
DE GÊVAIYGENNTiWING VAN CARTOUCHE

De politie-overste, van Antwerpen er Deswert waren op de bestemrle ttjil
naar de heide gegaan"

Even buiten het ilorpontmoetten ze de uit Mechelen en Antwe4len ontboden
krijgslieden.

Zwijgend reden of stapten tle Fransen voort.
Deswert wees dr weg. De moetliie kerel hoopte thans zÛn doel te berelhen
Het was een ilonkere avond.

- ftet weder ls ons gunstig, fluisterde ile politie-overste.

- Ja, citoyen.

- Hebben de burders sluwe verspiedert ?

- Dc laatste tijd is de waakzaamheid op ile heiile wat verslapt.

- tryât ls dat I kreet de overste, hall luid...
Aan de .iant van de o:ian verrees een gestalte.

- Heî is de bultenaar.zei Deswert

- Ja, de bult e,r zijn baas, antwoorilde ileze zonilerling. Ik wachtte u af.

- Welk nieuw. ? vloeg de overste.

- {ioed ! Bakelandt rs n op de heide.

- En men heeft . nlet gezien ?

- Mij noch rirlj bocÀre,[, citoyen.

- Hoe sterk zijn Je ro 'ers ?

- Bakelandt en Guldentop hadilen een dertigtal manngn s1ss.

- Sn een deitigtat rrinders, dat maakt zestig, aei ûeswert. WiJ ziJn met
ongeveer vijftig.

* Hollah, die rekening is nlet Juist, zel Pierke.

- IVat bedoelt ge ?
* Gij hebt vijftig naû...

- Ja...
-- Vilftig mannen die naar u luisteren, De binders van Cartouche en die van

Bahelandt zijn vijanden, merkte ile bultenaar op.

- Gij hebt gelijk, maar zullen ze zich niet serzoenen om de gemeenschap-
pelijke vijnnd te bevechten, hernam d.e politie.overste.

- Waarschijnlijk, meende Deswert.
* Neen, citoyen, neen, want Bakelardt is van plan, na zlJn vrouw bevrfid

te hebben. Cartouche en zijn benile te verraden- Zul[s heb ik heel goed
afgeluisterd.

* We moeten in elk geval voorzichtig zijn, besloot de overste.

- Vriend, hebt ge geen verspieders gezien ? vroeg Deswert

- Neen. heer, alle rovers ziin op het, feest.

- Yooruit dan weer I gebood de aanloerder.
ûe veldwachter beefde van spanning.
O I troe ilikwlils hatl hij hier gedwaalil, hopend de roverkapitein onschaileEik

te rnaken"
Zou dit nu slagen ?

De kansen stonden opperbest.
Pierke was weer verdwenen
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- Als ûte bultenagr malr geen verrailer is, zel de overste weer wantrouwenil.

- Neen, citoyen !

- Maar ge kent hem toch niet.

- Als hij tot de bintlers behoortle, zou ik hem kennen. Ziin taal ook doet
hem kennen als een bewoner van ile linkeroever iler Schelde. Wii mogen het
ventje volkomen vertrouwen.

In de diepste stilte trokhen de Fransen door de bossen, ilie langs de helde-
zoom stonden.

Deswert speurde naar alle kanten en hteld het gowapend pistool ln de vuist
Na een wijle zag hij ile bultenaar weer.
De zonderling dook van achter een struik.

- Ge zijt iticht bij ile tent, waar het feest gevierd wordt, zei hiJ snel

- Ik weet het...

- Ja, doch ge weet nlet, dat Bakelandt en Guldentop Juist bezig zlJn hun
mannen rond de barak te scharen. Nu ook moet gii handelen.

Deswert verhaalde gejaagrl aan ile overste, wat Pierke hem meegedeeld had.

- Dan is het nu onze beurt, zei de aa,nvoerdet. Dat ieder zijn wapen gereed
houde. lVij ook omsingelen de tent. Ofschoon het verkieslijker is, ile rovers
levend te grijpen, moet ge niet te zacbt zijn. Zij zullen geen sommaties doen,
maar onmlalitellijk schleten of hun mes gebruiken. Uw leven heeft meer waarile
ilan het hunne, mannen ! Voorult nu, in naâm van de Republiek; houilt u kloek !

Deswert was weder de eerste.
Plots stormtlen de mannen uit het woud.

- 't Gerecht... soldaten ! tierden Bakelanrlt's en Gulilentop's rovers, en hevig
verschrikt sloegen ze op de vlucht.

Schoten knalileu...
Bakelanilt was een fijne, dle onmlildellijk uit de minste omstandlgheiit zijn

voordeel wlst te trekken.
Hij hail met een oogopslag de toestand overzien.
Langs de ene zijile tle ongehoorzame bende van ile Pijpelheiile, langs de

andere zijile de mannen van het gerecht.
Er viel niet te aarzelen.
IIil wist dat de binelers, om eigen levensbehoud, ledereen oniler de voet

zouden lopen en als verdwaalde honden elilers veiligheid zouden zoeken-
Langs deze kant was dus geen gevaar te duchten.
Maar langs tle antlere zijde stonden de Fransen, de mannen die zlch nooit

lieten afschrikken, die er zouden op losstormen en schieten en moorden.
Het was langs daar dat men al de krachten moest aanwentlen.
En hij aamelde niet meer.

- Mannen ! riep Bakelantlt, spaart hun leven niet ! - Schiet er op ! V9ant
hier gaat het oog om oog:, tand om tantl !... Slaat er u doorheen... l{eg uit ilit
vervloekte land waar er niets dan onheil ons wachtte... Vooruit... Vooruit !

En opnieuw vuurde hij ziin pistool af en hlerin werd hij gevolgd iloor ziJn
mannen.

Een grote man stond voor de kapitein uit het Vriibos.

- Sta ! beval deze.
HIJ kruiste de bafonnet.
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Sakelandt zag op ztln borst het moorilenil staal gerlcht
Eet was het einile.
Maar zou men zulks werkelijk doen dan kende men ile moedige, wreile

kepitein ntet.
Onvervaaril hail hij ile baJonet gegrepen en rukte deze van ziin borst weg.

- Hier, mannen, schiet hem dootl ! tierde de kapltein.
Een schot weerklonk op nog geen meter afstand.
De man die de bajonet gekruist hield zakte neilen

- Vooruit, kapitein ! herhaalile op zijn beurt thans een stem.

- Zilt gij het, Yuureter ?

- Ja, kapitein.

- Ge hebt me het leven gered.

- [Ve zijn kwijt, kapitein. lk was u eenmaal ongehoorzaam.

- Ik zal het u vergelden, Vuureter !

- Niet nodig, kapitein, een voor allen...

- Allen voor een I antwoordde Bakelandt.
En nieuwe vuurschoten weerklonken"
Het gerucht was oorverdovend, de verwarring onbeschrijfelilk.
De Fransen hielden dapper stand.
lVlaar de mannen van Bakelanalt gaven niet af.

- Cartouche is binnen ? riep Deswert. Hem vooral moeten we hebben, of
onze tocht is geheel mislukt ! Vooruit, naar de tent.

- En BakelantL, vlucht j.rist voor ile deur weg zei Pierke. Htj verilwijnt
al in 't bos.

- Hierheen, manner ! hernarn Deswert, Cartouche is binnen... gevangen
in de val !

De kapiteln der Pypeiireide begreep tlat hij verloren was.
Brullentl als een wiltl ilier, dat geen uitweg meer ziet, stormtle hij naar

de deur, en loste zijn geweer in de richting van Deswert.
Maar zljn kogel miste...
Deswert wierp zich onbevreesd op de rover en rlep :

- Einilelijk heb ik u, Cartouche !

- Nog niet ! kreet de bandiet, en hii wilile zijn mes trekken.
Maar enige Fransen schoten de velilwachter ter hulp.
Cartouche was gevangen.
Hij wrong zich, sloeg verwoetl met de armen, schopte, trachtte te biiten,

kortom verweerde zich als een wild dier, roepend <r Ha, ho, hoe ! r

Kate werrl door een jongellng meegeleitl. In haar redrler herkende ze haat
zoon.

- Anilré ! riep ze, Anilré, gij hier !

- Ja, moeder...

- Gij waart bij die vervloekte Fransen, bii onze viJanilen...

- Om u te reilden, krpam ik, moecler.

- Gij zijt een lafaarrl...

- Heb ik dan laf gehanilekl, moeder ?

- Ja, laf, ellendig laf... Uw plaats was bij ile binilers... Hebt Sij het < ha, ho,
hoe n van onze kapltetn niet gehoord ?

256



- Jo, moeiler, Cartouche ls gevangen.

- Eu sij liet hem gevangen nemen !

- Maar natuurlijk, moeder ! Verwacht gij iets anilers van mlj ?

- Cartouche zal sterven !

- Sterven zal bij, moeder, en hij heeft de dood verdienil Zijn dood zal
een geluk zijn voor het land... voor dit arrn volk !

- V9eet ge wien ge hlelpt overleveren ? Weet ge het André ? Neen, ge

weet het niet-.

- Wat bedoelt ge moeder ?

- Cartouche is uw broeder!
Louise's man sidderde.

- Mtjn broeder, herbaalde hil als verilwaasil.

- J4, uw broeder...

- OnmogeliJk, moeiler !

- Uw broeder zeg ik, uw broederl

- Ziit Sii dan Cartouche's moeder ?

- Neen... naar lk huwde zljn vader. Cartouche is de onwettige zoon van
Verbinnen, uw vader ook.

- Dan is hij miJn halfbroeden..

- Ge hadt dezelfde vader !

- Moeder, Cartouche is voor mij een schurl !

-'t Zelftle bloed vloeit door uw aderen.

- Hii is een schurk en hij verdlent ziJn straf. Ik wtl hem niet erkennen.

- Een schurk die door de banden san het bloed toch aan u blijft gehecht.

- Itr herhaal het ooh. moeiler, dat ik alle banden met Mathiis verbreken
wil.. Ik ken hem niet !.." Hij is niet van mijn familie !... [Iij is een buiten de
wet gestelde... lk kan er nlets aan doen !... Aan mii ligt de schulil niet...

- Gii zult voor hem doen wat ge eool uw broeiler moet doen, Anilré !...

Bloed mag zich nooit verloochenen !... Gij moogt u niet onwaartlig tonen van
uw vader en van uw moeder !... Gij moogt niet slechter zijn d.an de gendarmen

- Moeiler, ik ben niet slecht !... Ik heb u mijn oordeel in deze zaak iloen
kennen !... Ik mag nlets voor Mathijs en ik zal voor hem ook de hand tot reddtng
niet ultsteken.

- Maar iL wel... ik wel... hiJ was de zoon van mljn man. Ik wll naar hem
heen !

- Meeiler !

- Lzat mii gaan, laat mij los, André ! Ik wil zijn gevangenschap delen. Hoor,
hlJ roept weer" Ha, ho, hoe ! Hij roept ook mij. [,aat me los. Anilré, ik wil naar
hem heen!

- Neen, moeiler !
Zalt ge me los laten ! Ha, ho, hoe ! Ik zal antwoorden.

- Moeder, volg mij I Moeder, bekeer u !

- Ik wil met Cartouche sterven... laat mii gaan. Ik ben de moeiler d,er
bende...

En ile vrouw wrong zich om los te geraken.

- Moeiler, ga met mij, ge zult een rustig leven hebben.

- Ik wil geen rustig leven leiilen... ik ben de moeder iler bentle, ik wil bU
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Cartouche zijn ! Laat me dan toch gaan, lafaaril, verrador, gtl, ilte uw elgen
broerler aân uw vijanden overlevert. lVant de politiehonilen ziin ook uw viian.
den. Ilebben ze niet uw eigen vader neergeschoten? Ik zie hem nog de anne
Verbinnen, hij was gewond, maar sprong nog naar de gendarmen toe... hii kreeg
weer een kogel, stortte neer, poogtle zich op te richten, maar kon niet meer ! Hil
stierf... en gij, ziin zoon, gij heult met de viiand.

- Neen, moeder, maar ik walgrle van dit leven. O ! ga toch met mlt mede,
bekeer u., moeder...

- Ik wil niet, ik moet bij Cartouche zlJn
Analré kon zijn moeder niet meer in beilwang houden" De oude saelile

huilqnd heen, De zoon volgde haar.

Cartouche werd stevig op een paard gebonden De anilere blnilers wilden
wel lopen-

De politie.overste zag Doremans, die vlug uit de tent gekomen was.

- Gii hier, citoyen-commlssaris ? zei hii.

- Ja, ik wâs nnar de heide gegaan om de rover te griipen, maar helaas
voor de overmacht moest ik bezwijken.

- En de binders nodigden u op 't feest ?

- Ze dwongen mij hun braspartil bij te wonen.

- Ah, zo!

- Maar wie zijt gil ?

- De politieoverste van AntwerBen.

- Ha ! Maar hier zljn wij op 't gebieil vaan Helst-op-ilen-Berg, en dus zal
ik 't bevel vceren.

- Nu alle gevaar voorbij is, bromde Deswert.

- ZeSt gij wat, velilwachter ? vroeg Doremans.

- Ja, citoyen-eommissaris, ik zei, dat 't tijd wordt heen te gaan, want we
moeten onze gevangenen nu ook houilen.

- Wii vragen uw oorileel niet.

- Maar ik vraag het wel, hernanr de politleoverste... en citoyen-commis-
saris, ik zal het bevel vertler voeren.

- Gij gaat buiten uw recht.

- Straks zal ik u een stuk tonen, dat u van het tegendeel overtuigen moet.

- Veldwachter. moeten we nog langer hier blijven, wat denkt ge ? vervolgtle
hil tot Deswert.

- De kapitein en ile voornaamste binilers zijn ln onze macht.

- Maar die Bakelanrlt ?

- Kunnen we niet meer aehterhalen.

- Naar Mechelen dan ! Onze vangst ls goed.

Welilra was alles verlaten.
Maar toen kwam l(ate en ze kermde en huilde.

- Hii is weg... Cartouche en de blnders zijn weg ! Maar ik wil naar hem
heen !

Anilré was daar ook

- Moeder ! smeekte hij.
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- Ik wll btj de benrle ziJn, ik ben haat moedlen
llnilré trachtte verder de oude te stilleu, m&ar Gr was geen iloen aan Zli

glng te werk als een bezetene, als een wilde en een krankzlnnige...
Nochtans wilile hij haar met geweld van de plaats sleuren maar ziJ beot

en klopte hem en hd moest lossen, want zij bezat zullre kracht waartegen hil
nlst bestand was.

- Weg, hellehond ! schreeuwde zi! hem opnleuw toe... Ilet bloed uwr
broeilers kleeft op uw handen, uw hart er uw ziel zijn er mede besmeurd !.., Ik
haat en veracht u, ik spuw u in het gelaat, ellenilige, noordenaar ! moordenaar !
moordenaar !...

En weer rende ze weg. André verloor haar spoor, maar de volgende morgen
vonil hiJ 't lijk zijner moeder, 't lijk van de moeder der bende op ile heide !

Hij liet Kate begraven te lleist en heerde droevlg en somber naar Antwerpen
terug.

De binders waren te Mechelen tn de gevangenis en werden er scberll
beE'aakt

Cartouche's riik was ult.

BAI{NLAÀIDÎ VENLIESÎ VELI)

Bakelandt hail Vlaanderen bereikt
De roverbaas was niet zeer gerust.

- Wij moeten verhuizen, zei bit tot Slmpelaere, nog alttirt ziin meest
vertrouwde vriend. Cartouehe kan te veel van ons vertellen, en 't gerecht van
Antwerpen heeft natuurlijk betrekking met dat van Brugge. En op enige mannen
iler benrle moeten we bijzonder letten.

- Ge ilenkt aan Pé Bruneel !

- Aan Pé, ile Schout, ja.
:- TVantrouwt ge hem ?

- Ja. IIij verhinderde mlj te Passendaele ille boer te folteren en daardoor
berokkende hij ons grote schade, want er was daar nog veel geld. En een kerel
ilie zolets durft iloen, kunnen we nlet meer gebruiken.

De Schout moet verdwijnen.

- Aha en dat moet ik doen, antwoorde ile aniler. Maar Bruneel ls een
gevaarlijke kerel, die goed zitn man staat.

- Luister, ik zal zonder omwegen spreken. Doe een wanileling met Bruneel,
stoot hem onverwachts neer, laat zijn lljk tussen de struiken liggen en wê
zijn van de verwaande snoever voor eeuwig verlost.

Simpelaere dacht na.

- Welnu ? vroeg Bakelandt.

- 't ls gevaarlijk! Zo hit iets bemerkt, ben tk er aan. Pé is sterker ilan ik
- Maar ge zijt rap genoeg" Wenst ge de ondergang der benile ?

- Waarachtig, neen"

- Welnu. dan nroet de Schout weg. Hii wordt gevaarliik. IIij zal zlch een
aanhang maken. Gij en ik ztjn ile eerste slachtoffers en Bruneel wordt kapttein

- Eeu droevig vooruitzicht.

- Een plan dat we moeten veriJdelen, Slmpelaere; ih reken op u Zo ih
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