
DE OUDE MCIfrRE îERUG OP DE HEIDE

Cartouche nam de nod^ge maatregelen voor de tocht naar Antwerpen, waar
hij ilus met Bakelandt een diefstal wilile plegen, zo moeilijk en gevaarlijk, dat
zijn vroegere roverijen er slechts kinderspel bij waren.

Wie zou hij meenernen ?
Sus Morré. in de eerste plaats, ile luitenant wien hij weder zijn volle

vertrouwen geschonken hatl.
Filips, de bezembinrler, die getoonil had veel te durven en te kunnen, moest

ooh van de partij zijn.
En zo wikte de roverskapitein de behendigheiil van ieiler zijner mannen.
Ook dacht hij aan Jau Morré, de vilder,

- Maar die kerel heert niet terug, mompelde Cartouche op ontevreden toon.
Wat weerhourlt hern toeh zo lang ? Als hij maar niet in de gevangenis geraakt is.
Bakelanût heeft gelijk, ik moet voorzichtiger zijn, en mijn mannen zoveel
vrijheiil niet laten. Ieiler werkt hier tegenwoorilig naar zijn eigen plan, en ilat
kon wel eens gevaarlijk worden.

Toen Cartouelo'e zo aan 't nadenken was, zag htj ile oude Morré naderen.

- Spreekt ge van de duivel, ge ziet zijn staart, riep hij vrolijk tot de vililer.
Ge zijt lang weggebleven, en ik ben blij ilat ik u weer op de heiile zie.

Morré scheen verlegen.

- Vertel eens, hebt ge Anilré, die verrader weggeblazen? vroeg Cartouche
driftig.

- Neen !

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

- Verwijt me niets, kapitein ! Ik ileeil wat ik kon, maar André van Kate is
geen lafaard !

- Hebt ge hem gezien ?
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- Ja, en ih was op het Bunt hern neer te stoten, toen ik ontilekt en vastge.
grepen werd, en bij ite duivel, verzeker ik u, dat ik blij ben weer veilig op ile
heide te zijn. Te Antwerpen ziet men me nooit meer terug.

- Wij gaan er samen naar toe, zeg ik u ! hernam Cartouche nijrtig.

- Ik ga niet mede ! Ik heb er een te lelijk uurke doorgebracht.
En Morré vertelde getrouw zijn weûervaren.

- Ik begat me eerst naar ile herberg, waar ik, ik moet het u volmonilig
bekennen goed ontvangen werd. Ilit wijf heeft een oogske op u, Cartouche"..

- Ga voort, onderbrak de kapitein gemelijk.

- Ik zeg u dat, kapitein, opdat gij uw maatregelen zourlt nemen. Dit wiif
denkt dat zii met u zal fiouwen en wanneer zij nu te weten komt ilat gij opnieuw
getrouwd zijt dan zou de kat op ile kooril kunnen komen

- Ih neem haar niet.

- Gij hebt ongelijk, kapitein.
* len duivel ! vloekte Cartouche, waârmetle bemoeit gij u, Morré !

- Cartouche, sprak de rnan ernstig, ik zeg u dat, omdat het wiif een hele
boel dingen weet, die u kunnen verraden. Uw veiligheiil is miin veiligheid,
is de veiligheid van de ganse bende. IVij staan hier allen voor een en een
voor allen. Als zij u aan de galg klapt hangen wij allemaal.

- Dat wijl weet niets wat het gerecht niet reeds weet. Mij gevangen nemen
gual ,,o vlug niet. En als het gerecht het soms in zijn bol mocht krijgen, miJ
op te zoeken, dan zullen de poppen eeru voor goed aan het dansen gaan

- Akkoord ! Maar het wijf zou u in een valstrik ftrrrrnsl lokken en het is
daarom dat ik u wil verwittigen. ïVees op uw hoede !

- Ik dank u, Morré, 'k zal uw raail volgen ! zei Cartouche thans vrienrlelijk,
want hij vatte het gegronde der opmerking. Ga nu verder.

- Ik heb me een ganse ilag en een nacht op loer gezet aan de woning van
ile burggraaf de Poil. Er kwam niemand in noch uit, tot ik einilelijk aanbelile
en onmiddellijk door de sluwe knecht uitgemaakt weril voor een bintler der
Pijpelheide.

- Ge zijt een stommeling, Morré !

De oude man bonsde op.

- Ik hail u in mijn plaats willen zlen, hapitein, sprak hij. Niet zoilra had
ik naar Louise gevraagd ot"'t zat er op. Onze ganse geschiedenis is tlaar gekenil
en zo ik een stommeling ben, dan hadt gij maar een analer moeten zenden, die
het slimmer aan boord had kunnen leggen.

- Goed, goed, verder !

:- De fielt sprak van niets anders dan mif aan het gerecht over te leveren.
VYare de stommeling niet de vacler van Louise geweest, dan ware mijn affairo
geklonken geweest en zat ik op dit ogenblik in 't kot en achter ile grendels.
Maar ik wist de man te overhalen en hij liet mii gaan.

- Hadt ge hem maar omver gestoken.

- Dat zou mij niet geholpen hebben" kapitein ! Te meer daar die kerel
ijzeren vuisten schijnt te bezitten. Hebt ge er nooit kennis mede gemaakt,
Cartouche ?

- Neen, loog deze.
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- Des te beter voor u, kapitein. loen ik vriJ kwam heb lk m{ tililens ile
nacht opgesteld aan't huispoorue en wat ik daar gezien heb, gaat alle gedachten

te boven.

-Wat was het voor iets wonilerbaars ? vroeg Cartouche spottend.

- Ik heb een lijkkist zien binnenbrengen, kapitein

- Een lijkkist ?

- Ja, ilie de lichamen inhield van Clothilile en haat kinrlle.
Cartouche luisterile verrast toe.

- Heeft men Clothilile's lijk naar Antwerpen gebracht ? vroeg hiJ ontsteld.

- Ja".. ik zweer u, dat ik waarheid spreelr. André, Louise en tlie vervloekte
knecht met zijn klauwen als schroeven - ik heb ze gevoeld - zijn 's nachts
hier op ile heide geweest orn Clothilde te ontgraven !

Cartouche begreep nu alles.
De ilrie witte gedaanten waren dus Pierre, Anilré en Louise Morré.
En hij was voor hen op ile vlucht gegaan, angstig, bevend, ja, met de koorts

op 't liif !

Zij hadden hern zulk een schrik aangejaagtl, ilat hij bewusteloos tn zijn
hut neerviel en daarna ijlend op zijn bed lag.

Pierre, André en [,ouise, drie vijantlen, hadden het gewaagd nabij ziJn
hoofdkwartier te komen... en hij was voor hen gevlucht !

Bij ilie gedachte stampvoette Cartouche van woede, en daar hij op de oude
Morré nu zijn toorn uitwerken kon, riep hij verachtelijk :

- Waarom stoottet gij ilie A,nilré niet neer ? Gij waart bevreesd voor een
lijk. Ik had u meer moed toegedacht, Morré.

- Ik ben de enige niet die hen vreesde, kapitein, antwoordile Morré vrlt-
moedig.

- IVat beiloelt ge ?

- Die drie personen werden op de heide ook gezien, kapitein, en gij weet
iloor wie ! Door schildwachten en ook door u !

- Ge liegt !

- Veins niet, kapitein ! Ik heb alles gehoord, en vele blnilers ziJn vene
van gerust, wznt ze geloven aan spook- en geestesverschitningen.

- Die lafaards !

- verwijt hen niets, kapitein I Gij zijt ook ziek geweest van schrik. wer:s
mij ilaukbaar, dat ge nu de waarheid kent. Ge kunt thans uw mannen gerû.Jt-
stellen en zeggen wie die tlrie gestalten wâren en wat ze hier hwamen yirer-

richten, Bijgelovige vrees deugt niet in de bende !
Deze woorden troffen Cartouche.

- Welnu, ja, ik was geschrokken, bekende hij. Die twee mannen en dat
wijf zijn slim te werk gegaan. Virie zav zo iets verwachten.

- Kapitein, wij vertrouwen te veel op de vreesachtigheid van't volk. Zeiker,
menigeen schuwt de heide, maar er zijn lieden, die niet bang zijn voor ons. Tge
weten het nu, en laten we er ous voordeel mee doen. Nu kwamen er sleerhts
drie witte geilaanten, maat 't kan ook wel eens een compagnie soldaten dn,
ilie ons een bezoek brachten, en dan liep het lelijker af voor de bende !

Cartouche was niet meer in goede luim.
De oude Morré herhaalde nu eigenlijk 't zelfde wat Bakelanilt zo dikwuls
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gez.egd had, en tn ziln bart moest ile hoofdnan hen geliih gsven HIJ was te
roekeloos, vertrouwde te veel op ile schrik tlie ziJn naam versBreitlile, en 't was
nu gebleken ilat sommige lierlen zich wel op de heiile durfilen wagen.

- Ja, ja, ik weet wel wat ik doen en laten moet

- Kapitein, excuseer zo ik er op aandring, ma&r wat ik zag overtulgde
miJ ilat er iets ging veranderen. Burggraaf de Poil is geen hat om zonrler hanil-
schoenen aan te pakken. Hoewel hiJ een ci-devant ,s blijkt hiJ toch bij de Franse
overheid niet op een zwart boekske te staan. EriJ heeft invloed en wat er in ziln
huis gebeurde, heeft de Franse overheid doen nadenken- Het is gebleken dat
er vermomde Franse officieren zich daar nestelden, men heeft de overheiil
hierdoor beetgenomen, er is daar een moord gebeurd en nu moet het u niet
verwonileren dat de burggraaf recht zal eisen en van hun kant, ile Fransen alles
zullen doen, wat in hun macht is, om de PijBelheide van de bende te zuiveren

- Dat men er maar mede begint ! riep Cartouche uitilagend uit.

- Zei ik het niet, kapitein, hoe gemakkelljk het was voor drie personen,
oniler uw neus het lijk van uw vrouw te ontgraven?

- En wat bewijst zulks ?

- Wat zulks bewiJst ? I{el eenvourlig ilat men nnet een grote macht zal
komen om ile heide te omsingelen en allen meile te nemen, ile goeden en de
slechten, die zich op het gebied bevinden. En dan is het amen en uit met ons allen

- Morré ! Morré ! Ik herken u niet meer.

- Het is omdat ik te Antwerpen veel gezien en opgemerkt heb. Er schiint
een verandering te komen. De Fransen zijn van zln een ilegelijk bestuur in te
richten. Op de Pijpelheirle vernemen wij niets van wat daar geschieilt. WlJ
denken dat wij vrij en ongestoord een sjampetter als l)eswert mogen trotseren...
Maar Deswert is niet alleen de macht, buiten hem zdn er ancleren ilie eens sterke
maatregelen zouden kunnen nemen...

- Wû zullen ze allen verdelgen.
Morré schudile het hoofil"

- Kapitein, zijt ge dan vergeten dat onlangs nog ile Franse soklaten de
pioniers van hun bed hebben gehaald. IIet lag alleen aan ile bezembiniler ilat
men ook u niet heeft gevangen genomerr.

Cartouche zweeg. Hij wrokte omilat Morré hem de waarheid zegde. En
nochtans moest hij innerlijk bekennen dat de man de waarheiil sBrak

Maar hiJ wilde het zich niet laten gezeggen als kapitein. Hij alleen bezat
een gezonrl oordeel en moest bevelen geven.

IIij antwoordile dan ook ietwat bars :

- Morré, ge overdrijft. De Pijpelheide is ons gronelgebied en voortaan zal
nlemanil dit nog ongestraft mogen betreden.

- Ilet is voor de veiligheid van de ganse bende, kapltein. Er ls geen dag
meer te verliezen

- I,Velnu, we zullen anilere en strengere maatregelen nemen, hernam
Cartouche.

- 't Is noilig, kapitein.

- Maar gij gaat mede naar Antwerpen, Morré.

- Neen, o neen!

- Maar lk kan u niet nrissen !
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- l9âarom niet ? Ik woril ouil...

- Juist daarom heb ik u nodig. Ourleren ziJn voorzichtlger dan jongeren

- Dat is zo, kapitein, en om die reden blitf ik thuis. Ik weet niet waarom
ge te Antwerpen werken moet, als er hier nog zoveel te roven is ? Hier werkt
ge veiligen

- In één nacht kunnen we rijk zijn !

- Zeker, maar kunnen we ook verloren ziJn, kapitein. De inzet ls groot,
maat 't spel zeer gevaarlijk. En geloof niet dat we te Antwer?en zo gemakkeliik
vrij zullen worden als te lleist.

- Maar we moeten ons niet laten vangen ! riep Cartouche ongeduldig.

- De Fransen zurlen u daarvoor geen toestemming vragen, kapitein. Ik
voelde me al verloren, toen ik in tlit gtaf zat, en ik bedank er voor mij nogmaals
in de stad te wagen. Hier hebben we tle ruimte, ginals is het mii te eng.

- Onze maatregelen zijn goed genomen.

- Zeker, kapitein, rloch we hebben sluwe vijanden te AntwerperL

- André?

- En die knecht!

- En Louise, noem haar ook maar op. Uw dochter iloet ons veel last aan.

- Kan ik het helpen, kapitein ? Boventlien, ik weet dat z,e beter ginder is
dan hier.

- Waarom?

- Omilat ze te braat is om onder de binders te leven, kapitein.

- Îe braaf ! Sluw is ze, en ze wil gouil winnen iloor ons te verraden.

- Louise zal ons niet verrarlen !

- Ik vertrouw haar niet, en daarom...

- Wat, kapitein ? vroeg ile oude clriftig.

- Daarom moet ze verilwijnen !

- Ge blijft van haar af, kapitein ! IIel en iluivel, waag het nlet haar aan
te raken, want dan krijgt ge met mij te doen ! kreet Morré bleek van drift.

- Dus moet ik om harentwil de ganse bende in gevaar brengen !

- Neen, Louise brengt niemand in gevaar.

- Ge spreekt zo omilat ze uw dochter is.

- Mijn ilochter, ze is mijn dochter niet ! Nu weet ge't

- Wie is ze dan ? vroeg Cartouche verwontlerd.

- Dat geheim houd ik voor mij alleen, maar ik zei ûat ze mijn dochter niet
wâs. om u te tonen rlat ik uw bedreigingen niet vrees. Als ik iemand beschennen
wil, al is het dan ook een vreemde, zult gii mijn wil iloen !

- En ik ben kapitein !

- Ja. en ik erken uw gezag !

- Op een vreemde wijze !

- Zwii1 dan toch, driftkop I Laat me uitspreken. Ik erken uw gezag, ma,at
niet in mijn persoonlijke zaken. 'k Dien in uw bende, maar thuis ben ik vrij,
en Louise behoort tot mijn huis. Nogmaals herhaal ik u, dat zij ons niet verrailen
zal. zwijg dus.

- 't ls goerl, maar gij moet mee naar Antwerpen, ilat gebied ik u als kapitein
en ge zegt dat ge als dusdanig mijn gezag erkent, hernam Cartoucbe heftig.

- VÏelnu, ik zal dan meegaan ! antwoorilde Morré.
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- Goeil ! We zullen over Louise zwijgerr

- Ja. Wanneer vertrekken we ?

- Morgenavond.

- Komt Bakelantlt naar de heiile ?

- Neen, we zullen hem en zijn mannen te Antwerpen ontmoeten, dat
bespaart hem veel tiJil.

- Als 't maar goed afloopt!

- 't Is een stout stuk, doch onze maatregelen ztin goetl genomen. En, Morré,
in één nacht kunnen we schatrijk zljn !

-'t Is te hopen, ilat uw voorspelllng uitkomt. Tot morgen ilan' kapitein.
De oude Morré ging heen.

- Koppigaarit ! siste Cartouche. Maar ik kan hem niet missen ! Laat ik veel
gelrl hebben, ùan zal ik eens andere wetten voorschrijven! En Loulse... ha!
zo lk u ontmoet, zal lk mijn eigen zin doen, en niet ilie van uw vader... of uw
pleegvader ! lVelk gehelm zou daarachter zitten ? Daarover moet ik Kate eens
spreken !

Cartouche keerde naar zijn hut terug.
De twee rovers haitilen ilit gesprek gevoerd aan tle zoom van het bos.

Uit een grote struik sprong nu een jongeling te voorschiin.
't lVas Sus Morré !
Altilrt bespierltle hii Cartouche, luisterde diens gesprekken af, volgde hem

overal
Nu ook was hiJ in ile struik verborgen geweest, en geen wooril tussen ile

hoofdman en zijn vader gewisselil, was hem ontgaan.

- Vatler is 't ook al niet meer eens met Cartouche, mompelile Morré ver'
heugil. Ha ! als ik vader aan mijn zijde kriig, ben ik aI ver gevorileril. En nu
weet tk wel wat te doen om vader, ile viiand van tle verwaanale baas te maken !

Sus trok door't bos.

- En wat heb ik nog gehoord ! Louise ls miin zuster niet. Wie is zii dan ?
Dat geheim wlt ik eveneens doorgronilen ! En kan ik Louise gebruiken om
Cartouche ten val te brengen. zal ik het niet nalaten. Alle mitlilelen zijn goetl

en voor niets ileins ik terug, maâr overwinnen zal ik ! Wacht, nu schiet me iets
te blnnen. Vailer vertelde alles over ilrie witte gedaanten... IIa ! ik zal Cartouche
noE eens beilriegen

Sus snelde vlug door 't bos en kwam nog juist.even voor ile kapltein bii
ilezes hut aan.

De hoofdman groette zijn luitenant en vroeg :

- Is er nleuws ?

- Ik wachtte u hier, kapitein.

- Uw vailer ls terug, weet ge het aI ?

- Is vader terug ! Ik ben blijtte het te horen. Maar ik heb u iets te vertellen'
kapitein.

- Kom binnen, Sus !
De jongeling stapte in de hut, waar Liza zich met naaiwerk onletlig hielil
De vrouw groette hem minzaam.

- Wat is er nu ? vroeg Cartouche.
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- Ik kan u vertellen wle ilte ilrle geilaanten waren, ille hler Clothllile's lllk
opgFoeven en meevoerden. Ik heb ilat geval ontlerzocht, ontlervroeg veel mensen
langs de weg en vernam dat er 's avonds een riitulg van Antwerpen gekomen

was. met elrie personen, een vrouw en twee mannen. In een afspanning waren
ze even uitgestapt en uit hun persoonsbeschrijving maak ik op, dat ilie ilrie
zogenaamrle geesten niemanil anders waren ilan Anilré van Kate, Louise, en
een derrle, ilie de koetsier moest zijn. André en Louise hebben Clothilile's liik
opgegraven. Waarom ? Loulse was Clothilde's vriendin en misschien wllde ze

het lichaam tn gewtjrte gronil laten begraven. Als ge het ile moelte waaril acht'
kan ik te Antwerpen die zaak wel veriler onderzoeken.

Zo sprak rle sluwe kerel, ilie enige stonden van te voren 't verhaal iler
opgraving, in een struik van het bos afgeluisteril hail.

- Hebt ge uw vader nog niet gesproken, Sus? vroeg Cartouche, ten hoogste
verbaasil.

- MtJn vader reeds gesproken. kapttein ? hernam de rover onnozel' Ik wtst
nlet, dat vailer terug was.

- Dan bewoniler ik uw scherpzinnlgheld.

- ltrat bedoelt ge?

- IiVel, wat ge ilaar vertelt, klopt met uw vaders verhaal.

- En wat heeft vailer u tlan verteld ? hernam Sus, verbazing velnzenil.
En nu hoorde Sus Morré voor tle tweetle maal ile lotgevallen van ziJn vader

te Antwerpen.
En 't was de rnisleide, de bedrogen Cartouche, die het hem verhaalile.

- Dus had ik goecl geratlen ? vroeg Sus eenvoutlig.

- Ja. Ge zijt een scherpzinnige gast ! Sus. iongen, we ziin boos op elkaniler
geweest, maar we moeten vrienden t lijven !

- Zeket, kapltein !

- En geen viJanrlschap meer jegens mljn vrouw, heln !

- Neen, kapitein !

- Verzoen u alan zoals 't betaamt. Gmhelst elkaniler ! riep Cartouche
Iachenrl.

- Maar, kapitein...

- Alloh ! rloe wat ik zeg I

- Mag ik dat wel, Liza? vroeg Sus.

- Waarom niet ! Ik ben nlet meer boos op u, antwooriltle ile lichtzlnnlge,
wispelturlge meid, op vrolijke toon.

Sus Morré kuste haar en hiJ gevoelde. dat het wfif hem geen kouile,
vormelijke kus terug gaf.

- Liza ook zal mfi helpen, om Cartouche te doen vallen ! zwoer ile sluwe
schelm bij zichzelf.

- Morgen gaan we naar Antwerpen, Sus, hernam Cartouche.

- Goed, kapitein, ik vraag niet beter tlan weer aan het werk te gaan, en
onze mannen zullen tonen dat ze niet voor de rovefir van Vlaanderen moeten
ontlerdoen.

- Ha, dat ze zulks laten zien ! kreet Cartouche. Die Bakelanilt ls wel al to
veel verwaand.

- Zoals gij, alacht Sus, maar lulil zel hij :
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- Kapitein, giJ hebt meer stoute dailen verricht dan Bakelanilt.
En zo vleide de ene schavuit ile andere schelm, wiens gezag hii begeerile.
En toen Morré heenging, juichte hij in stilte.

- Ha ! hoe bedroog ik onze oude ! rk heb alles onilerzocht. rrij moest het
eens weten. rvacht maar, cartouche, spoetlig wtnd ik u ats een draadje om mijn
vinger ! Morgen naar antwerBen ! Eerst moet ik Louise's geheim kennen... heilen
nog wil ik weten wle ze is. Zulks kan me morgen misschien te pas komen.
Cartouche, ik heb niet veel geiluld meer. Ik wit ile baas worilen !

En met zulke gedachten dwaalde ile heerszuchtige jongeling over ile heide.
Cartouche Iooftle intussen zijn slimme luitenant.

- IVe moeten Sus Morré te vrienrl houden, zei hij tot, Liza.Ik heb hem bij
ons huwelijk te veel vernederil ; en toch is hij een trouwe kerel. Kate moet zich
ileerlijk vergissen

DE SOLDATËN OP DE HEIDE

Tegen ile avonil kwam een bode; 't was Filips, de leuriler.

- Kapitein, er is nieuws, zei hij. 't Schiint dat ile Fransen morgen een
klopjacht op de heiile zullen houden.

-IIoe weet ge dat ?

- Wel. ik was aan 't leuren tussen Pufte en Mechelen, waar enige boexen
over die zaak spraken. Er is een diefstal gepleegtl te Mechelen-

- Te Mechelen !

- Ja. rovers zijn in een herenhuis gerlrongen, hebben ile bewoners gebondlen
en dan cle ganse woning doorsnuffeld. Ze sneden zelfs rle iloeken uit ile schil-
ilerijen. hopenile gelil achter de lijsten te vinden.

- Maar dat waren toch geen binders onzer benile! hernam Cartouche
verwonileril.

- Ik weet het niet.

- Onmogeliik ! Ik heb niemand toegelaten te stelen. IIa ! dat moeten
mannen geweest zijn van Guldentop uit Klein-Brabant. Die worden ook stout.
Wij krijsen merledingers.

- In elk geval meent men dat onze binilers de tladers ziin, en nu er zelfs
in 't hartje van Mechelen gerooftl wordt, zijn de Fransen voomemens de heide
te zuiveren, zoals ze dat noemen. Ik achtte het mtjn plicht u meile te ilelen wat
ik vernomen heb.

- En gij hebt wel gedaan. Plaar wantrouwt men u nog niet ? Ge waart
bij de pioniers, en zijt met ons gevlucht.

- Ik kom niet meer te tleist, kapitein, en in de andere gemeenten kent
men mij niet, antwoorilde de leurrler.

- Wees in elk geval voorzichtig. Dus morgen komen de Fransen. Dan moet
tk heden nog m[jn mannen oproepen !

De roversbaas trad buiten en 't volgens ogenblik klonk zijn kreet :

<r ha. ho, hoe ! ,r dreunentl over de reeds dromende heide.
En spoedig kwamen ze, d,e bezembinders, leurders. heispaaiers, al die ver-

dachte bewoners der eenzame streek, de ontlergeschikten en rle hanillangers vaû
Cartouchs.
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