
VISIOENEN

Kate was zeer Jaloers geworclen, toen Louise haat zoon kwam halen. Ze weril
zo onrustig, dat ze het niet in beil kon houtlen.

- Ik moet Cartouche spreken, mompelde ze. 'k Weet dat hij Louise nemen
zal tot gezellin... Loulse is listig en heerszuchtig en zij uou wel gaarne mljn
plaats innemen. Ja ! wacht, tk kan de kapitein nu vertellen, dat Louise met een
anilere vrijer op gang is. It'ij zal jaloers woralen... Misschien breng ik mijn eigen
Jongen in gevaar, maar ilie kan ik wel beschermen. Ik moet Cartouche tegen
Louise opstoken. Neen, die fiere feeks zal mijn invloed niet verminderen.

- Het wtjf kleerlile zich en trok tle heftle op.
Vlug spoedile te zlcln naar de Linie.
WlJ zagen Cartouche ite hut verlaten, om Kate te illreken.

- Welnu ? vroeg hij blts.

- Is de kapiteln niet welgezind ?

- Geen omwegen, Kate ! Ik heb niet veel tijil.
- Ifa, de kapitein ls ln een slechte luim; 't spijt mij, tlat ik zijn stemming

nog slechter moet maken. Maar ben ik niet de moeiler der benile ?

- Ja, Ja.. wat ls er nu ?

- En de moeder der benile mag niet in Cartouche's paleis komen seilert
dle vreemileling ilaar hulst. Kate wordt buiten ontvangen, gelijk ate iongste
blniler !

- Ziit gij opzetteltjk gekomen om mij kwaarl te maken ! tierde Cartouche.
Ik kan u nu nlet ontvangen ! Zeg ilus hier wat er is, de schildwachten kunnen
u nlet horen.

- O, zil zullen het spoeilig genoeg weten !

- Maar wat is er dan toch ? Spreek !

- Welnu, ik zal spreken !

- Eap, rap, blj alle iluivels !

- De kapitein zal zlch een nieuwe gezellln kiezen... de schone Louise Morré.

- En komt ge mij de toekomst voorspellen ?

- Daarvoor verwacht ik u in mlin hut. Maar ile schone Louise ls thans
op wandel met een Jongere vrienil.

- Ge liegt, Kate ! rlep ile roverkapltein verschrikt.

-'t Spiit me. ilat lk uw stemrning moet verslechten. Maar ben tk nlet
ile moeiler ile bende, ilie over het heil der mannen waken zal ? Louise brengt
verdeeldheid in ile benile. Zij belooft trouw aan de kapitein en schenkt haar
gunsten aan anderen. Nu wandelt ze met de een, tlan met ile ander... en al die
vriJers zullen verdeelilheirl in ile benile brengen rloor minnenijil... en ile benile
nal gevaar lopen ! Ja, Cartouche, nu zie ik ln de toekomst... de bende zal
velalwijnen... ile beste leden zullen't schavot beklimmen...

- Zwijg, Kate, bij Satan, zwijg !

- Stoor me niet... ik zie in de toekomst-. ia, Ja, Cartouche en zijn mannen
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op het schavot... en er is maar een mialalel om die ramp te vermijilen... Itrat zie ik !
De schuldige... 't is Louise... ja, 't is Louise Morré... en ze staat oniler het volk.".
zij huilt nree : Weg met de binders... weg met Cartouche 1... Zii lacht... zll ziet
ile beul komen.

- Kate ! Kate ! riep Cartouche angstlg.

- Stoor mij niet... want 't verduistert reeds ! lVat zie ik nu... Louise biJ een
politieman... een Frans ambtenaar... Zij ontvangt getd... het loon waarvoor ziJ
Cartouche aan 't gerecht overleverile... zij ontvangt goud, veel goud !... Wat zie
ik nu ! Ha, ha, een bloedenil hoofd, dat de beul aan 't volk vertoont... wie is het !.".

Cartouche, onze arme kapitein ! Zie, ziin gelaat wordt nog vertrokken... de ogen
gaan nog eens open... de beul werBt het hoofil in een manil... ile menigte huilt...
Wie lacht daar zo luitl !...

Terwijl Kate zo sprak, stond ze met tle arrnen opgeheven. Gans haar lichaam
beefde... de voeten trappelden.

Cartouche zag die gestalte in 't schiJnsel van 't licht zijner hut en beefile...
Kate loosile tlan een diepe zucht, sloeg de hand aan het voorhoofd en zei

als verilwaasd :

- Waar ben ik?
- Bij mlj ! riep Cartouche.

- Is dat de stem van de kapitein ? Ja, ia... en ik ben aan de Linie ! Ifa,
'k herinner mij nu alles ! O, kapitein, 't is vreselijk... maar 't is een vermaning.
'k Kwam u waarschuwen, dat Louise met een aniler wandelde en 'k vreesile
verileel{lheid om haar ln de benrle... maar na zag ik erger. Louise zal u verraden...
Kapitein, doe haar weg, eer het te laat is !

- Kate, kan ik dat alles geloven ?

- Ha, het oude vertrouwen ! Heeft Kate u al eens betlrogen ? lVie zei mij
deze morgen, dat de dokter vermoord werd, wie dreef miJ naar de plaats, waar
hij las ? wie joeg mij wat later naar de schuilplaats waar de schaper gebonden
Iag ! Helaas, ik kwam te laat... ik kan hem niet ontbinilen. 'k Krabde het gelaat
van de veldwachter open... en hij zal pijn lijden, Deswert, hij zal hedennacht
aan mij denken... Maar ter zake, wie kwam u verwittigen, dat ile schaper mee-
gevoerd werd ? Maar nog gelooft Cartouche ile voorspellingen van Kate niet...
hij zal liever sterven !

- Ik geloof u, Kate, 'k geloof u... 'k moet wel ! Waar is Louise... zeg het !

- Ik weet het nlet... ze is vertrokken van mijn huis.

- Van uw huis ?

- Ja, en met mijn zoon !

- Wat, met André !

- Met mijn eigen kinil... het kind wiens vailer onbekenil is behalve door
mij... En meent ge, tlat ik mijn zoon in gevaar brengen zou, als ik het heil der
bende niet beoogde ? Ik ben de moeder der bende... maar ook de moerler van
Anilré. Maar ile bende vôôr alles ! O, Cartouche, sla mijn woorden niet in rle wind.

- Ik zal Louise gevangen nemen, hedennaeht nog!

- Als ue a maat niet gevangen neemt. Ze is listig.., en ze kan vleien... en
mannen zijn zo zwak !

- IVees gerust... ik heb uw voorspellingen gehoord ! Weg met ile verraailster !

- Tot morgen, kapitein ! Zijt nu kloek !





- Iryees gerust !

De elleveeg verdween ln 't duisten
Cartouche keerile in ile hut terug.

- Wat ls er gebeurd? vroeg Bakelanilt ilriftig. Ge ziet bleek als ile ilood.
Slecht nieuws ?

Cartouche leiligde een halve fles wijn en vertelile ilan alles.
Bakelanilt luisterile aanrlachtig.

- Nooit heb ik aan waatzegsters geloofd, zel hil, toen Cartouche klaar was
met ziJn verhaal, maar ilat wijf moet ik wel geloven ! Ik ilenk aan 't gebeurile
van deze morgen. Welnu, ilie Louise moet uit de weg. Beilenk, wat ik u aleze

avond zegtle.

- Ja, ze moet verdwljnen ! en nu nog zoek ik haar oB ! Ea ! kon lk haar
op haar wandeling verr:rssen.

- Wil ik meegaan ?

- Neen, laat me alleen !
Cartouche vertrok. Weinig vermoedde htj, dat Loulse nlet ver van ilaat

een werk van barmhartigheid verrichtte, zoals ze geloofile, en een kindeke ln
de armen ener moeiler legde.

Vol wraakzucht, verteeril iloor ialoezie, angstig iloor Kate's woorden, rende
ile roverkapiteln over tle heide.

HET GEVOLG VAN KATE'S IryAARSCHIIWING

Als een wraakgeest snelde Cartouche over de helile. Hij wilile zlch ver-
gewlssen of de vrouw de waarheiil gezegil had en begaf zich naar MorÉ's herberg.

Enige binders zaten te drinken.

- Leve de kapitein ! Alilus begroetten ze hun overste. Maar plotseling
zwegen ze, want ze zagen dat ile hoofdman bleek was van woede... en ze dachten
aan hun ongelukkige gezel, die in tle herberg < De Nachtuil > tloor Cartouche
neergeschoten wertl en ginder in de stal begraven lag.

Cartouche deed zich gewelil aan om kalrn te schiJnen.

- Goeilen avond, mannen, groette hij.

- WeIk geluk u hler nog te zlea, zei vailer Morré, biJgenaamd de vililer.
Waarmee mag ik u trakteren ?

- Geef mij een glas branrlewijn !

Cartouche zette zicb bij de mannen.

- IVat heb ik vernomen, Clothilde is ilooù, benram de herberglcr, die vriler
was dan de anderen, omilat hij een voomame post in ile schurkenbende
bekleedile.

- Zwiis over ilat wijf ! lVat ilooil is, is vergeten, antwoordile Cartouche ruw.

- En dokter Van Montfort is ook dood, hernam ile vililer. Niemanil weet
wie het gedaan heeft !

- Ja, de dokter is dood, zei Cartouche en hij zag ziln kerels vreemal aan.

- 't Is toch jammer, sprak Morré. Vinilt ge het ook niet, kapltein ? Wie zou
hem neergeslagen hebben?... Ik kan niet geloven ilat gij het bevolen hebt. Als
het maar niet het werk is van een vreemde zwerver. Er komt hier nog wel
eens raar volk
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