
JAN MONNE TE IIÀITWEEPEN

Jan Morré was naar Antwerpen vertrokken, om et Loulse te zoeken en
André te straffen, zoals ile lezer weet.

De ouile schelm was eerst verlegen tn ilte voor hem zo ilrukke, grote stad.
't Llefst ware hii onmiilitellijk naar ile heltle teruggekeerd, maar hij ilurfile

nlet.
Morré begaf zich îaar 't kroegje, waâr we ook Bakelandt en illens gezel

ontmoet hebben.
De waardin ontving ieilere ilienaar van Cartouche op hartelijke wijze.
Immers ze hoopte eens cle vrouw van ile machtigste roverhoofdman en ilus

ook ile meesteres zljner benileleilen te worclen.
\llaat ze vermoeilde niet, hoe Cartouche haar betlroog.
Morré won hler allerlei inllchtingen in. en eintlelijk wist hit waar ile wonlng

van ale burggraaf was.
Hil hait ook vernomen, clat er btJ ile ouile eilelman niemand inwoonile ilan

een knecht.

- En Louise en Anilré, ilacht Morré. Maar ilat zullen ile mensen te
Antwerpen niet weten.

Jan besloot maar stoutweg aan het ileftige huis te kloppen en ûaar het meisje
te vragen.

IIij ileeil het, en Pierre openile wantrouwend ile zware poorÉ.

- lVat verlangt ge vroeg de knecht.

- Mljnheer, ik ben de vader van het meisje, ilat hier woont, zei Morré zoniler
omwegen.

Pierre schrok, maar hield zich kalm.

- Een meisJe? vroeg hij verwonderd.

- Voor mij behoeft ge niet te veinzen, heer.

- Maar wat bedoelt ge ?

- Louise woont hier, ik weet het.

- Loulse.., Louise...

- Ja, I.oulse, mijn dochter.

- Verveel me nu niet langer, en ga heen ! riep Plerre, zich boos houdenil

- Mijnheer, ze is weggelopen...

- Val me niet lastig met uw familiezaken !

- En ze is hier" Tegen mijn wil, mijnheer !

- Ik ken hier geen Loulse.

- Ik wil Louise zien, ik wil het, mijnheer. En als giJ haar nlet roept, zal ik
naar de politie gaan.

- Ha, spreekt ge zo? Kom eens binnen !

Morré menende, itat hij Pierre angst aangejaagd had met ziin bedreiging,
henram:

- GIJ luistert naar rede. En't is goeil ook, want lk weet waar lk ile politte
vinilen kan.

- Ik ook, spotte Pierre. En als ik ze even liet waarschuwen, dan zat et
binnen een kwartier een binder in de gevangenis.

- Een btnder ? stamelde Morré, verblekeniL
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- Ja, een dienaar van Cartouche.

- Maar... miJnheer !... mijnheer !...

- Zwliç en lulster ! Ge weet ilat er te Antwerpen ook een guillotietr voor
moordenaars is, niet waar ? ging Pierre beilaaril voort.

- Mijnheer, laat me gaan, ik heb rnij vergist, stotterile de binder.

- Maar ik niet. GiJ zijt een bintler !

- Mijnheer, ik zweer u...

- Neen, zweer niet. onderbrak de knecht spottenil. Denkt ge dat't gerecht
geloof zou slaan aan uw eden ?

- Mljnheer, laat mij gaan ! smeekte Jan Morré, naar de deur ilringend.

- Voor deze keer, fa.
Pierre ilacht een ogenblik na.
Toen hernam hij, ile biniler in het wit tler ogen bezienile:

- Zeg mii nu eens, man. wat is nu eigenliik het iloel van utw komst ?

- Itrel ik zei het u Ik kwam mijn dochter halen.

- Dat ls gelogen, man.

- Ik zeg u de waarheftl.

- Geen uitvluehten. Hoe weet ge dat zij hler was ?
Morré zweeg"

- lk zal het u zeggen. Gii zijt gezonilen iloor Cartouche, ile hoofilman der
bloedilorstlge bende van rle Pijpelheicle.

Morré zweeg.

- Spreek of ik roep.
Nog antwooriltle ile man nlet.

- Ifa ! ge kunt niet loochenen. Alleen Cartouche en ilie analere schelm weet
wat er hier is omgegaan. En nu komt ge als bespieiler af om ile zaken nog te
verslechten. Is 't niet zo ?

- Neen. Ge zijt mts.

- Is Louise werkeltjk uw dochter ?

- Ja. Dat zweer ik.

- Ik geloof niet aan de eden van een binder. Er schuilt ilaar iets anilers
achter, Zeg mil hoe gij weet ilat Louise hier zou te vinden zijn.

- lVel ik zal het u zeggen. Toen zij mij verliet zeirle zij dat zij naar Antwer-
pen ging om een post te zoeken. Men hatl haar een goeil huis aangewezen.
Burggraaf de Poil kon nog een meisje in dienst nemen. Zij zou mij onmiilitellijk
tiiiling laten geworilen wanneer zlj aangenomen was... Nu heb ik van haar niets
meer vernomen en werd ik ongerust... Ik heb in de stail overal naar de woning
van de burggraaf gevraagd. heb lang moeten sukkelen tot ik einilelijk hier
belandde. Dat is de ganse waarheid.

- Man, ge liegt dat ge nwatt ziet ! riep Pierre. Ik ga de overheld verwittigen
die zal wel het geheim weten te ontsluieren-

- Doe het niet, mijnheer.

- Ziet ge wel dat ge bang zijt.

- Natuurliik ben ik bang. Wanneer men iemantl beschultligt wortlt men in
ile gevangenis geworpen en dan duurt het sourwijlen dagen dat men het daglicht
niet meer ziet. Aan laster hecht men gewoonlijk geloof en ik voel in 't geheel
geen lust orn met de politie kennis te maken
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- Dat geloof lk, want ze is niet mals voor ile binders iler Piipelheiile.

- Maar ik verzeker u dat ik rlie mensen niet ken. Laat mii gaan, mijnheer...
Pierre twijfelite.
Hij bekeek hem nogmaals ln het valse gelaat en weril hlerdoor in zijn eerste

mening bevestigd.

't Was wel een spion van Cartouche, maar hij wilile zelf niet zich met die
zaken bemoeien. 't Was nu al wel geweest met de Franse overheid.

- Loop ! zei hij, en als ge ooit nog durft terugkeren dan is uw zaak
geklonken.

- Ik zal niet meer terugkeren, Louise kan naar ile ilulvel lopen.

- Ik heb met uw familiezaken niets te stellen, en roverskintleren vinilen
hier geen onilerdak. Val me niet meer lastig, of ge zijt gevangen, zei Pierre
ilreigenil.

IIij openile ile poort en Morré verliet gejaagil de woning en tle straat.

- Die zal nlet meer terugkeren, mompeltle Pierre. Louise en André zullen
hier veilig zijn. Ik zal h'et aan het meisje maar niet vertellen, dat ik haar vader
op bezoek heb gehad.

Morré spoetlde zich voort.

- Die verwenste kerel weet alles, mompelite hij. Ik ben hier niet veilig. Ik
keer onmidtlellijk naar de Pijpelhelile terug, Cartouche kan zeggen wat hij wil

Maar de oude ilacht aan zijn kapitein.
En Morré durfde niet onverrichter zake heengaan.
In 't kroegje iler achterbuurt was hij welkom en hii bleef er lange tiiil.
De bazin sprak gaarne over Cartouche en ze venzweeg niet, ùat ze eens op tle

heide zou komen wonen.
Morré vleide haar en Deweerde, dat ze een flinke koningin iler bentle zlin

zou, want rle sluwe kerel wist ilat hij iloor ilie vleierij in ile gunst der
herbergierster kwam en hier ongestoortl blijven mocht.

Cartouche verbeidcle ongetwijfeld reerls met ongedulil zijn wederkomst.
Morré besloot eintlelijk ln 't geheim de woning van de burggraaf te

bespieden, om te weten of Louise en André er ilan wel of niet verbleven.
IIij ging's avonds ronil de woning dwalen, maar bemerkte niets. Alles was

doods rond rlit somber huis als op een kerkhof.
Morré besloot eens een gehele nacht op post te staan.

- Misschien gaat Louise met haar vrienil 's nachts uit, want ze zijn toch
binders geltjk ik, en moeten bovendien niet alleen ile politie, maar ook Cartouche
vrezen, itacht hii.

'tt

't lVas naeht
Morré sloop rond ile Poil's woning en bleef einilelijk langs ile achterkant

bij het hofpoortje staan.

- Hier blijf ik tot morgen, dacht hij, en zie ik niets, dan keer ik naar de
heiile terug.

Hij zette zich op de gronil, tegen de muur en trok zijn mantel dicht om't lijf,
want aI was hij hier tegen de nijdige winil beschermil, toch was het wealer maar
koeL
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Traag kroop ile tijit voort Morré tekle ile slagen, ilie utt een naburige kerk-
toren vielen.

Elf uur !
Zes uur nog, eer het vijf zou slaan !

Zes uur wachten, zes lange uren, op tleze eenzame plaats, in de koude nacht.

- Toch moet ik het doen, dan kan Cartouche mij niets verwÛten, dacht de
fover.

Maar hij werd slaperig en aI worstekle hij tegen ile hem overweltligenile
vaak, einilelijk toch vielen zijn ogen toe, en tle bintler iler Pijpelheiile sluimertle
tegen een hofmuur in het hartje van Antwerpen.

Morré sliep gerust. en de nacht verliep. en de klok in de toren sloeg uren en
halfuren, maar haar geluial wekte ile binder niet.

I)rerenend klonk de stap van ile nachtwaker, enige soltlaten en een overste.
Maar ile mannen verlangden te vurig naar hun wachthuis, om aandachtlg

om zich heen te zien, en geen hunner bemerkte ile slaper tegen ile muur"
Doch eensklaps schoot Morré wakker.
Verrast sprong hij recht.
Waar was hij ?
Maar hij herinnerile zich alles en verwenste ziJn slaperigheiil.
Doch daar naderde een geluid... 't geluid dat hem in zijn rust gestoord hail.

- Een koets. mompelile Morré, en hii ilrong zich tegen de muur.
Het rtjtuig roltle snel over ile ongelijke keien, en bleef met een ruk voor het

hofdeurtje van de Poil's woning staan.
Een man sprong vlug van ile bok, een tweede volgile hem.

- Nog goeit bijtijtts... wij hebben gevlogen. hoorile Morré een van beiden
zeggen. 't fs pas vier uur.

I)e aniler opende 't portel. en zei:

- Louise, we zijn er ! 't Is een sneltre reis geweest.
Morré schrok.

Louise... en André !

't Geluk was hem gunstig.
Snel trok hij ziin tlolk en op zijn tenen sloop hij naar het riltulg.
Antlré stond met rle rug naar hem Joe en hielp het meisie uit 't rijtuig.
De sluipmoordenaar berekenile zijn stoot, tlie treffen moest.

- Nu het lijk, zei tle derde persoon, ilie Morré niet kenile.
De rover sidderrle en trok de hand terug.
Een ltjk ! Er lag een lijk in ile koets.
Maar wat ileertle het hem. Anilré zou vallen.
En weer drong Morré nailer...

- Arme Clothilde, hoorde hij Louise zeggen.
Clothilile ! Clothilite lag ilaar !

En Clothitile werd op de heide begraven.
IlVat gebeurile er hier !
Maar Pierre hatl het wapen horen vallen en rle gedaante bemerkt en nu hielil

hij Morré bij de pols.

- Laat mij los ! gilde de gevangene.

- Vader ! kreet Louise. Vader, eii hier !
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- Jan Morré! rtep Anrlré.

- Laat miJ gaan ! hernam de vilder.

- Neen, zei Pierre, gii zult ons zeggen, wat gij hier komt doen"

- 't Is miJn vailer, zei Louise droevig.

- Ik weet het, hernam ile knecht.

- Louise, ik kom u zoeken, hernam Morré.

- Met ilat mes ? vroeg Pierre spottenil.
Anilré huiverile... hij begreep alles.

- 't lVas om miJ te doen, niet waar, Morré ? zei hij.

- Gii hebt mij mijn dochter geroofd, antwoordde ile binder, boos.

- Neen, vader, ik ben Anilré vrijwillig gevolgd, sprak het meisje haastig.

- Keer terug met mij !

- Nooit !

- Ge moet ! Ben ik uw vailer niet ?

- Neen ! riep Louise heftig.

- ll[at, gij verloochent mij ?

- 't Is hler de plaats niet om over dat alles te spreken. Ik gelool niet, ilat lk
uw kind ben. Toch waart ge goeil voor mij.

- Kom tlan mee naar de heide. ik zal nag beter voor u zijn, drong Morré
weer aan.

- Neen, vader. Btj het sterfbed van Clothilde heb ik gezworen de heiile te
verlaten.

- Clothikle, herhaakle Morré verschrikt.

- Haar lijk is in die koets, vader.

- Onmogeltjk ! Het weril op de heide begraven !

- Wij hebben het gehaalil !

- Gij liest !

- Wilt giJ het slachtoffer van uw goddeloze baas zien ? vroeg Pierre, en ruw
snokte hij ae biniler naar het rijtuig.

- Neen, neen, ik wil haar niet zien ! riep Morré anestig. Ik wil niet... Louise,
ga mee, en laat ons rle stail verlaten !

- Noolt, vader !

- Gti noemt mij nog vader en ge verloochent me ! kloeg de rover.

- Verlaat gij ook ile helile, verlaat ilat ellenrlig leven, zei het melsje op
warme toon.

Maar Pierre werd ongedulilig.

- Ons werk is nlet afgelopen,zei hij verstooril, en dag naakt reeds.
De knecht opentle het tuinpoortje en iluwde Morré naar binnen.

- Neen, niet ilaar ! zei de biniler bevreesd.
Maar Pierre slingerde ile rover tussen ile struiken en zel gejaagd:

- André help mii de kist naar binnen brengen.
De jongeling voldeed aan't verzoek van ile knecht, en de arme jonkvrouw

was in de tuin, wa,aî ze als zorgloos kinrl zoveel gespeeld en later als bekoorlijke
maagd over de knappe krijgsman gemijmerd had.

- Help ! help ! jammerde Morré. Ik lig in een kuil Help me toch ! Louise,
heb deemis met mij, Louise, miJn kind !
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Pleme had voor zljn vertrek naar tle helde reeds het graf Eegrave& om or
het overschot van Jonkvrouw de Poil ter ruste te leggen.

Morré was nu in de kuil gevallen en trachtte te vergeels langs ile steile
rranden op te klimmen-

- Die bintler ligt in 't graf, mompelde Pierre verstoord,. Nu moet ik een
ander maken

- Waarom ? vroeg Anahé.

- Omrlat ik niet wil, dat mtjn Jonge meesteres rust tn een kull, waar een
rover in gevallen is. Zij zou er nog geen rust vinrlen, antwoorikle de biJgelovige
knecht

Pierre haalde spaden en met André groef hii een nieuw graf.
Louise lag geknield bli ite kist en bad.
Morré kermde.
En de wind zong een klaaglied door de zwependo bomen van ile somberen

tuin.
De mannen werkten gejaagil.
Weltlra zou de nacht overgaan in ile ochtenilschemertng en niemand mocht

weten wat in de tuln van burggraaf de Poil verricht werd.

- Louise ! kloeg Morré.

- Zwrlgen ! gebood Pierre.
En het meisje had geen tijd nu, om naâr haar vermeenrle vailer te luisteren,

want ze bad lang en errrstlg.
lVeldra was de groeve gereed.
Traag zonk de kist naar beneilen.
Pierre sloot de groeve met planken, rpaarop hij graszoden legde.
Dan trok hii Moné uit de andere kuil en beval hem te helpen om deze te

vullen.

- Klaar ! zei hij itan bliJrle.

- Laat mij nu gaan ! smeekte Morré.

- Ik heb er weinig lust in, sprak de knecht

- Laat hem vertrekken, pleitte Louise.

- Hij is uw vader niet... misschien heeft hiJ u wel gestolen, Zouilen wij niet
beter doen, hem aan de politie over te leveren? IVat denkt gij er van, Anilré,
hernam Pierre.

- Ik herken die kerel. tlij wiltte reeds langs voren in het huis dringen en ik
heb hem toen gezeid dat ik hem een manneke minrler zou maken zo hij het nog
oolt waagde deze eigendom te betreden. ïVeet ge wat wij met hem doen moesten?

- Spreek vrij uit, zei André.

- Hem de spade in ile nek slaan en hem in 't gtaf steken waar hif
ingevallen is.

- Mij is't goeil, zei Anilré.

- Neen, zei Pierre, dat deugt ook niet. Ik zou nooit gerust slapen moest ik
weten ilat de reine Clothilde zo dicht in de nabijheid van zulke schurk lag, van
een aler aanhangers van de woesteling die het arme meisje heeft iloorlgemartekl

Morré hail de handen te samen gevouwen en barl;

- Dooil mij niet, laat mij gaan. Mijn dood heeft voor u geen belang, gij kunt
er niets bij winnen.
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- Wli kunnen de aarile toch van een scheln verlossen ! zei Pierre die duivels
kwaad op de biniler was.

Morré was gans veranderd.
Wat hij zeide gevoelde hij op het ogenbllk rechtzinnlg.
Hij hernam met tranen in de stem:

- Laat mij dan leven... ik zal rnijn leven veranderen, want ik heb er ook
genoeg van tussen de bandieten te verkeren... En ik zal ook mijn zoon aansporen
te doen wat ik doe.

Pierre aarzelde nog. Een grammoedige trek was op zijn gelaat te lezen en hr'j

kon het moeilijk verkroppen dat hii de binder voor de tweede maal zou laten
heengaan

- Ih heb u al eens gezeid, zeide hij, ilat ik u aan de politie zou overleveren...
Uw kapitein heeft mijn dierbare meesteres van het leven beroofil... het gaat in
deze tijden oog om oog en tand om tand... Ben manneke rninder van die afschuwe.
lijke deugnieten van rond lleist-op.den.Berg zal niet schaden... Ik bewûs hierdoor
een dienst aan de maatschappij...

- 0ch, mijnheerke toch...

- Ja, ja, mijnheerke toch, no ts het altijil als men ira de val zit. Maar als
gijlie de nreesters zijt dan handelt ge rap en beslist... een trek aan d.e.haan van
't pistool, een steek met het rnes en 't is klaar !... Adieu ! ons schoon leven, maar
niet zodra zijn de rollen omgekeerd ol men zou ze (Jnze Lieve Heer zoniler
biechten moeten geven.

Pierre wond zich op,
André moest hem tegenhoud.en want hij zag hoe het gelaat van Louise

verwrongen was van wanhoop en smart.

- Pierre, zeide hij, een ogenblik"

- Kom er niet tussen, beval Fierre, en laat me iloen.

- Neen, neen, gaat niet overhaast te werk

- Wat wilt ge ?

Loûse moet beslissen.

- Laat hem vertrekken, zei het rneisje weer. Hij was altijd goed voor miJ.

- Maar hij zal u nog achtervolgen en André trachten te doden.

- Neen, neen ! verzekerde Morré. Nooit kom ik nog te Antwerpen terug.

- Laat hem gaan, sprak Louise nogmaals. O, Morré - het woord vailer
wilde haar niet meer over ile lippen - verlaat uw ellenilig leven, ge weet niet
hoe ongelukkig ge zijt.

- Kom dan met mij mee, we zullen van de heide verhulzen, zei de biniter.

- Neen, ik blijf bij Anilré. Maar verhuis toch maar, en zeg Sus, ilat hij ook
ver van Cartouche moet gaan.

- Louise ! Louise ! doe wat ik u srneek !

- 't Kan niet !

- 9Velnu, gij hoort het, zei Pierre ilriftie. Ga ilus heen of ,k zou kunnen
berouw krijgen en u eklers brengen. Talm niet meer !

Morré strekte ile hand uit en Louise drukte ze innig, terwijl de tranen haar
in de ogen sprongen. En half wenend zei ze nog:

- Ge moet de heiile verlaten.
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- Ik zal er enmtlg over denken, Loulse. Ge zlJt een goed meisle... ge zult
uw vailer toch niet verraden, nietwaar ?

- Nooit ! Geef André ook de hand"
De binder aarzekle nog, maar dan deed hij toch wat l,ouise hem vroeg.

- Ge zult altijd Soed voor haar zijn. niet waar ? zei hij werkelijk ontroerd.

- Ja. Maar doe gij wat Louise a zegt. lk zal ook moeder pogen te bewegen
een ander leven te leiden, sprak ile jongeling.

Morré ging droevig heen.
Pierre sloot het deurtje en leidile de koets weg.
't Werd weer stil in't straatje.
De burggraaf was opgestaan, blij dat de lange nacht van onrustige slulmer

heen was.
Pierre begroette hem en zei dan:

- Meester, ile jonkvrouw rust nu dicht bij u.

- lVat bedoelt ge, Pierre ? vroeg de edelman verrast.

- Clothilde rust niet meer op die verre helile, maar in uw tuia, hernam ile
knecht.

De Poil zag hem vreemd aan.

- Louise, André en ik zijn heden nacht naar de heiile geweest en hebben er
de jonkvrouw ontgraven en haar overgebracht naar hier.

De burggraaf brak in tranen uit.

- ls het waar, Pierre, is het waar ? O, gij zijt goeil... en Louise en André ook !

En waar is mijn kind ?

- In het graf, heer...

- Maar ik wil haar zien !

- Onmogelijk, heer ge begrijpt...
Ja, de Poil begreep het. Neen, mj kon Clothilile nlet meer aanschouwen.

- Maar het graf is nog open. Wû kunnen priester Van Daele vragen, of hij
het wijden wil, hernam de knecht.

- Ja, ja, stamelde de Poil, nog steeds diep ontroerd.
Neen, ik kan Clothilde niet meer zien, maar haar asse rust dicht bij me... en

niemand ilan wij kennen haar droevige geschiedenis. Ja, hier in de tuin moet ze

rusten, niet op het kerkhof naast haar rnoeder, want dan zouden de mensen over
haar spreken."" Hier in de tuin... rnijn kind, mijn arm, arm kinil !

Pierre liet de mant voor zijn jaren vergrijsù, uitwenen.
Hij ging ile priester Van Daele vinden, dle een stil leven leiilde, daar htl zich

voor de Fransen verbergen moest, vanwege zijn weigering, de eed jegens ile
Eepubliek af te leggen.

Hij was de geestelijke der familie de Poil geweest, en kenile de ganse

lijdensgeschiedenis van dit ongelukkig gezln Reeds lang was hii met ile burg-
graaf bevriend.

Nieuwsgierig luisterde hij naar Pierre's verhaal

- Ik zal zeker komen, aei hij ontroerd.
Even voor tien uur klopte de priester aan ile poort der rijke woning en

onmirldellijk werd hij binnengelaten door Pierre, die zijn komst reeds enige tijd
verbeiilde.
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Flulsterend sprak de pastoor bij het graf de heillge woorden uit, en Cewijd
water heiligde dit graf, daar rloor vrienilenhantlen getlolven.

rrol klonk de aartle rp le kist, en terwijl de priester en de burggraaf in huis
terugkeerden, vulden Fierre en André de groeve.

*t

Pastoor Van Daele keerde een weeb later in hetzelfde huls terug.
Toen had een gans andere plechtigheid plaats, die in ileze beroertle tijd niet

openbaar in de kerk gesehieilen hon, ten minste niet door onbeëiligde, trouw
gebleven priesters.

Anilré en Louise werden in de echt verbontlen
alles geschiedde zeer eenvouilig, maar geen gerneender < ja l kon door een

bruid en bruidegom uitgesproken worden- dan dat van rleze twee kinderen der
heitle.

Burggraaf de Poil verzocht het jonge paar nog voorlopig in zijn woning te
blijven, tot er betere tijd aanbreken zou.

DE OUDE MO&N,E îERUG OP DE HEIDE

Cartouche nam de nodrCe maatregelen voor de tocht naar Antwerpen, waar
hij rlus met Bakelandt een diefstal wiltle plegen, zo moeilijk en gevaarlijk, dat
zijn vroegere roverijen er slechts kinderspel bij waren.

Wie zou hij meenemen ?

Sus Morré. in de eerste plaats, de luitenant wien hij weiler ziJn volle
vertrouwen geschonken had.

Filips, de bezembinder, die getoond had veel te durven en te kunnen, moest
ook van de partij zijn.

En zo wikte de roverskapitein de behenttigheial van ieder zijner malrnen.
Ook dacht hij aan Jan Morré, de vilder,

- Maar die kerel keert niet terug, mompelde cartouche op ontevreden toon.
Wat weerhouilt hem toch zo lang ? als hij maar niet in de gevangenis geraakt is.
Bakelandt heeft gelijk, ik moet voorzichtiger zijn, en mijn mannen zoveel
vriiheiil niet laten. treder werkt hier tegenwoordig naar zijn eigen plan, en dat
kon wel eens gevaarlijk worden.

Toen Cartouche zo aan 't nailenken was, zag hij ae oude Morré naderen.

- Spreekt ge van ele duivel, ge ziet zijn staart, riep hij vrolijk tot ite viltler.
Ge zijt lang weggebleven, en ik ben blij ilat ik u weer op ile heide zie.

Morré scheen verlegen.

- vertel eens, hebt ge anilré, die verratler weggeblazen? vroeg cartouche
driftig.

- Neen !

- Niet ? hernam de hoofdman op spijtige toon. En moest ge alaarom zo
lang wegblijven ?

- verwijt me niets, kapitein ! rk iteed wat ik kon, maar andré van Kate is
geen lafaard !

- Hebt ge hem gezien?
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