelen met een boom-
stam... een r&m, zoals onze vaderen in oorlogstijil gebruikten om de poorten
van kastelen of vestingen te rammelen.

En nu stonden ile schurken in huis, belust op goud.

Hun gelaat was zwart, en toen een der rovets ile asse in de haaril opgerakelil
had, beschenen de vlammen spookachtig ile wrede kerels.

- Laten we nu eerst de kamers doorzoeken, we kunnen ons vervolgens met
de boer bezlghoutlen. Die vergaat daarboven van augst en straks doet hiJ alles,
wat we eisen !

De schelmen drongen ln de slaepkamer van het echtpaar. Cartoucho be-

merkte de koffer.

- Hler, mannen, slaat de kist rrpen ! Dat is voor u een klnilerspel ! Waar is
Morré met zijn moker ?... schreeuwde hii woest. Bal ! riep htj tot een analere,

hler... geen tild verloren !

Jan Bal snelde haastig toe. Hii scheen wat verstrooiil.. hiJ dacht immers
aan Siska, die nu in zijn bereik was naar hij meende. IIij moest haar meevoe-
ren, 't ltefst ongezien.. maar zo dit onmogeliik was... bii Lucifer ! h{ zou de
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kapltetn trotseren... hii zou niet wijken.

- Dubt of droomt ge! kreet 't benilehoofil, Jan Bal ruw biJ ile borst grilpend.

Cartouche was zenu'wachtis. Hii wilde Bakelandt tonen. ilat hii ook onbe'
perkt meester was over zijn mannen... en nu in één ogenbllk ilie tucht invoe-
ren kon hij onmogeliik

- Bal ! schreeuwde hii, die koffer moet open'.. bii alle duivels ! laat uw
hamer eens bonzen op 't dekseL.. ik wil het gelil van de riJken boer tellen !

* Hier, kapitein, heb ik een moker ! riep nu Morré. En vloekenil liet htf
ile moker zo geweldig vallen, dat het hout spleet.

- Harder, harder ! kreet Cartouc:he, ot ziit gc een nwahkeling geworden !

Hier moker ! en hij snakte ziin luitenant het werktuig uit de hand.

- Ea, hoe ha ! klonk de gewone herkenningskreet van de roverbaas. Een
vervaarlijke zwaa7, een vreseliike slag... en de hamer kwam oB de bodem vaa
ile koffer terecht...

Gelil rinkelile...
Driftig stak Cartouche de hand door de openlng.

- Een beurs maar ! riep hii. Dat is te weinig... ile boer heeft nog een andere
geldkist. Mannen... zoekt verder...

- Geen tijd verliezen ! viel Bâkelanalt in. ïge moeten nu ile boer hebben !

- Ge hebt seliik. Mannen, haalt de boer van de zoltler ! Goed of kwaail-
schiks moet hij ons al zijn goudvinkjes tonen ! IVe zullen ze voot hem bewaren.

Enige binders klommen de ladder op en staken hun kloeke schouilers onder
't valluik, maar konden alit niet opheffen-

loch was het luik niet gesloten I

Maar iemand stond er op-. een meisie... Siska !

De boer, zijn vrouw en rloehter* zaten geknleld in een hoek te kermen.
Dries, de oud-solilaat, poogile samen met de andere knecht door't zolilervenster
te ontsnappen, zij dachten aan geen r;erweer.

Siska alleen was moedig,- zij, een meisie !

Ze hed Dries het geweer uit de hanil gerukt en trielal de vtnger aan ilo
trekker !

llaar weelderige lokken, door geen lint oI muts weerhouilen, omlijstten
't bleke, schone gelaat en vielen tot ver op 't lange nachtkleed, itat tot
aan de enkels reikte,

Siska kende geen vrees meer... alleen moed" ler wille van haar verlootde,
van haar huwelijk, wilile ze alles 'lvagen, om traar leven en haar eer te ver.
dedigen ! Want ze had de stem van Jan Bal gehoord !

En ze gevoelde, dat hij op meer belust was dan op goud. Nog klonken tn
haar oren zijn vreselijke dreigende woorden : e Hem zotu ue toebehoren, hem
alleen !a.

- Doe dat vervloekt tuik open ! kreet Cartouche.

- We kunnen het even opheffen.. er staat iemand oD ! schreeuwde Jan Bal,
die nu 't ijverigst scheen.

- Schiet er ilan een kogel door, huilde Cartouche
Snel sprong het meisie ter ziide.
't VYas tijd, want een schot knarde en een kogel, ùie 't hout iloorbooril had,

vloog het meisje rakelingp voorbij... en verdween zoemenil in 't ilak-
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Het luih vloog open... Een zwarte tronie vertoondo zich.-
't lTas Jan Bal !
BrJ 't schijnsel van de fakkel, die een der binilers omhoog stak, her-

kende hij Siska.

- Geef u over: riep hij. U zal geen leeil geschieilen... vervolgde hij fluiste-
rend. Ik kan u redden... wees nu niet balsstarrig Sisks. Kom met miJ mÇe, want
ge weet dat ik u oprecht..

Maar hiJ kon ziin gruwelijke ver8larlng nlet volelndigen, want weer knalde
een schot..

Siska had ile kerel met een kogel geantwoord.

't Lichaam van de binder plofte zwaal naâr beneden

- Bij alle duivels, ze gebruiken geweld ! tierde Cartouehe, woeilend om die
tegenslag, voora.l nu hij Bakelanilts btik oB zich voelde.

De kapitein sprong zelf de ladder op.
Siska's geweer was niet meer geladen... De maagd wilile het nu als knup-

pel gebruihen en richtte de kolf op Oartouche's borst. Maar de bandietenoversto
was sneller in zijn bewegingen dan de zwakke maagd.

HiJ greep haar bij de voeten... troti ze omlaag en slingerde haar van de tralr
pen af... Met het hoofd voorover stortte Siska op de vloer...

Cartouche legde aan, schoot.. en Vroonens schone en reine brulil hail oBge-
houden te leven!

Boer Van der Auwera was angstig naar 't vrlluil gekropen

- Siska, Siska ! riep hij kermend.

- Ah, zijt ge daar ! tierde Cartouche. Ge waart onwilllg, man... Ge
moest u schamen, ge laat u verdedigen door uw meld... Ge zijt eigenl[k baar
moorilenaar !

- Is Siska dood dan ! gilile de landbouwen

- Ja, zlJ is dooil... eu gij zult haar volgen, als ge nlet rap gehoorzaamt
Kom mee !

De banilietenoverste greep de boer vast en duwde hem omlrag. Tlen,
twaall handen namen de lâst over eù dxn zag rte lanilman verschrikt al ille
zwarte kerels, welke hem met de wapens tn de vulst omriagilen.

- Uw geld I gebood Cartouche.

- Daar, rlaar in de klst, stamelde Van der Auwera-
Ds roversbaas lachte schamper.

- Ge hebt daar een beurs gelegd om ons te yerschalken, m&ar we kennen
dle streken en laten ons zo niet afschepen. Waar is uw aniler geld? Spreek, ot
't zal u rouwen !

- Ik heb geen ander geld !

- Ge liegt !

- Och, geloof mij... mijn gelil is uit huls.-

- Ik zeg u ilat ge liegt ! Wilt ge met mijn ptstool kennis maken... Wilt ge

de grote reis ondernemen met Siska, als ge u spoeilt kunt ge uw meid nog in-
halen ! Mannen, haalt de boerin naar beneilen !

Aan dit bevel weril voldaan.
Schuw keek de vrouw naar Siska's lijk.

- Ja, bezie de dode maar goed I snauwile Carùoucbe haar toe. Alg 8e kop-
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pig ziJt, tigû ge btnnen enkele minuten nevens haar'.. cn uw ilochters ook çohlo'
ten we omver. IVe zijn hier om uw gelil gekomen

- In ile koffer, rieB de vroulv wenend.

- Die beurs hebben we ! kreet Cartouche ongeilultlig. Uw ander geld !

- Ge hebt ons alles ontroofd !

- Dû!i, ge verkiest de doorl !

- Ach ! heb deernis met ous ! Die beurs bevat duizenil gulilen.

- Deernis, kermde ook de boer.

- Ge houdt dus meer aan u\f, geld ilan aarr uw lcven, hernam Cartouche.
Ik waarschuw u vool de laatste maal.

- Dat spel duurt te lang, zei Bakelandt nu. In de haard brandt een lustlg
vuurtje... roep dat ter hulp. Zo'n vuurtje verricht wondeten, zei hii spottenil.

- 't ls waar ! antwoortlde Cartouche, Mannen, schuitt die stoelen bij...
bindt de kinkels vast en zet ze met de benen bij 't vuur.

- In 't vuur ! verbeterde Bakelaudt. Geen tijtl verliezen.
De rovers gehoorzaamden snel.

- Genade ! kernrde de dochters, die ook naar benerlen gekomen waren
De meisjes vielen op hun knieën ea staften smekenrl de gevouwen handen op.
Maar ile schelmen luisterden niet naar 't geschrei der ilochters, die voor

hun ouders genade vroegen..,
De stoelen werden naar de haard geschoven.

- Uw gelil ! riep Cartouche...
't Was of angst de lippen der echteli,rgen gesloten rrielil.

- Schuift voort; donderde ile wreedaard...
Op itit ogenblik daverde buiten een schot
Cartouche's ogen vlamden. Die rnan bezat iets ontzettends tn zfin gelaat

bli 't woeden van de toorn.

- Morré, schreeuwde hij, Morré, ga zlen wat daar omgaat, spaar nlemanil.
Steek ze neer !

De luitenant bracht zijn hand aan zijn gordel en haalde een pistool te voor-
schijn. tlij stampte een paar stoelen uit ile weg en vloog in de zwarte nacht
naar buiten

- Uw gekl, boer, raasile Cartouchc weer.

- Ach God ach GoiI ! Erbarmen ! iammerile Van iler Auwera.
De rode, baaien onderrok der boerin vlamde. Het vrouwue lag in zwiJm.
Met een bons smakte men haar up de grond en rolcle haar over en weiler,

terwijl grove, met nagels beslagen $dhoenen het vuur uittraFten, maar door het
wentelen van het lichaam meer op handen en benen terecht kwamen ea ile
arme vrouw zodoende deerlijk kneusden.

- Uw geld, boer ! vloekte nogmaals de bandiet.
Op ieder woord drukte hij, terwrjl zijn tanilen van razerniJ op elkaniler

klemilen.
In ile kist, in ile kist !

't Duurt te lang ! gromde Bakelandt. Hii greep de stos vast' hlef hem met
zijn last op en sta$ hem zo ver vooruit tlat de vlammen het blanke vlees iler
voeten schroeiden.

Een wrange reuk kronkelde met de rook naar boven
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- Laat los. laat los ! gllile Van d.er Auwera.

- Uw geld ? vroeg Bakelanilt kahn

- Erbarming.

- Uw geld ! herhaalile de banihet. de stoel weer zô bovên 't vuur hou-
ilenil, dat de vlammen de voeten lekten...

- Houd op... genade !... gilden de dochters.

- Het gelil !

- Mijn getd ligt... Maar Van der Auwera kon aiet verder." Ziin hoofil
zonk op zif. Evenals ziJn vrouw had de pijn ile arme man het bewustzijn be-
nomen.

Als een bezetene sloeg Cartouclre de arrnen in het rond-.. Hil stampte
met de zware schoenen op de gronil.

- Wij moeten zijn geld toçh hebben, tierde hij. lVe mogen niet met lege
hanilen weggaan I daartoe hebben wo. deze aanslag te lang besproken !

- We zullen de dochters uithoren, hernam Bakelandt. en zien of de meisjes
ook zo kopptg zijn !

Tleer klonk een schot ilaarbuiten.

- Doemnls ! vloekte Cartouche. Wat gebeurt er giniler toch ! Zouilen we
ventoailen zijn ?

Bakelantlt stond voor de drle ilochters, die zich van de vailer tot de moeiler
wenilden en niet wisten, wie eerst te verzorgen, zelf half bewusteloos van angst.

- Deze duifkens zullen wel vrienilelijker zijn voor ons, spotte de kapitein,
terwijl een helse glimlach om zijn lippen lag.

De arme meisjes sprongen op en vluchtten heen, maar tien armen hielden
hen tegen.

- Nu lopen ze weg ! henram Bakelandt. Ziin er hier geen flinke jongens,
ilan ? Waarom toont ge u zo afkerig. Straks moogt ge voor ons koffie opschenken
en brooal en hesp op tafel zetten. Dan vieren wij feest. Zeg ons echter eerst eens,
waar uw ouders hun geld verborgen hebben.

- Wij weten het niet, mijnheer, antwoortlile de oudste schreienil.

- Waar ging vailer heen, als hij gelal ontvangen hail ?

- Naar ziin slaapkamer...

- Ha, naar de koffer, dat weten we... maar die koffer was ziin gelilkist nlet

- Wij weten niet meer... wij vroegen er nooit naar.

- Zût Cij ale ouilste ?

- Goed, ilan zullen we met u beginnen.

- Het rampzalig meisje, iloilelijk verschrikt, bevenil van angst te mitlilen
aI ileze ruwe kerels, begon nog luider te jammeren en om deernis te smeken.

- Haar zusters vouwilen insgelijks de hanilen en baden om deernis.
Maar dit roerend toneel maakte geen inilruk op de ellendige moorilenaar, dte

zljn eigen vrouw van't levea beroofit had.

- 't Was geen mens, die voor deze eerbare meisies stonil, maar een monster !
Kalm zei Bakelandt:

- Schuif een stoel bij.
Aan dit bevel werrl voldaan

- Binal dat meisJe vast...

- Genade, genade ! kermden de zusters.
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- Waar ls vaders gelil ?

- Al branilt ge mtl gans 't llchaam, toch kan ik het u nlet zeggen ! O ! heb ileer'
nls met ons... kom morgen terug, vailer zal u veel geld geven !

- Dul htj heeft nog gelil..

- Ja, maar we weten niet waar het ts... mlsschien bii ile notarls.- of ergens
verstoken, maar wiJ weten het niet ! O ! geloof ons toch !

Cartouche had weinig aanilacht aan ilit gruwelijk schouwspel geschonken.

llnstig keek htJ naar de ileur, zich afvragenil wat ilat schieten ilaarbuiten toch
betekenen mocht.

Nu echter keek hii naar Bakelanilt, dle ile stoel opnam om zijn vreseliike
folterlngen voort te zetten.

De betite andere meisies wll en hem zijn afschuweliik werk beletten en ruk-
ten woest aan ziln ann.

- Houdt ze van mil ! kreet de roversbaas met een gewelilige vloek I Ziet ge

niet. itat ze mif in miJn bewegingen belemmeren ! Of moet ik alles alleen iloen ?

Cartouche wilile de twee ilochters op zii rukken, maar nu veriledigilen ze

zlch met ile moeil der wanhoop.
Hun angstkreten klonken iloor gans het huis.
Eensklaps snelde Morré binnen.
Vlucht, vlucht ! schreeuwile hil angstig. Men schiet... de genilarmen ziJn

ilaar !
Bakelanilt wlerp ile stoel neer. IIet arme meisie botstc op ile vloer.

- Vluchten ? herhaalile Bakelanilt.

- De genilarmen... en mlsschien boeren ook ! hernam Morré haastig.

- Ziln ile schililwachten ilan zwakkellngen ! Hebben ziJ geen geweren om
ile aanvallers neer te schieten ? vroeg Bakelanilt, de annen gekruist op ile borst !

- Ze zlln gevlucht... ik kom u vermanen !

- Hier is geen tucht ! bultlertle Bakelandt.

- Kapitein, laat ons gaan, nei Daneel, ilie ile roekelooshelil van Bakelantlt
kenile... roekeloosheid, ilie hii altijil toonile, als hij iloor ile hartstocht van 't goual

aangegrepen weril.

-Zlln wij gewoon te vluchten ?

- Kapitein, we zullen ons hier toch niet laten vangen, niet waar ! rtep Sln-
pelaere ongedultlig uit. Denk aan ile benile in't Geuzen bos.

- We moeten voorzichtig zijn, kreet Cartouche, die, ofschoon ile vloer oniler
zdn voeten scheen te branden, weifelde om te vluchten daar hii toch voor Bake'
lanilt niet wilde onderiloen

- We Eaan ilan ! tierde deze laatste. Ieiler houilt zijn wapen gereeil ! Geen
genade... doodt wie ons in ile weg treedt.

De rovers trokken af, het lijk van Bal meevoerentl. Niemand sneed hun de
terugtocht af; niemand vuurde op hen. De brug over cle wal was verlaten. En al-
leen de wind verstoorde de stilte rontl de hoeve.

Er waren dan ook geen helpers, geen genilamen of boeren tn ile buurt.
Wat was er gebeurd ?

TerwiJl Siska haar leven met ware heldenmoeil verileiligde, en de rover met
een kogel antwoorilde, terwijl Cartouche het arme meisje itooilile; terwijl ile boer
en de boerin gemarteld werden, waren twee lafaarils ontvlucht, ile beiile knech-
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ten, wier gespierrle annen vân vrees siilderden.
Dries en zljn gezel Bik hailden 't dakraam geopend en waren er iloor ge-

klommen.

- Zlcb op 't dak niet veillg voelend, lieten ze zich naar beneilen glijilen en
kropen dan op hanilen en voeten naar de brug.

Eensklaps schrikten ze. Ze bevonden zich nevens een schililwacht, ilie eehter
niets van hrnne aanwezigheid vermoedde...

In plaats van de bintler te overmannen en zijn wâpen te griinen en een vals
alarm te verwekken, sprongen de knechten op en vluchtten ze heen.

De schildwacht zag dan de gedaanten en schoot, maar zljn kogel miste bet
doeL

IIiJ schoot nog enige malen, en ale analere rovers, menend dat er werkelijk
onraail heerste. rerwekten alarm .

Morré kwam dan buiten gelopen-
De schrik der anderen sloeg op hem over en zonder te weten wat hij eigenlijk

deed. haalile hii ook de trekker van zijn plstool over.
Zag, hii nu tronken voor genrlarmen âan - angst verblinilt immers de mens -

of wat was het ? Wie zal 't zeggen !
Morré, toch zijn roverplicht begrijpenil, keerile haastig naar de hoeve terug,

schteeuwend, zoals we hoorilen:

- De gendarmen zijn daar !
Nu ijlilen de rovers voort en 't was ver van ile hoeve, ilat ze eindelijk zich-

zelve rust gunden en hijgenil staan bleven.

- Men achtervolgt ons niet, zei Cartouche.

- Waren er wel gendarmen ? vroeg Bakelandt.

- Ja ! bevestigde Morré.

- Dan waren het groter lafaards dan de schiklwachten, want ze lieten ons
ongemoeid ! hernam de Vlaamse roverbaas,

- 't Is vreemd, zei Cartouche.
De overste iler Pijpelheirle was niet op zijn gemak. De afloop van deze tocht

beviel hem niet. Bakelandt scheen ontevreden.

- Wat gaat ge met dat lijk doen ? vroeg Bakelanilt.
De dode lag op de grond.., Ieder zag er nu raar en sornmigen huiverden.

- Begraven, antwoordde Cartouche.

- Waar?

- Hier op de heiile

- Neen. iloe ilat niet... ge moet nooit uw vijanden een spoor nalaten

- Ge hebt g.:lijk, zei Cartouche.
IIij ilacht even na.

- IVe zullen de dode in < De Nachtuil > brengen, vervolgile Cartouche.

- Bii de <r Stroper u, riep er een.

- Ja, die zal ons wel helpen"

- Maar we moeten ons verzamelen, hernam Cartouche. Er ziin nog afwezl-
gen. En hij schreeuwde luid zijn herkenningskreet : ( Ha, hoe-ha !

Akelig klonk het moordenaarsgeroep over de heide.
Onmiilitellijk ijlilen gestalten nailen

't lVaren de gevluchte schildwachten.
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- Mannen, ge hebt uw post verlaten, zei Cartouche op strenge toon
Er was gevaat, kapitein ! antwoorilde er een.

- Zo, Terweilos, giJ spreekt daar.

- Ja, kapitein

- Hebt giJ de gendannen gezlen ?

- Neen, kapiteln, maan..

- Ik vraag u of gij met eigen ogen ile genilannen gezien hebt ?

- Ik niet, kapitein, maar Morré zag ze.

- IVie heeft ile gendannen nog gezien?
Nlemand antwoordde.

- Dacht ik het niet ! rlep Bakelanilt spiitiC. De kerels zlln op ile vlucht ge-

slagen voor een struik, een tronk !

- Ik heb ile gendarmen gezien ! hielit Morré vol.

- V9aarom schoot ge ze tlan niet omver ? vroeg Bakelanilt op schampere
toon. Maar, kom, laat ons voortgaan. 't Is hier verduivelil kouil, nu dat we zo-
lang bij die vlammen gestaan hebben.

- lVillen we terugkeren ? vroeg Cartouche.

- Neen, 't is te laat...

- Toch niet.. 't is log geen één uur !

-De knechten ziJn gevlucht en zullen hulp gehaalil hebben.

- De hoeve staat er z,o eenza,a,m.

- Ik keer niet meer terug, hernam Bakelandt kopBtg. Laat ons naar ile stro-
per gaan.

- Zoals ge wilt.
Enige binilers namen Bal's lijk op... en voort trok de stoet.
Cartouche en Bakelandt waren de laatsten.
Eerst zwegen 2e...
Dan zei Bakelandt grimmig:

- Uw mannen zijn niet geilrilil...

- Ze hebben toch hun best gedaan...

- Er is meer noilig. Er moet vooral tucht ziin.

- 't Is wa,ar, maar ik beloof u, dat ik uw raad volgen zal.

- lTanneer ?

- Van morgen af.

- Ge hoeft zolang niet te wachten.

- lVat wilt ge dan ? Spreek, ik luister !

- Ge moet een vorrrbeeld stellen.

- Straffen ?

- Ja!

- Ik ben bereld, maar hoe ?

- IIoe ? Wel met de dood !

- Een mijner rnannen doden ! riep Cartouche verschrikt uit..
- Ja ! Vreest gij hen ?

- Neen, maar ilie straf ls te wreeil !

- Ge zult nooit een goede tucht oniler uw mannen kritgen, henam Bake-
Landt ontevreden.

- 2e ziin van goeile wil !
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- Ik lach daamee. Ze hebben niet te willen... ze moeten bil mtl ! Hoor eens,
met zulk een bsnile, waarln ieder maar ziJn zin volgt, weiger ik naar Antwerpen
to trekken

- Maar ik zal ze ilrillen !

- Zalt ge een voorbeeld stellen?

- Tlaarom zo wrced ineens?

- Omdat 't noilig is ! De mannen moeten beven voor u, naar uw ogen zien,
om uwe wensen te railen en ze onmiiklellijk uit te voeren !

- Welnu... rnaar neen. neen, ge eist tc veel !

- Dan brehen we onze vrlenilschap af !

- Dat meent ge niet !

- Ge vergist u ! Ik beilank er voor, om hier in deze vreemrle streek ln ile val
te lopen... en dat gebeurt vast en zeker, als ik met zo'n verwarile hoop zaken
moet doea !

- Gister evonil weertlen ze zlch toch ! Ze verlosten u tæ Helst uit de hanilen
Yan 't gerecht !

- Enigen, maat z6 moeten ze allen ziJn Er zijn bluffers, dle echter nlets
verstandigs uitvoeren.

- Ik kan ze niet wegzenilen.

- Natuurlijk niet... ze zouden u verraden ! Ge moet ze bekeren en ilaartoe
is maar één miilitel: een pistoolschot. Morgen zijn ile anileren geilwee als
schapen !

- Maar wte zal tk uitklezen ?

- Er ls daar een bleke kerel bij... een lange, magere...

- De Lange, noemen we hem. 't Is waar, hli betekent niet veel !

- Hoe denken de anileren over hem ?

- Als over een sukkelaar !

- Ehwel, kles hem dan uit !

Cartouche weifelile nog, maar Bakelanilt sprak weer van scheliling-. en ile
kapitein iler Pijpelheitle verloor liever een zijner mannen... een zwakke, ilan ile
machtige bandieteroverste van Vlaanrleren.

- Welnu, om te tonen, hoe ik uw vrienilschap op prijs stel, zal ik rle lange
opofferen ! besloot Cartouche.

Einilelijk bereikte ile benile een kroegje, waar geen lichtje meer plnkte.
Cartouche klopte luiil op de deur.

- Wte daar ? klonk het van binnen

- Cartouche !
Een ogenblik later werd ile ileur geopenil en de hutbewoner sprak op verheu.

genile toon:

- Welk een goeile winil brengt u hler, kapitetn ?

- Ik ben niet alleen, Stroper.

- Dat zie ik.

- Wie hebt ge daar mee ? vroeg hû verrast

- Jaa Bal!

- Is hij ziek ?-. of ilronken ?

- Afi is dooil !

- Dood! hernam de Stroper verschrlkt Dat ls erger!
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- Il[e hebben ile Beerselschrans aangevallen !

- Een goed plaatsje... daar zitten schiJven. Maar hebt ge gevochten ! Verile-
iligile boer Van iler Auwera zich ?

- Ziin meiil schoot Jan Bal ilooil !

- Siska ! Hoe alles toch in de wereld lopen kan-

- Hoe zo?

- IVel Jan Bal liep 't vuur uit zijn schoenen achter ilie meiil ! Wist ge ilat
niet ?

- Neen ! ls \et waar ?

- Ah. ilan r.-ilile de schavuit ziJn lief meenemen.

- Maar Siska's strelingen bekwamen hem slecht !

- Ehwel, hij heeft zijn verdienil loon ! viel nu Bakelandt in- Als ge ergens
om goud gaat, moet ge de verliefilheiit uit uw kop zetten.

' Daneel dacht aan de dochter van Moerman giniler tn Vlaanderen, en maakte
bij zichzelf ile o ,merking, ilat Bakelandt wel eens tegen zijn eigen beginselen
zondigde, maar heel wiis zweeg hii !

- Stroper, ge moet ons een dienst bewijzen, hernam Cartouche.

- Gaarne ! kapitein.

- Ilebt ge een plaatsje voor Bal?

- Is de heiile niet groot genoeg ?

- Wij willen hem daar niet begraven, Icant de politie mag zijn ltjk niet vin-
den ! Stroper, ge moet niet voor niets werken... Bal's deel komt aan u !

- Ha, ge ziit mild en we zijn dat ook gewoon van u, hernam de waaril. Een
plaatsje, vaat ze Jan niet kunnen vinden ? Ja... in ile stal, een kuil in ile vloer,
iliep onder het r est... wat denkt ge ilaarvan ?

- Uitmuntend ! Laten we dan maar seffens dat werkje verrichten, hemam
Cartouche.

- Doe ile kuil groot maken... er moet plaats zijn voor twee ! fluisterile Bake-
lanilt zijn makker in 't oor, en hij wierp een veelbetekenende blik op een lange,
magere iongen, ilie schuw naar de doile staarde.

- lVacht, ik zal onmiiklellijk uw raad volgen, zei ile kapitein iler PijBelhel-
de, terwiil zijn stem wat beefde.

Cartouche scheen zenuwachtig.
Hij waagde veel...
Want, zo zitn rnannen, verbitterd iloor die straf, oproerig werilen, hem aan.

vielen !

Maar hij voelde Eakelanilt's blik op zich rusten !

Het verbond met de Vlaming mocht niet verzwakken ! Dus geen vrees !

- Mannen, eerst moet ik een woord spreken ! ilonclerile Cartouche, zich
dreigend oprichtend.

Allen keken verwonderd.
Hun overste sprak op zo'n vreemde toon !

IVat mocht dat betekenen ?

- Onze tocht is eigenlijk mislukt ! hernam Cartouche.

- IrVe hebben toch een beurs mee en ze scheen met goud gevuld, antwoordde
Morré.

- Zwiig, bulCerde de baas. Dat ieder zijn mond houd.t, als ik hem geen ver-
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lof geef om te spreken. lk herlraal ilat ileze rels ileerltJk mistukt ls en ilat komt
omdal de sehildwachten hun plieht niet vervuld hebben, zoals 't behoorde. Dat
moet veranderen" want ik wil geen ongeoefenrle bende aanvoeren ! Er zijn er, die
beter boerenmeid zouden worden ûn plaats van op roof ult te gaan. Droomt gii
Lange ?

De aangewezen iongeling. wiens dootlvonnis reeds gevelil was, schrok op.

- Kapitein, qtamelile hij.

- Gii zijt een tler lafsten ! kreet Cartouche. Gij zult heel ite benile nog ver.
raden door uw bedeesdheid... ge kunt ons niet langer dienen... ik wil bovendien
een voorbeeld stellen om de anderen te tonen. ilat ik geen zwakheitl meer alulal"..

Eensklaps hief Cartouehe de hand omhoog.
Een schot knalile...
Een lichaam plofte neer...
En toen de rook opgetrokken wag zagen ile ontstelde binders naast Jan Bal

een aniler lfik !
De rovels zagen angstig naar hun hoofilman.

- Een voorbeelil is genoeg, sprak deze kalm. En lk koos een lafaaril uit, een
dromer, een die ons tot Last was ! Ziet, mannen, zo wil ik hier heersen. Wie zich
nie-t onilerwerpen wll, ga heen ! Ik ben uw aanvoeriler en wil u rijk maken, maar
dan moet er orde en tucht heersen ! Ik eis bllntle gehoorzaamheiil ! Die het niet
met mij eens is, zegge het !

- Leve Cartouche ! juichton de kerels iler Pijpelheiile.

- De Lange is beter dood, sprak Moné. Kapiteln, ik, uw luitenant, ben de
eerste om u blinde gehoorzaamhelil te zweren !

De overigen ook zwoeren hun kapitetn nimmer te weerstaan

- Onze benile za'l van heden af aan een goeile tijd beleven, zei Cartouche
tevreilen.

- En ik zal u allen helpen ! beloofde Bakelanitt.

- Leve Bakelandt, leve Cartouche ! klonk het weer.

- Eerst de begrafenis, dan verileling van ile buit, en ten slotte drank ! her.
nam Cartouche.

Enige kerels volgilen de herbergier naar de stal en groeven er een diepe kuil.
De beiile lijken werden er in geworpen, met aarile beilekt, waama ilo rovers

het graf onder stenen en mest verborgen.
De buit weril dan verileeld tot ieders tevredenheiil.

- Ik moet nu vertrekken, miJn aanwezigheiit is in Vlaanileren noiltg, zel
Bakelandt. Zoilus, Cartouche, ge neemt inlichtingen over de stailskas van Ant.
werpen en zoilra de gelegenheid gunstig is, zendt ge me nieuws of geeft ge ile
booilschap mee, met een der mannen, ilie ik van tijd tot tijd zenilen zal.

De beide oversten babbelden nog wat. Dan stond Bakelandt op.
Cartouche ileeil hem uitgelelde tot aan de grote weg, ilie naar Mechelen

voerde.

- Tot later, zei Bakelanilt. Nu ken lk u en uwe manrreD ! Ja, we zullen veel
knnnen doen.

- Tot weerzlens !
De beide schurken drukten elkander de hanil.
Bakelandt, Daneel en Simpelaere verdwenen ln ile ituisternis.
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- Iile zuilen hen de vette potten laten opzoeken en wiJ gaan met ile buttvan door! zei Bakelandt.

a" ;"i"ti;::ons 
helpen, maar wij houden ,t grootsto deet van de roof, momBet-
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