
CARIOT]CHE'S PBOEFSTUK

De ilrie rovenr en Camlel - ilte met ziln achternaam Dobbelaere heetto

- lieten wij voor de hoeve.
Cartouche, altas Mathijs Verbinnen, en de boer gingen samen door de

poort. Bakelantlt en Daneel verborgen zich achter ile haag wel wat ongerust
over de afloop van ilit waagspel. En ile kapitein van 't Vrijbos zou nu niet meer
spotten met zijn collega uit 't Antwerpse, ilie zo stout durfde handelen !

Cartouche vermaande nog eens zijn slachtoffer, toen de voordeur der woning
geopentl weril. De rover ilrukte zijn pistool tegen de haad van ile boer en
fluisterile :

- Opgelet, uw leven hangt aan een ilraailje.
lwee mannen kwamen naar buiten: de leurder en Toon, de kneeht.

- Wie is daar ?... riep de boer.

- Ah, zijt Sii er ? vroeg Toon verheugil.
En luid riep hij naar binnen. De boer is al op't hof"

- Zend ze binnen ! siste Cartouche.
Maar 't volgend ogenblik stontl heel ile familie aan deur.

- Gotl zij geloofd ! jubelile de boerin. Maar, vader, dat is niet wel geilaan.
Weet ge al dat er een moord gebeuril is.

- Geen stap van mij af... of ik schiet er meer dooil ! siste Cartouche. Zend
ze wegl

De boer sidderde over al zijn leden.

- Hanilel rap! Zenrl ze weg ! fluisterile Cartouche... Ol ik schiet en loop
zell heen...

- Ge maakt u benauwil voor niets! bracht Dobbelaere er eindeliik mct
moeite uit. Ik ben immers niet alleen... ik heb een koopman bii mii met wie
ik nog een zaak te vereffenen heb.

- Goeilen avonil mensen, groette Cartouche.
Maar zijn pistool raakte nog altijd Camiel's handl

- Ik ben haastig, hernam Cartouche. Hij drukte hariler tegen de hanil
van zijn slachtoffer. Vraag ile lantaarn aan die man en help mii, fluisterile hiJ
Camiel in 't oon

- Ja. mijnheer is haastig, zei nu ook ile landbouwer. Gaat allen ia huls,
ik moet even in de slaapkamer zijn. Toon, geef mij de lantaarn eens.

De boerin was wel verwonderil, rnaar niets vermoedend, u.ùm ze allen ln
de huiskamer mee en liet Cartouche en haar echtgenoot alleen.

- 'k Ben tevreilen over u, fluisterde de rover... Uw leven bliift gespaaril
en als gij niet te gierig zijt, zullen we voortaan uw hoeve gerust laten

- Honilermaal bedankt, mijnheer Bakelandt...

- Bakelanilt !

- Die zijt gij toch... of bedrieg it mij...

- Och, dat komt er eigenlijk niet op aan.. Uw gelil !

De boer haalile een koffer van onder 't bed en openale hem met bevende
handen.

Daar lag ziJn zuur gewonnen geftl.
Bijna bezweek hij voor de verleiding weg te springen en om hulp te roepen..
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maal hii za,g C^ttouche's pistool op zicb gerlcht, ilacht aan zlJn vrlenil SeDBen.-
en nam een beurs geld uit de koffer.

- Ze ls gevuld met gourl, sprak hij.

- Ha ! Ik ben tevreden. Geleid rne nu tot aan de poort.

- Ja, mijnheer !

Cartouche verliet stout de wonin; en btj het hek zei hij :

-- Doe de allerbeste groeten aan de koopman en aan uw vfouw t

- Ik zal het doen, mijnheer... Mag ik nu in huis gaan?

- Zeker, vriend ! Maar maak geen gerucht, ik weet nu ilat ge rijk ztjt.
'k Heb het met eigen ogen gezien.

- Mijnheer, ik zal stil zijn !

Dobbelaere liep snel in zijn woning en wlerp rle deur met een lulilen bons
toe. Wit als kalk sprong hij ile kamer binnen.

- Gered ! riep hij.

- ls de koopman al weg ? Maar, Camlel wat is er ? Camlel, Camlel ! kreet
ile bazin.

- Die koopman was... Bakelandtl riep de landbouwer En meer dan een
uur moest ik aan ziin zii gaan... En Seppen is vermoorJ !

't Is onmogeliik de intlruk weer te geven, die deze woorilen verwekten.
Bakelandt' Seppen I Vermoorrl:
Enige ogenblikken heerste er strlte. Toen weril er geroepen en getierd,

gekermd en geweend.

Eindetijk kon de boer alles vertellen.
En loon, niet wetend wat hij deed snelde naar de zoliler en begon 't alarm-

klokje te kleppen.

- Neen, neen ! schreeuwde Dobbelaere. Dat mag niett Ze zullen terugkeren.
Maar akelig. angstig. sidderde rlokje door de stille avond.

- Niet doen I riep de boer weer. lk heb beloofd te zwijgen.

- Zwiigen I kreet zijn vrouw aÀr er ?oveel mense tn de omtrek wonen.
VVe kunnen ons geld terug kriigen : llrruur. schiet het geweer eens af !

- Neen ! riep de boer. Neen. neen. "

Doch't alarm was gegeven. Daarouiten klonken stemmen.
* Moord, moord J schreeuwden de vrouwen.
De kinderen weenden luide.
Or werd op de deur geklopt.

- Niet openen... Ze ziin daar terug... hii zal schleten... 't is Bakelanilt ! kreet
Dobbelaere in iloodsangst.

Maar vrienilen stonden ilaar en weldra klonk het van monil tot monil:

- Bakelanilt is hier geweest !

CANTOUCHE ZF.T ZIJN PROEFSTUK VOOBÎ

Cartouche was zegevierenil bij Bakelandt en Daneel teruggekeeril.

- Ik heb het gelil, zei hij kalm.

- Waarlijk ! riep Bakelantlt, Cartouche ge zijt een kerel

- Ilier is ile beurs ! En de stoutmoedige baniliet wierp ze Bakelandt voor
de voeten
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-Ze ls voor u! voegile hiJ er bti.

- Yoor mlj ? Maar SiJ hebt ze weten te halen.

- MiJn doel is bereikt. 'k lVilde u maar tonen wat ik waard ben. Glt zaagt
mlJ voor een zwakkeling aan. Daarom beloofde ik tros heden avonil een mees-
terstuk te volbrengen.

- 't ltas een meesterstuk ! bekende Daneel Maar laten we nu voortmaken.
We staan hier te babbelen als dooileerlijke mensen

- Ik haast mij nooit ! snoefde Mathijs Verbinnen.

- Iloort, ze luiilen al ! riep Bakelanilt. Onmiiklelliik zal er hier volk z{n !

Er wonen veel mensen in de buurt.

- Ah, die valsaard... hij hail me za beloofil te zwijgen ! gromde Cartouche.

- Maar bliif itan niet staan ! riep Bakelanilt ongeduliliC. Ik hoor reeils
stemmen !

- Komt mee! flulsterile Cartouchc.

- Naar't bos...

- Neen, wedervoer Verbinnen. Dan ontmoeten we volk. Komt me6....
SneI volgden Bakelanilt en Daneel hun nieuwe gezel.

- Ilier achter tle schuur! Ze zallen ons ver van hier zoeken, sprak Cartouche.

- Wilt ge hier blijven ?

- IVel ja ! Niemanil komt hier zien.

- 't Is waar en toch ! Maar 't is te laat om te vluchten, hernam Bakelanilt.
De drie rovers kropen bij het gebouw.
De boeren spraken samen en besloten dan in ilrie groepen ile rovers na

te jagen. 't Spel begon weer... misschien kon men Bakelandt herlen onschailelijk
maken. Die gedachte bezielde allen !

Cartouche zag een groep vertrekken: een tiental mannen.

- Komt, zei hij tot Bakelanilt en Daneel.

- I[acht nog even ! fluisterile beiden.

- Neen, komt en vertrouwt op mij !

- Wat wilt ge doen ?

- Ge zult het zien. Haast u of 't ts te laat ! Cartouche begaf zlch naar de
boeren.

- Halt ! rlep hij. Wat is er ? vroeg hil in 't Frans, we zijn Franse overheiils.
personen. Is er iets gebeuril?

Ieder wilde de eerste zijn om ile stoutmoeillge diefstal te vertellen

- Niet tegelijk spreken, gebood Oartouche.
IIil nam een der boeren bij ile arm:

- Vertel alles, zo ge Frans kent !

De boer schuikle 't hoofil. Hi! vcrstonrl rle vreemileling ulet, die hlt ook
voor een Frans overheidspersoon hield-

- Ik ken F'rans zei een jongelinc en hii gaf hortend en stotenil een verslag
vzn 't gebeurde.

- Ah ! ge zoekt de rovers op, ge zijt dapperiler ilan enige maanilen geleilen !
hernam Cartouche. In naam der Republiek gelast ik u ons te vergezellen, wlj
zullen u aanvoeren.

- Wrj vragen niet beters, mijnheer de overste, antwoordile ile Vlamlng.
En hij vertaalde de beslissing voor zljn gezellen.

73



BrxËr"unî



- Peer, zeg hem dat er nog ultgegaan ziin, sprak een der boeren
Peer ileed het.

- A la bonheur ! zei Cartouche. Als de boeren ons helpen, zal ùat gespuis
achtervolgd worden ! Maar ik ben aiet gewoon te stappen. In naam iler Republiek
eis ik drie paarden op voor deze tocht. een voor elk van ons.

- lk zal ze bij Dobbelaere gaan lenen ! riep Peer.

- A la bonheur ! Spoed u ! Neem twee mannen mee !

Weldra keerilen de drie afgezondcnen terug.
Cartouche. Bakelandt en Daneel stegen te paaril.

- fVii slaan de richting van Oostende in ! riep ile eerste. Viif uwer aan elke
kant door de bossen ! l{ij houden de grote weg ! En ieder doe zlin plicht.

De groep vertrok. Terwijl de boeren in de bossen warenJ fluisterde Cartouche:

- Straks in vliegenite vaart ! Maar eerst rijden we wat heen en weer !
Volgens dit plan gingen de banilieten te werk. Eintlelijk renilen ae voort langs

ile grote weg.

- We kunnen met die paarden o:ets doen, zei Bakelandt. toen de scheknen
ver genoeg waren om af te stijgen.

- Verkopen ! stelde Cartouche voor.

-Neen, ze zouden ons kunnen verraden. Hier heb ik geen helpers... ten
minste op 't ogenblik niet... 'k ben hezig rle bende opnieuw in te richten.

- lVelnu, dan laten we de dieren lopen !

De paarden werden in vriiheid gelaten en de rovers trokken eerst't velil en
dan 't bos in.

- Zijt ge tevreden over mijn proefstuk ? vroeg Cartouche op flere toon.

- Ge ziJt een felle kerel. zei Ea.kelandt vol eerbieil.

- Ah. ge meende, ilat ik een nietwaard was. omilat ik nog nlet ver bekend
ben. Maar zoals ik u zei. beschik ik over te weinig mannen.

- Ziln de mensen dan zo braaf rn uwe streek 1 vroeg Daneel lachenil.

- De streek is niet zo dicht bevrrlkl als hier, Zie. Bakelandt, ge stelite enige
uren geteden voor. ernstig te spreken bij drank. tahak en vuur.

- Ja. maar ge wilde eerst tonen wie ge waart.

- En ziit ge tevreden ?

- Volkomen !

- Ge wilt een verbond sluiten I
- Ja, maar'k moet ury voorwadrden kennen.

- Ik wil gaarne met u ilrinken en roken... maar ik behoef zolang niet te
wachten om u miJn plan mee te delen. Ik heb grote aanslagen ln de zin: do
stadskas van Antwerpen plunderen. riJke herenwoningen te Mechelen en Lier
en alaarvoor heb tk meer mannen nodig Ik stel u voor dat samen te doen en de
buit te ilelen !

- En rlat neem ik aan ! venekerde Bakelanrlt.

- llebt ge mijn hulp noilig hier, dan kunt ge natuurlijk op mii rekenen !

- Top ! Er moet een snelilienst bestaan tussen lVest-Vlaanileren en 't Ant.
wet1rse... 't Geuzenbos hier... en hoe heet uw hoofdkwartier ook weer ?

- De Plipelheiile.

- Bossen ?

-Ja, en heide en moerassen. Een streek ilie ieder schuwt.
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- Ziit ge tevreden over mijn proefstuk ? vroeg Cartouche op fiere toon.

- En hoeveel man telt uw bende ?

- Och, kerels, ilie ik voor alles gebruiken kan. maar een tlental ! Halve
gasten en leerjongens genoeg. Maar hiermee kan ik bijvoorbeeld geen stadskas
van Antwe4len ga&n plunileren.

- Ik heb ook van ilie zwakkelingen. Ze ziin gevaarlijk, ik houd ze Eoeil
ln 't oog.

- 't Is noilig ook.

- AIs go wilt zal lk u morgenavond eens tonen hoe ik die bchanilel



- Accoord.

- ItVetnu, we spreken ovet onze plannen nader. llle zÛn verbonden, Car-
touche !

- Ja. Bakelanrlt !

En beide ellenilelingen ilrukten elkaniler de rechterhand

't Was een handslag die veel ellende over over Vlaanderen en de Kempen
brengen zou.

En Bakelandt, getroffen door Cartouche's stoutmoedigheid. ilie de ziJne nog
overtrof, besloot ook feller op te treden !

De boeren van lVijnendale zochten te vergeefs" ook de gezellen der ver-
meenile Fransen. En toen allen laat bij ite hoeve terug waren en Peer alles
verteld haù toen begreep men't gebeurde.

Bakelandt en zijn gezellen waren de vermeende gendarmen geweest. Daar.
over viel niet meer te twijfelen.

En ieder ging met angst naar hurs terug.
Neen, de roversi waren niet gevlucht !

Een der groepen had Seppens lrik gevonden.
Die vermoorde vrouw... Seppens dood.... de diefstal.. 't was een gewelilig

begin, en velen vreesilen ilat het slechts een voorspel zou zijn van wat er komen
moest.

's lUorgens bracht men Dobbelaere zijn paarilen terug Men hail ze dolend
op het veld gevonden.

DE PIJPELIIEIDE

Ptjpelhelile ls een klein maar net gehucht bij lleist.op.rlen-Berg.
Maar ruim honderil jaar geleden, bestonil die plaats nog niet. Daar zag men

de barre heitle met uitgestrekte moerassen en de vlakte werd afgewisseld door
ilichte ilennenbossen.

't Vrijbos is ook grotenileels verilwenen.
Waar slechts een ilertigtal jaren geleden, halfnaakte kinileren de reizlgers

geld afbedelden, waar ellenilige hutten stonilen van anne bezembinders, daar
veriJzen nu flinke dorpen.

De Pijpelheide was in ile t[d, waârvan wû vertellen, de laatste taren der
lSile eeuw, het hoofdkwartier van een benile rovens, die alom schrik verwekten.

De Fransen hadden ook ginder evenals in Vlaanileren een bestuur ingericht,
datzwaar op boeren en burgers drukte, en armoede deeil ontstaan in vele hutten.
Velen, tot wanhoop gebracht, stallen 't voeilsel dat ze niet meer verdienen konilen
en zonken van kwaad tot erger.

De dieven verenigden zich, vorurden een welingerichte benile en hadilen tot
hoofilman Mathijs Verbinnen, die alilra ile bijnaam Cartouche kreeg, naar ile
sluwe, stoutmoeilige Pariise dief.

De Franse gendarmen hadden de kapitein aldus herdoopt, wel een bew[is,
dat ze in hem een geiluchte tegenstaniler vonden.
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