
ÎENUG OP DE IIEIDE

Bakelanilt hail in Cartouche's hut gegeten en geilronken, gerookt, geslapen,
maar toen de zon verrees en zijn vrienil nog niet op ile heitle terug was, begon
de roversbaas zich zeer ongerust te maken.

Herhaaldelijk ging hij naar buiten en onilervroeg de schililwachten, maar
niemand kon hem voliloende inlichtingen geven.

De tijil viel Bakelandt lang.
Eindelijk zag hii in ile verte een troepje.
Maar waren het vijanden of vrienilen ?
Mocht hij blijven of rnoest hij vluchten ?

- Het is ile kapltein ! riep een der schiklwachten. fk hoor ile kreet.
Inrlerdaad, vervaarlijk klonk het over de heiile :

- Ha, ho, hoe !
Weldra kwam Cartouche op zijn spookachtig paaril aangerenrl.
De ellendeling was hevig opgewonilen. Ziin gelaat zag rood als vuur en zijn

ogen glinsterden.
Zegevierend blikte hij Bakelandt aân, alie ontevreden zei:

- Ge zijt lang weggebleven !

- Maar ik heb goeile zaken getlaan. Kom binnen, vriend, ik heb ilorst...

- Maar jagen ze u niet achterna ?

- Mij achterna jagen, mij, Cartouche! Ze beven voor mij Bakelanilt !

- Dat is mogelijk, mâar we moeten na een zege toch altijil op onze veiligheid
beilacht zijn, hernam de ander kalm.

- Weeral die meesterachtige toon ! dacht Cartouche. En scherp riep hij :

- Ik ben hier baas...

- Ik weet het wel, doch ge moet het ook blijven !

- Ehwel, ik herhaal u, dat niemanrl ons hinderen zal. Luister liever naar
hetgeen ik verricht heb en oordeel dan zelf.

Bakelandt trarl met zijn spitsbroetler in de hut.

- Ge hebt nogal veel flessen ile hals gebroken, sprak ile hoofdman der
binders.

- Ik zal ze u wel betalen.

- IVat ziit ge weer slecht gezind, deze morgen !

- Ge liet me ook zo lang alleen !

- Dit zal uw somberheid wel verdrijven, hernam Cartouche en hii wierp
een beurs op tafel.

- Goud !

- Zuiuet goud, vriend !

- Dan hebt ge goetle zaken gedaan !

- Ha I uw gelaat staat me nu beter aan. Ge hebt toch wel een fles voor miJ
overgelaten, ik stik van ile dorst.

Terwijl Cartouche galzig dronk, opentle Bakelandt de zak.

Gouilstukken rotden kletterend over de tafel, en blonken ln't zonnelicht, dat
iloor de kleine ruitjes viel.

- Nu kunnen we als grote heren naar Antwerpen reizen, snoefde Cartouche.
Bakelanilt woelde in het geroofile goud.
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- Ik streel dle gonilvinkies gaarne, zel hii hartstochtelllh, en zfin ogen

tlikkerden van begeerte. Waar hebt ge ilat gehaald ?

Bij een rentenier. Van nacht bracht ik hem een bezoek Nu we hailiten he,el

wat spel, eer we wisten waar die goudvtnkdes verborgen w&ren.

- Onder een blauwe steen ln de kelder ?

- Neen ! Ge raadt het nooit ! Achter de litsten van schililerijen en ln ils
zlttingen van stoelen en zetels ! We moesten de gierigaaral half dooil slaan, eer
we het wisten.

- Maar nu liggen ze daar ! rlep Bakelandt, dio weer ln een goeile luim w&$

- Ja.

- En wat hebt ge nog gedaan ?

- Mrjn naam geducht gemaakt.

- Iloe ! Maar ilat gelil iloet me vergeten naar de gevangen schaper to
vragen !

- Van de schaper bebben we niets meer te vrezen; antwoordde Cartouchs
onverschillig.

- Is hij vrij ?

- Hij is dood.

- Dood ! kreet Bakelanrlt verschrlkt. Hebben ze hem nu al gevonnlst ?

- Ik vonniste hem ! Ik heb hem gewurgd, de lafaard !

- Ileelt hij ons verrad.en ! En we zitten hier rustig te spreken !

- Nu is Bakelandt bevreesd !

- Bevreesd ben ik nooit ! riep de Vlaamse rover met een vloek. Maar ik
laat me niet vangen.

- Maar stel u gerust, ile schaper heeft ons niet verrailen

- lVeet ge het zeker ?

- Ilij weril nog niet verhooril. En eer hii het doen kon, zond ik hem naar
de andere wereld.

Cartouche verhaalde nu ziJn mlsilaad.
Daarna Sat hij een verslag van al zifn helilenrtailen met ile commissaris.
Bakelandt lachte hartelijk.

- Gij zijt een kerel ! zei hiJ bewonderend en biJ die lofbetuiging gevoelile
Cartouche zich fier.

Ook vertelde de hoofdman der Pijpelheiile, hoe hij zich op boer Dewlnter
gewroken had.

- Mijn naam is geducht ! Uren ln 't ronile zal nen over mli spreken I En de
I'ransen laten ons rioen, snoefde Cartouche.

- Nu kunnen we naar Antwerpen, hernam Bakelanilt.

- .la, maar ik rroet een deel van rniJn buit aan miJn mannen afstaan.

- Natuurlijk, maar ueem uw maatregelen, opdat we deze ilag: nog naar
Antwerpen kunnen vertrekken.

- Ja, hetlen nog, trekken we weg ! En dan putten we in Antwerpens stadkas.
Ze is juist goed gevulil, want te Franse regeerders pluimen de burgers ilat het
een lust is.

Cartouche stak het goud weer in de beurs.
Enige ogenblikken later konrligde de schililwacht bezoek aan,

- Wie is er ? vroeg Cartouche.
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- Morr€, kapitetn

- Sus Morré ?

- Neen, de vililer, de vailer.
De kapitein iler PiJpelheide ontstekle even, maar zel ilnn kaln :

- Laat hem maar binnen komen.
De oude Morré stapte in ile hut en groette eerbieilig ile beiile oversten.

- T9elkom, zet u bij en drink een glas, rlep Cartouche vrtendeliJk

- Gaarne, kapitein !

- Maar ge ziet er zo droevig uit. Miln mannen moeten vroliJk zijn.

- Ik ben ongerust, kapitein. Ik hail gehoopt dat miJn Louise hier was...

- Louise ! Ha, 'k wiltle dat ge waarheid spraakt, maar ze zal komen, ze
moet mijn braaf, lief wijfke worden.

- Maar ze is weg, kapitein !

- \ileg ! Wat zegt ge nu ! kreet Cartouche, schiJnbaar vorschrikt.

- Overal heb ik haar gezocht, maar te vergeefs.

- Louise weg ! herhaalile de kapitein. Maat ze zal terugkeren.. re moet !

- En Anilré van Kate is ook verrlwenen.
Nu ontstelde de roversbaas waarliJk. IIij itacht aan d,e medeileling v&n oen

zijner mannen, die beweer-le, ilat hij ileze nacht Louise Morré met een iongeling
ontmoet had.

- Maar 't is onmogelljk, peinstle de schurk. Ik heb haar gedooil... 'k heb ze
zien vallen... mlin sehot was raak. André was een lafaaril en zal gevlucht zijn !

Doch Cartouche zag't midilel om zijn misrlaail verborgen te houden on zei:

- Zou Louise met Anrtré weggetrokken zijn, Morré ?

- Ik vrees het.

- Hadrlen ze verkering ?

- Nlet, dat ik weet !

- De meisJes vertellen die geheimen aan hun vailer nlet, schertsto
Bakelandt.

- Maar Louise was altijd thuls.

- Behalve gisteravond, viel Cartouche in.

- Dat is waar. Toen moet ze met André een afspraak gemaakt hebben,
Maar ik kan het bijna niet geloven.

- l{e zullen het wel moeten geloven, hernam Cartouche. Dat is een slag
voor mij, want tk beminde het schone meisje. Ha ! die ileernen kunt ge noolt
vertrouwen. Maar ik zal André laten opsporen.

- Doe het, kapitein !

- Vast en zeker, want Louise moet de konlngin rler bende worden.

- Nu zoa ze armoe lijilen, sprak de vilden

- Natuurlijk. Iloor eens, Morré, we zullen moed houilen. Ilier, itrink iUt
glas, het zal u kalmeren... Louise worilt ile mijne... en wee André, ilie zich in
mijn weg stelt.

De vilder leiligde het glas en ging met nieuwe hoop heen.

- Hij vermoetlt niets, zei Bakelanilt.

- Heb ik mijn rol niet goed gespeeltl ?

- Meesterlijk ! Morre zal nog lang mogen wachten op zlin ilochter.

- Ja. En toch beminile ik dat meisja
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- Onzin

- \traarlijk, Bakelanilt !
* Zoek een ander wiif ! Maar we gaan eerst naar Antwerpen. Na tle zaken

tle liefile. Iir weet een goed vrouwtie voor u. Ja, ik zal er u een bezorgen.

- Een Vlaamse !

- Een mijner verheelsters. En schoon is ze, en vrientleliik !

- Ik reken op uw woord, want op ile heitle is er niets dat mii past.

- Welnu, vertrouw op mii ! En nu aan het werk !

- Ge vergeet, dat ik de ganse nacht gewerkt heb.

- Slaap dan enige uren. Maar vanilaag moeten we weg !

- Vast en zeker !

- Mijn eigen mannen zullen reeds naar mijn terugkomst verlangen en
bovenilien, eeu kapitein mag niet lang van zijn benile verwiiilertl blijven.

Cartouche legde zich te bed en sliep gerust, als had hij niet ile minste
euveltlaatl op 't geweten.

Tegen rle mid.dag ontwaakte hij.
De kapitein ontbootl een zijner schildwachten en zel :

- Roep de bintlers samen.
Weldra kwamen de rovers.
Ze wisten clat Cartouche het gestolen gouil verdelen zou.
Ieder kreeg zijn deel... en ieder was tevreden.

- En nu, mannen, moet ik naar Antwerpen, zoals ge weet, weer in ons aller
belang. Ik ga alleen met mijn vrientl Eakelandt, maar welelra trekken we allen
samen naar de stail. Gedurende mijn afwezigheiil zal Sus Morré 't bevel voeren
en ik vertrouw, ilat ge hem gehoorzamen zult als mij ! Eet en drink en weest
vrolijk, maar houilt een oog in 't zeil. Vergeet vooral Pieter Deswert niet, en
is er een gelegenheid ilie vervloekte garde omver te blazen, gebruikt ze, want
hij is een ernstige vijantl, dat weet ge,

De twee mannen verlieten de benile.
Onderweg zei Cartouche, wiens voorhoofd gefronst stonil :

- IVat mij grotelijks verwondert is ilat tot heilen niemand Louise
gevonden heeft... En wat me deze nacht door iemand vertelil weril, ilat hij het
meisje met een jongeling gezien heeft, doet me nadenken...

- Maar als het meisje dood is, dan kan men haar toch onmogelijk aan de
arm van een jongeling gezien hebben.

- Dat is juist" Mijn schot mist nooit ! Als ik eenmaal iemanil onder vizier
heb genomen, dan rnag hij een kruiske over zijn leven maken.

- Maar dan tlet verraad rilaarover ge spraakt. Weet ge wat ? Waar hebt
ge Louise geschoten ?

- Niet ver van hier" Haar lijk moet nog onder een struik liggen.

- Laat ons dat eerst eens gaan nasporen. Men kan niet te voorzichtig zijn.

- Intlerdaad.
Cartouche geleidde Bakelandt tot de plaats waar hif Louise had geschoten.
Nu waren zij er.

- Ziet ge, riep hij, hier kan men gemakkeliik nog zien waar ze gevallen Ls

Ziet ge, hier, waar het kruid platgetlrukt ligt.

- Ja, ik zie de plaats wel, maar het lijk niet !
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IIij boog zich vooroven

- En waar denkt ge dat ge haar getroffen hebt? vroeg hij ua een wiJL

- Vlak in het hoofd.

- Er moet dus een grote bloedvloeiing zijn geweest. Ik zie echter geen bloed.
Het is hier droog als in mijn vestzak

Cartouche kwam zich thans ook overtuigen. Ook hil bemerhte niet het
minste spoor van bloed.

- Dat is raar ! mompelile hij. Ik aag haar vallen als een steen"

- Jù, vallen, spotte Bakelanùt, maar kan dte heks het niet gedaan hebben
om u te verschalken?

- Als men een kogel in de kop heeft redeueert men niet meer.
Bakelandt antwoordde niet veel om de bondgenoot niet te zeer oD te winden

Maar hii maakte in zichzelf zonderlinge bemerkingen.

- lVat zegt ge? vroeg Cattouche, die hem als gek stonil aan te staren.

- Man, hier is iets omgegaan dat niet van de poes is. We zullen goetl doen
nz oaze terugkomst uit Antwerpen, dit zaakje eens op te klaren, want de soep
ziet er mij niet rein uit.

Cartouche die steeds zijn zelfbeheersing kon bouden, barstte thans tn
woedend geschreeuw uit.

- Ik wil die zaak rlaileltjk onderzoeken ! zei hij. Ik ilenk atat het meisje
iloor haar vader zal opgeraapt geweest zijn en dat de man biJ mii is komen
huichelen... Ik wil er meer van weten... het is te gewichtig !

Cartouche wrong de nagels in de palm der hantlen.

- lVacht ! zegde hij. Ik zal die feeks leren veinzen... Als ze tn miin berelk
valt wrlng ik haar, zoniler meer, even als de schaper, de nek om... En Anilré
daarbij... Beitlen moeten verdwijnen.

- Eerst hen ie pakken krijgen, zei Bakelandt.
En binnensmonds voegde hij er bij :

- En ik ga hier zo spoedig mogelijk vanalaan.
En weldra verlieten Bakelanilt en Cartouche ile Ptjpelheiile.

BUBGGBAAT' DE POIL

Op ile Meir te Antwerpen stonil een deftig huis, dat echter meestal gesloten
was, zodat het onbewoond scheen.

Toch wlst men dat burggraaf de Poil, aan wie ilit prachtig huis, ilat seilert.
dien afgebroken werd, behoorile, slechts zeklen de starl verliet en ilus schier
altijrl zich in zijn woning ophieltl.

Allerlei geruchten deilen in de stad de ronde over ile eilelman en iliens vrouw,
maar niemrnil kentle de volle waarheid en de enige knecht, ilie ile burggraal
nog in dienst genomen had, zweeg als een graf.

Burggraaf ile Poil zat ln zijn kamer, die smaakvol maar toch somber
gemeubileerd waq als wilde de edelman alle vroliike kleuren uit zijn ongevlng
verbannen.

Hij was reeds oucl, en over zijn gelaat lag een ilroevlge trek, dle met zitn
wezen vergroeiil scheen en er nooit meer van wiiken zou.
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