
STIJN EN MOBNE.

De notaris had zoniler verrler ontmoetingen Cartouche's hut bereikt.
Drie jongelingen hielden er de wacht.

- Notaris, zijt Sij niet mee ? vroeg er een.

- De kapitein heeft mij gelast het bevel te voeren tijdens zijn afwezlgheiù
antwoordile ile aangesprokene fier.

De wachters zagen vefrast op.

- Is 't waar ? vroeg er een-

- Ja, zeker is 't waar ! En verwondert u dat ?

- Maar. waar is Sus ll{orré ?

- Die is uit ile gunst van de kapitein. Er is waarachtig wel reden voon

- Hoe alles veranderen kan !

De mannen spraken een wijle over dit onderwerB, tot een hunner op
versehrikte toon riep:

- Brand !
Allen sprongen op.

- Ginrls... Ziet ge tle vlammen tussen ile bomen spelen ?

- waarlijk ! hernam de notaris. wii moeten er heen. Een bltjft hien.. de
antleren volgen mij. Vlug mannen !

Een wachter bleef achter.
Nauwelijks waren rle ancleren weg, of Stijn sprong te voorschiJn

- IVat betekent ilat ? vroeg ile wachter.

- 't Gaat u niet aan ! Foog me niet te weerhourlen, of ik sla u neer !

- Stijn, zijt Sij het ? Er is brand !
* IVat mij betreft, mag heel de heide afbranden.
Liza rpas aan de deur verschenen.

- Is er brantl ? vroeg ze ongerust.
Maar nog meer schrok ze, toen ze Stijn's gelaat zag.
In een sprong was de uil bij haar.

- Gij gaat mee met rnij, zei hij beslist.

- Weet ge niet wie ik ben ? vroeg de vrouw toornlg.

- Mrjn lief zult ge wezen !

- Nooit ! De kapitein zal u vinden"

- Ik lach met Cartouche !

- Weg I riep de schildwacht.

- Geen stap nader of ik schiet u neer ! kreet Stijn, met zijn pistool de
jongeling bedreigend. En laat uw hoorn hangen I Liza, ga onmidilelli,ik mee !

- Neen. ik wil niet !

- Voor 't laatst !

- Neen !

- Kies tussen rle vlucht uret mij en de dood !

- Help, help, schrcealwde de verschrikte vrouw.
De schildwacht wilde op Stijn toespringen. Een kogel trof hem in ile

schouder, en de jongeling viel kermend neer.
tn aI de anderen waren weg... waren gevallen in de strik, ilie Stijn hen

spande !

- Ge ziet dat ik baas ben, ga mee ! hernam Stiin woedenil tot Liza.

- Ik wil niet..-

- Goed. gij zult sterven !

De L.lil laadde zijn pistool.
Liza wilde vluchten.
Maar ze wrlç ouder. 't bereik van Stiins rvapen.

- Sti.in : srnee&:te zij. doe mij geen kwaad.

- vervloekte heks ! bruldc stijn. 't Is nu te laat gesmeekt. Ge hebt me
bedrogen.
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- Hoe kon ik u beilriegen, Stijn. Ik heb u toch noolt iets beloofil.

- IVe zijn te samen naar ile kerrnis van Schriek geweest, ge hebt met mij de
ganse avond gedanst, ik heb u naar huis gebracht en toen heb0 ge mij gezegd ilat
ge met mij zoudt verkeren.

- Stijn, dat is gelogen!'t Zou goeil zdn dat men op een meisje alle rechten
heeft, omdat men eens met een man ilanst.

- En dat paar gouden oorringen dat ik u eens gegeven heb.

- Maar die heb ik u terug overhandigil ook. Men wees mit achtema omilat
lk ze ilroeg en ik wiltle niet dat men aan het dragen ilier oorringen een beiloeling
hechtte die niet bestond.

- Ja, ia, ge zijt een kwezelke. ik weet het wel. maar de lieve woorilen dle ge

mij toen gezeid hebt, branden nog in mijn gemoetl als hete vlammen.

- Ge moest die zo maar niet opvatten, Stiin-

- Ik deed het toch. En ge weet dat ik u gaarne zie en nochtans hebt ge met
Morré een verbonil gesloten en nu zijt ge het wijf van de kapitein.

- Ik herhaal u" Stijn, riep het meisje angstig uit, toen zij de vlammenile
ogen van ile Uil zag, dat ik vrij was en niemand mij iets kan verwijten. Ik zal
lret aan de kapitein ?,eggen, hoe men mij hier behandelt, omilat hrj mrj tot zijn
uttverkorene maakte. Het is'een oprechte schanile.

- Ge zult er de tijtl niet meer toe hebben, slet, riep Stijn verbitteril uiL
IIij hielil de vinger aan ile trekker en wilile deze overhalen, toen hij een

gewelilige slag op de arm kreeg.
De kogel vloog verloren tussen de bomen.
StiJn stortte ten gronile en 't was Sus Morré ùie hem tn beilwang hieltl
- Ellendige moordenaar ! riep Ptorré.
De schildwacht was opgestaan en blies alarrn op zijn hoorn

- Laat me los... laat rne los ! tierde de Uil. Zijt gij dat, Morré ? Ah, CrJ
veinsaard !

- Zwrlg, verrader ! antwoorrlde Moné.
De anileren kwamen toegesneld.

- Iûat is hier gebeurd ? vroeg de s notaris > hevlg verschrikt.

- De Uil wikle mij vermoorden ! kreet Liza.

- Notaris, gij oefent uw ambt maar slecht uit, spotte Morré. Ware ik bier
niet geweest, dan was de vroûw van de kapitein dooit !

- 't Is zo, bevestigde de gekwetste schildwacht. Morré heeft haar gereil

- Laat mij los ! riep Stijn.

- We zullen hem binilen. zel Morré.
Men haalile koorden en boeiile de Uil'stevig,zollat hiJ geen lid verroeren kon,

en wierp hem dan in een hut, tlie tot gevangenis ilientle.
Nu keerde zich al de woeile van ile Uil tegen Morré.

- Gii gemene deugniet ! riep hij. Is het ald.us ilat gij een vrienil behanilelt

- Een vriend ? lachte Morré spottenrl, heet ge dat een vrienrl !

- Gii waart toch immers ook ontevreilen en gij weet wel wat gij mij gezegd,

hebt.

- Gij zijt een vijanrl iler bentle, Sttjn. Ik heb u verwittigil niets tegen de
kapitein te onilernemen en nu iloet ge het toch...

- Laat me los, sniid mijn boeien door.
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- Geen kwestie van, Gij hebt uw eet verbroken en lh heb u gewaarscbuw{
dat Srj u aan de verschrikkelijkste straffen bloot steldet, met zulks te doen

- Ge zijt een valsaard, Morré, vloekte Stijn en zo ik los kom zal ik u miin
mes tussen de ribben planten

- Dat is geen aanbeveling om u van uw boeien te bevrijden-

- Ge zijt niet bang van mij.

- Ik ben bang van niemand, maar ik bldt miJn geuworen eeil getrouw. Allen
voor een en een voor alien. AIs er een meinedtg wordÉ ls ile ganso benile om
z,eep.

Stijn schuimbekte.
Het dubbel spel van Morré bracht hem in verwarring.
IIij spuwde naar Morré en vloekte.

- Glj vuile hond ! tierde hij. Laat me los en ik beloof u dat ik ilo heide zal
serlaten en nooit meer naar hier zal terugkeren

- Ge zijt voor geen duit te betrouwen, rnan, antwoortlde Morré. AIs ge hter
uw eed niet kunt houden hoe zoudt ge giniler dan uw tong k.nnen houden

- Ik zweer het u.

- Zot ! zei Morré en keerile hem de rug toe.

- Morré, luister eens, srneekte Stijn thans, laat ons de kapitein vermoorden
en wij zullen zeII de bende aanvoeren.

Morré haalde de schouders op.

- I{at zal er met rniJ gebeuren als ze mij aan handen en voeten gebonden
aan Oartouche overleveren.

- Ze zallen u aan de eerste de beste boorn opknopen, Uil.

- Ge hebt de bende willen verraden en ge zult hangen, Uil.'t Is wel besteed.
Morré ging heer en trok de deur van de hut toe.

- Die lelijke verrader ! zel de < notaris >.

- Ge moet uw mannen kennen, sprak Morré op honende toon-

- Maar ik moest naar de lrrand.

- 't lVas zeket Stijns hut die branilde ?

- Ja.

- Dat daeht ik wel. De kerel heeft zijn hok in brand gestoken om u naar
giniler te lokken en intussen Liza te vermoorden.

De < notaris > keek bedremmeld. Zijn nieuwe loopbaan beEon maar slecht.
IrVat zou Oartouche zeggen ?

En dat, nu juist Morré de redûer van zijn vrouw was !

Nu kon hij hem niet beschuliligen voor ile geleilen vernedering.
Liza beefde nog van angst.
Morré leidde haar in de hut.

- Ge behoeft niets meer te vrezen, zei hij vriendelijk.

- Sus, dank u, ik dank u, sprak de vrouw blozend. Ge zijt zeker zeet kwaad
op mij ?

- Ge hebt niet schoon tegenover mij gehandeld. Maar we mogen daarover
niet meer spreken, dat is voorbij.

- IVe kunnen toch vrlenden ziJn

- Ja.
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De sluwe schelm was tevreden
Cartouche zou hem weer vertrouwen en zo kon Morré ziin plannen beter

ln het geheim uitvoeren.
ZiJn naam zou met eerbied genoemd worden want hii had ile vrouw van de

kaBitein gered.
En Llza was rreer met hem verzoend !

Jar't was een goetle dag.
Ea't rijk van de <notarlsE zou voor goed uit zUn, d&araan vlel niet te

twijfelen.

TUSSEN MECHEI,EN EN VILVOORDE

Toen de Mechelse bieaard, de enige biJna in't laud, ille iloor de Fransen nlet
geschonden werd, omdat hij Republikeinse lieiljes speelde - een list van de
beiaarilier - toen de beiaard dus tien uur sBeelile' werilen de gevangen pioniers
uit de stad geleid,.

Onder 't geleide van een tiental krijgslieilen trokken ze door de Brusselse
poort en namen ile weg; naar de hoofilstad.

Filips, de bezembintler, hatl zijn makkers verteld, dat Cartouche hen allen
bevrijden wiltle en daarom toonilen de binders zich zeet gewillig, Ja veinsden
volkomen met hun lot verzoend te zijn, want buiten de stede zongen of floten ze,
dat het een aaril hail

Alleen Filips, de bezembintler, heek van tijd tot tijil ongerust rond.
lVaar bleef Cartouche?
Ilail de notaris zijn taak niet naar behoren verrlcht mlsschien?
Eens te Brussel was de bevrijding onmogelijk !

En men natlerile reeds de hoo{dstad.
Enige uren had men nu langs ile ongelijke, slecht geplaveiile baan gestapt.
De overste gebood halt. Krijgslieden en pioniers mochten een wiile rusten.
Filips herademde.
Nu won Cartouche tijd.
En oB deze plaats kon de bevrijrling zeer wel slagen.
De kleine bende bevond zich aan ile zoom van een bos. De weg was er zeer

eenzaam.
Solilaten en gevangenen namen hun gemak en zetten zich tegen een boom.

stam, een struik of tegen de berm van de weg.

- Ginder nailert een ruiter, hij komt van Mechelen, mompelile ale overste.

't Is een krijgsman.
Een Franse genclarm reed inilerdaad spoorslag over ile weg.
Zijn vurig paard wierp met zijn poten een wolk van stof op, en toen het dier

nailerbij was, zagen de mannen, dat het druipte van 't zweet.
De ruiter sloeg aan en de overste beantwoortltle ile groet, zeggenal:

- Hebt ge nieuws voor mlj ?

- Ziln ilat de mannen die als pioniers naar leper moeten gebracht worilen ?

vroeg hij.

- Ja.

- Ze moeten terug.
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