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Een grote tent was opgeslagen nabii Cartouche's hut, en daar werd het
roversleest gevierd.

De kapttein zat aan 't hoofit van de tafel gevormil van Blanken en scbragen.

Liza, geluktlg en fler, aiet vennoeilend hoe verdorven zl| was, zat aan zltn
zijile.

En de binders iler Pijpelhelde aten en dronken, naar hartelust, want de
ills was goeil voorzlen.

Ondertussen werd er gezongen of beter gebruld.
Cartouche moest echter moeite iloen om vrolijk te schijnen; herhaalilelijk

vertoonale zich op zijn gelaat een trek van onrnst
Dacht hij aan zijn twist met Bakelanilt ?
Of bekommerile Morré's gevangenschap hem ?
Morré, Louise, Anilré, drie zijner getluehtste viJanden, vertoefden te

Antwerpen, en zil konilen hem en de zijnen verraden.

- Mathijs, ge spreekt zo weinig, fluisterile Llza. Wat deert u toch ?

- Maar niets !

- Wees dan vroliJk !

- Ben ik niet vroliJk ?

- Neen.

- Ih kan voortdurenil toch niet schaterlachen.

- Ziit ge om iets bekommerd en mag ik het niet weten ? Vieren we niet ons
huweliJksfeest ?

- Verveel me niet met dat gesnater, antwoorilde Cartouche, en driftig
ledigde hii zijn kroes, als wilile hij in de drank vergetelheiil zoeken van hetgeen
hem verontrustte.

- lVat wilt ge nu met Eakelandt's vrouw doen ?

- Ila... Isabella ?
Cartouche's ogen fonkelden-
De kapltein stonil op.

- Mannen, stilte ! rlep hii.
Ieiler zweeg en z*g nieuwsgierig naar de kapitein.

- Notaris, gij moet heden avond trouwen, hernarn de aarvoereler.

- Trouwen, kapitein? herhaalde de jongeling ten hoogste verbaasd-

- Ja... trouwen, voor de duivel !

Alle binilers lachten luld.

- Maar met wie, kapitein ?

- Met de vrouw van de roverbaas uit ï{cst-Vlaanderen. Bakelanilt heeft
ons beledigd, mannen. lViJ zullen hem vernecleren !

- Bravo ! kapitein ! klonk het beslult.

- Notaris, zijt gij niet bllj ? vroeg Cartouche.

- Jawel, kapitein, maar...

- Genoeg, gij zijt blij, dat is goed ! lVaar is moeiler Kate ? Zij slutt
huwelijken in de bende. Is zii niet gekomen ?

- Neen, kapitein, werd er geantwoord.

- Ga, roep haar, Marcel I Zeg, ùat ze twee tortelduifJes verenlgen moet. En
ook Isabella moet hler komen !

Bakelandt's vriendin werd binnengeleid.
Ze hoopte tle Vlaamse hoofdman hier te zien.

- Is Bakelandt er nog niet? vroeg ze.

- Neen, mijn kinil, en om u te troosten over zijn afwezlgheid, wil ik u een
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anilere man schenken, die lange slungel daar. HiJ ls schoner geweest, ilan hli nu
ls, maar hii is een brave Jongen

Isabella Van Maele verbleekte"

- Ir9at betekent zulks ? stamelde zij.

- Ho ! slng Cartouche ongestoord voort, ge moet het u zo erg niet aan-

trekken. De jongen is van goede afkomst, behoorde tot een der beste families
van het lanil, bezit lnanieren van een eilelman en zal u door het leven ilragen
als een poppeke.

- Ge spot met mij, Cartouche.

- Ik met u spotten ! zijt ge dan vergeten ilat ik u steeds met de grootste
eerbierl behandelile ? En ja, ik wil hier wel in het openbaar verklaren, zo lk niet
getrouwd ware ilan zou ik u onmieldellijk tot vrouw nemen. Gii ziit een perfekte
vrouw ilie intlruk maakt, Maar Cartouche is tegen veelwijverij. Dit is niet in onze

benrle toegelaten want dit ware een ramp voor de bende, Wanneer twee wiiven
tegenover elkander staan dan zijn het gelijk furiën. Een Jaloers wijf is niet te
vertrouwen. Ik weet dat bij onilervlnding... tra, ia, L7za, ge moet nu zo'n grote
ogen niet opzetten.,. Ik weet wat ik zeg en ik meen het ook !... Ik ben altdil
rechtschapen, tlat weet ge. En ile belangen van de bende gaan voor persoonliike
belangen ! Niet waar, makkers ? vroeg hij spottenil tot ziln gezellen,

- Zoals g,e zegl, ! riepen ile kerels.

- Leve de kapitein.
't 'Was een algemeen en woest getier.
lVanneer de kalrnte wedergekeerd was vervolgde de cynieker:

- En Sij Isabella van Maele, rneisje rnet voorname naam en waarsch{inlijk
van voorname afkomst. gij moet een man trouwen uwe stanil en uwe rang
waardig... Een bandiet als Bakelandt met zijn grove manieren en ziJn lage
afkomst is geen man voor u ! Iedereen zal ilaar over 't akkoord ziin, niet waar
mannen ?

- Ja. Ja. soort bij soort ! tierden de kerels woest en lachend.

- Ziet ge wel dat ik gelijk heb. Soort bij soortn zo hoort het... Ik heb dus een
jongeling voor u gekozen die de geilroomile echtgenoot voor u zal zijn. Een
welstellende schone jongeling wordt door geen enkel meisje versmaad... Ge zult
bij tle ruil niets verliezen... voor de trouwplechtigheden moet ge u niet,al te
zeer bekommeren... Bij ons in de benale, gaat dit eenvourlig. Priesters zijn er nu
niet meer. onze Kate vervangt hen.". En Kate doet ilit beter dan een priester !
voegde hij er spottend bij.

Bij deze spotternij was Isabella nog bleker geworden"
Nu scheen ze te begrijpen.

- Hebt ge me bedrogen, Cartouche ? vroeg ze heftig.

- Ziit ge niet op mijn feest ? [k beloofile u immens u mijn bruiloft te laten
medevieren.

- V[aar is Bakelandt?

- Naar Vlaanileren !

- Gij liegt ! riep Isabella en ze liet zich van ontroering oB een bank vallen.

- Mannen. waar is Bakelandt ? vroeg de kapitein aan ziin binilers, ilie
vrolijh naar de deerne zagen.

- Naar Vlaanderen ! klonk het.
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- Ge llegt, go liegÉ allen ! kreet Isabella.

- Is uw vrienrl dan hler? vroeg Cartouche.

- Spreek, hebt ge hem geilooil ! En als een furie sprong de Vlaamse naar de
schurk en greep hem bij de keel. IVaar ls Bakelanilt?

De binders bevrijdrlen hun overste.

- Lafaarils, ge zijt allen lafaarils ! schreeuwde Isabella als dol van machte"
loze woeze. Bakelanilt ls niet naar Vlaanrleren gii hebt hem beilrogen !

- Bakelandt is heen, maar we zullen u een nieuwe man schenken, spotte
Cartouche. Notaris. kom eens bij uw bruful.

De jongeling gehoorzaamde.

- Kapitein, laat iemanil anilers haar huwen. stamelile hlj angstlg.

- Ha ! de notaris is bang.

- Ik wil hem niet tot man, kreet Isabella.

- Maar lk wil het.

- Ik zal hem de ogen uit 't hoofrl, 't hart uit het ltit halen, hernam de
Vlaamse.

- O ! wat zilt ge wreed, de ogen, dle van liefile glinsteren. 't harte dat warm
voor u klopt.

Alle rovers lachten luid.
fsabella begon te schreien. Ze voelile haar onmacht, en haar woetle maakte

plaats voor nameloos wee.

- Laat mij near Vlaanileren terugkoren" srneekte ze. Och, laat ml| gaan. Ik
heb toch geen schuld, al hebt gij ruzie me1 Bakelanilt.

* Maar hij wil immers niets van u lneer weten.

- Laat me dan naar huis gaanl

- Om gevangen genomen te worden ? Zle, Ik ben heel goed voor u, ik wll
u hier laten blijven.

- Laat me gaan, Cartouche, laat me naar Pittem gaan. vroeg het melsje
weer, de hanilen w;lngend.

- De notarls l ru te veel verdriet hebben.

- O, hij wil mij niet huwen, iaat mii gaan !
Kate kwam binnen. Het wijf Lag er grimmlg uit en haar ogen fonkelden.

- De moeder d bende ! riep Cartouche.

- Leve onze moeder ! ruilden le binilers.

- De moeder ! herhaalde Kate met haar krijsenile stem. Maar nlemand
luistert naar haar.

- Niet boos zijn, Kate, ge moet twee hartjes verenigen, hernam de kapitein.

- Oartouche, op uw gelaat draagt ge het merkteken ener vrourp... dat van
Clothilde's moeder, ze Kate luiil.

- Waarom dic herinnering ? 'roeg de overste venschrikt.

- lot uw welzijn! lk heb u voorspeld dat ge door een vrt"ûtw ten val zult
komen ! GrJ viert feest, gc drlnkt en eet, tiert en buldert, ge vermaakt u... Voor
ee- r dwaas spel liet ge me Foellen. ,;n ile viiand loert op u !

- Onzin, Kate I riep Cartouche, maar hij beefde over al zijn leilen.

- Ziin mijn dromen onzin ?

- Neen, h€€ll, Ill<;&L-

- Ik beb gedroonrd, Cartouche!
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- Zeg het rntJ alleen, Kate I

- Neen, allen noeten het horen. Ik zag u in handen van het gerecht

- Onzin. Kate... ik ben nog machtig.

- Gij meent het, maar de ilooil loert op u.

Cartouche zag akelig bleek.

- De dood loert op .r allen, et ls geilaan met de bentle iler Piipelhettle,
hernam de oude. Mijn ilromen zijn geen beilrog. Het schavot zal verriizen...

Cartouche lachte gedwongen.

- Lach maar, Mathijs, laeh maar ! Er komt een tiiil van schreien... die tiitt
nailert met grote schreilen... Ik 'eb het u voorspeld dat een vrouw u ten val zou
brengen... Waarom roorl gc nu niet? V9aaron springt ge niet op en neemt uw
roeren ! IIeb ik u ooit beilrog.n ?... IIeb ik ooit tegen ile belangen van ile bende
gehanilelil ?... Waart m luistert ge nu niei meer naar mil, naar uw trouwe Kate ?

Sta op, zeg lk u ! Sta op ! Het is meer clan tijil.
Nu sprong Ca t'r*iche, getroffen door de woorilen van de ouile, eindeliik op.

- Kate ! riep hij. Kate, raaskalt Sii niet ?

- Ik spreek de .iraarheiil.

- Wat ls cr gaande?

- Het gevaar staat aan de deur.

- Ziln we verraden ?

- Ilet verraail komt langs alle kanten, het verraail als een slang die zlch
geruisloos langs de "16n; slingsrt en op een ogenblik ilat men er zich het minst
a&n verwacht. haa" vnoordend gift uitbraakt. Cartouche, het uur ls geslagen !

lVeertu lTeertu!
De kapitei,r keek ln het rond.
De eommissaris ltad men ongemoeftl gelaten ln een hoek van de zaal, waar

Doremans van angst rureette.
Cartouche sprollg er nu heen.

- Ilebt ge mij verraden ? vroeg hij woeilend.

- Neen, neen.. ih heb niets tegen u onalernomen, riep Doremans angstlg.

- Welk plan is er tegen c.ns .ntworpen ? Spreek, of ik stoot u neer...

- Ik weet $ictrr.. ik zweer het u, waarlijk... ach, Cartouche, spaar miJ !

- Cartouche, nog kunt ge vluchten, vermaanile Kate.

- Ik wtl niet !

- Dan ls et ile ilooil !

- Neen, dartouche laat rieh nlet vangen.
Plots ontstond daarbuiten een hevig getlruis en alle blntlers sprongen op.

Maar in de der' vertoonde zich Bakelanilt, en hij hield een gelailen pistool
in de hand...

Isabella snelile iuichenC laar hem toe, roepencl:

- Loilewiik, ik wist wel, dat ;e me niet verraden zoutlt.

- Op, mânnen. op. Ir[a ! ho ! hoe ! schreeuwde Cartouche als een razenile.

- Guldentop, de kapitein van iie Pijpelheide wil striJilen, riep Bakelanilt
achter zlcb.

- De rovers van Klein-Brabant, gilden de kerels der heiile verschrikL
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- En ille van Vlaanileren, voegrle Bakelanilt er )ll. Kom, Cartouche, kom !

Of, mannen, wilt ge uw leven behouden ? Levert mii ilan uw kapitein uit
Cartouche was doodsbenauwd.
Zouden .,ijn nmnnen gehoorzamen ?

Id.ij zag hen reeils aarzelen.

- Ha ! ho ! hoe ! brulde hij.
Maar niemand beantwoorilde zijn strfldkreet.

- Levert mij uw kapitein uit, hernam Bakelanilt.

- Zttlt ge ons leven sparen ? vroeS er eert"

- Ja, lk zweer het u !

- Mannen, denk aan uw eed ! tierde Cartouche.
Niemanil *ntwoordde.

- Mannen ! tierrle Cartouche, rnannen van de Pijpelheide, gaat ge afvalltg
woralen ?... Kent ge uw eeii en uw belang niet meer !... Ziet, de rover van Vlaan-
deren staat daar omringr. iloor zijn mannen, zijn mannen die hem trouw blijven
tot in de dood, die uren en uqen verre afleggen om de belangen van hrr kapitein
te verileiligen... en gij, zijt gij ilan minilerwaardiger dan nij?... Gaat glj uw
kapitein verrailen voor deze vreemile rover, die ons belogen en beilrogen heeft !...

Ben ik niet altijd voor u in de bres gesprongen en heb ik niet honderd maal
mijn leven voor u gewaagil... Dooil aan ile vreemdelingen !

De rovers der Pijpelheide bekeken elkander besluiteloos.
De pistolen der' Vlaamse rovers waren op hen gericht, de dood grijnsde

hen tegen.
De wolven zouder elkander bestriiden.

- Waarom moes Cartouche 'le vrouw van de nleuwe kapitein schaken ?

Waarom moest dit 'if naar hier worden meegetruggeld ?

Wat kon hun h-t persoonlijk belang van de kapitein schelen.
Hij hail dat wi.i-r ,.aar niet moeten medenemen.
lieeds al te veel hzil hij zijn persoonlijke invrllen en zijn persoonlijke

belangen gestelil bov.,n het belang van de benile...
En zij herinnerder zich nu het lot van een hunner, dle kort en goed was

aan een boom cpge .noopt geweest omdat hij [.,iza hail beleiligrl
Niemanil sprong Cartouche bij.
Bakelandt lachte .arcastiseh.

- Ziet ge, Cartouche, ik heb het u menigmaal gezegd rlat sû niet genoeg
tucht oniler uw rnirnnen hieldt. Vooruit, rnannen ! Als die kerels zich verzetten,
schlet ze neer is honden, we zullen die vrouwenrovers eens een aniler lieilje
leren...

Nu sprong tle oude vrouw tusscnbeide.

- Het gerecht, roldr,e.r, gendarmen, het is ile ilooil ! gllile Kate.
Ook daaro.riter. klor,' hetzelfile alarm.
Bakelandtvluct.lt !en.

- lVe verdeligen on-,, riel' Cartouche,
Haastig greep hij aiJn wal.en, maar zijn mannen ilrongen voor hem door de

Ceur, en toen hiJ vrrlchten wilile, zag hil de tent reeds rloor zijn vijanden omringil.
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