DE

( NOTARIS )

De volgenile voormidtlag was Liza in de herberg van Morré terug.
Ze vond er een binder, nog een jongeling, ilie er miniler haveloos en meer
beschaafd dan de andere rovers uitzag.
Men noemde hem de < Notaris r, omdat zijn vader ilit ambt in een voomame
Brabantse stad uitoefende.

Maar de zoon hail zljn vailer bedroEen en bestolen en was Iiil van Cartouebe's
benile geworden, om 't gerecht, waarrnee hij heel wat af te rekenen ha,il, te
ontvluchten.
I)e < notaris D was nog niet lang btj ile benile, en Cartouche hadl hem meilegenomen. omilat rlit nleuwe liil veel rlike families kenile. en menlge voor ile bandieten nuttige inliehtinEen geven kon.
De

<r

notaris

>

zag belangsteltend naar Llza en noiligcle het meisje

uit met hem

te ilrinken. maar zij weigerde.
IVaar is Morré ? vroeg ze.
- De
iongen zit tussen vier muren...
ile heiile.

en ile ouile zwerft wanholrlE ovet

Maar nauwelijks hatl hii dit gezegtl of Morré kwam binnen, gevolgil cloor
Cartouche en Bakelanilt.
- Ha. is dat het meisje, ilie mijn manneû verlokt met haar mee te gaân,
zei Cartouche
ben onschulillç kapitein, antwoordile Liza, onbeschrcomil"
- Ik
Maar ge verlelilet Sus met u mee te gaan.
- kwam hier om u te spreken, doch ge waart er niet.
-En Ikweer
vertelile Liza haar bezoek van de vorlge dag.
Doemenis ! morrle Cartouche. Wat moet er van ile bende worden als
mijn lultenant zelf ongeoorzaam is ! Ik taat hem in ile Eevangenis !
kapitein, neen ! riep Liza heftig.
- Neen,
Morré mag niet in de hanrtren van het gerecht blijven.
- Gti bracht hem ginder, verlos hem dan ook !
- Ifa, kon ik mâar. rtras lk maar een man ! Kapitein als gij hem nlet verlost
gaat uw benile te niet !
benrle te niet ! Zouilt Ee ons mlsschien verrailen ?
- Mijn
Bii
ile iluivel. ia ! riep het verdorven meisje harstochteliik
- Wat zegft, ge daar ! hernam ile overste woeilenrl.
- Ik ben een uwer trouwste leden, kapitein, maar als ge mlfn llef laat
sterven, dan verraad ik alles !
lief ?
- Uw
Sus is mljn lief !
- Seilert gisteren zeker?
- Hij is mijn lief, het iloet er nlet toe hoe lang, htj ls het, en ge moet hem
bevrijilen !
is schoon, zei Cartouche tot Bakelanilt. En flulsterenil vervolgile hiJ :
- Ze
Toen ik u glsteren om een Vlaamse vrouw vroeg, haal ik aan ilit melsje
-

niet gedacht
- Hoe kunt ge nu over deze zaken spreken, gromile Bakelanilt. Beraam
miililelen om de gevangene te bevrijden.
- Welnu, Lizake, hernam Cartouche vriendeliJk, ileze avonil trekken we
naar Boisschot. Zijt ge nu tevreden ?
Maar ik ga nu naar het dory.
- Ja.
Om te bespieden of men Sus niet vervoert.
- Gij moogt niet gaan, men kent er u te goed.
- Ik
zal voorzichtig zijn

-
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- Gii bllJft hler. Maar lk zal twee mtjner mannen naar Eolssehot zenrlen.
We gaan iladelijk maatregelen nemen. Tegen ile miiltlag moet ge naar mijn hut
komen, want ik wil u spreken.
Cartouehe. Morré en Bakelanilt verlieten de kamer en het meisie bleef
met ile ( notârls > alleen.
- Nu zal Sus vrij worilen, zel Llza tot ile iongellng.
Misschien.
- Neen,
zeker !
- We zullen
hopen, maar hiJ zal g,een luitenant btijveo
- En waarom't beste
nlet?
Cartouche is verstooril op hem.
- T[el,
Maar hij kan Sus niet missen !
- Denkt ge dat
er Eeen anclere leden zijn, rlie luitenant van de kapitein
kunnen worden ? vroeg ile c notarls >.

zo goetl als Sus.
- Geen
Onnozel meisje, gif bemint hem !
- Ik verberg het niet.
- En hiJ beilriegt u !
- Dat is laster !
- O, Sus Morré heeft al veel meisfes bemind, ver:solgile ile
iongeling listig.
- Gti tieet !
- Wil ik er u enige opnoernen ?
- Ge liegt ! ge Iiegt ! riep het meisje heftig.
- Ge zijt verblind. IVilt de namen van ziJn lieven kennen ? Sus heeft
Se
zich van u bedienil om aan gelil te geraken en ilat ls nu mislukt. Komt htJ

vrij, ilan zal hij Liza Montens niet meer kennen.
- Ik zou hem iloilen ! kreet de hartstochtelijke

deerne, terwiil haar ogen
flikkerilen.
- Hoor eens Llzake, ik heb ook meisJes gekend, lk verberg het niet, maar
nooit zag ik een schoner gelaat ilan het uwe ! zei ile <notaris> vleienil.
!
- Zwijs
Moet tk verzwijgen, clat lk u bemin ?
- wil niets van u weten !
- Ik
- Ge zijt dwaas, Liza ! Een kerel, die zodra hij hoort, dat ge hem geld
bezorgen kunt, verklaart u te beminnen, gelooft ge.
is oprecht !
- Sus
Och wat, oprecht ! Heeft hu er al bewijzen van gegeven ! En nu ls hiJ
gevangen !

hij zal vrij worden !
- Maar
Dan is hij in ongenaile. Ik ben de zoon van een notaris...
- Bof niet op uw afkomst.
- trk ben toch van treffelijke familie en Cartouche acht mii. Ik zal wat
worclen in de bende en nu bied ik u mijn liefde aan. IVees toch niet dwaas ze te
verwerpen.

En de jongeling was opgestaan en za,g het melsje met schitterenile ogen aan.
- Ik bemin a Liza,., we zullen trouwen... en als ge wilt, kunnen we eklers
Eaan wonen, ik zal mij met mijn vader vefiroenen en dan wordt gij een ilame !
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velnst ge ook ! riep het melsJe.
- Nu
Ik
zweer u. dat ik oprecht ben !
- Gij zoudt u met uw vader verzoenen ?
- Ja.
- En uw vader heeft u vervloekt ! Gij moest vluchten voor 't gerecht,
kunt nooit meer een groot heer worilen.

Bii

- O ! Liza. geloof me toch ! Mijn vader zal mlj weer aannemen en alles met
het gerecht in orde maken. Word mijn geliefde, Liza, zeg ja, toe, zeg ia,,.
En hij wilde het meisje vastgrijpen en in zijn armen drukken, want in't hart
van deze verdorven jonkman gloeitle de hartstocht.
Maat Liza schoof ile tafel tussen hem en haar en riep :
Laat me gerust, of ik schreeuw om hulp !
- Ik
zal u wel vinilen ! riep hij nijilig.
-Cartouche
trad weer binnen.
Maakt gij ruzie hier ? vroeg hrj op knorrige toon. Is er nog geen last
genoeg in de bende?
Die kerel wil met mij vluchten, kapitein, zei Liza snel
- Ze
liegt. de feeks ! riep rle notaris. Ik vluchten ! Gij wilt zeker vluchten
met onze dappere luitenant, die onze kapitein wil nadoen, zonder iliens kennis
en behendigheid tc bezitten en ons allen in gevaar brengt.
- 't is genoeg, zei Cartouche tot Liza. Gii mocht wat miniler noten op uw
zang hebben, ofschoon van de andere kant ik u niet berispen mag, want gil
deeilt eigenlijk uw pticht. Meisje, ga nu naar mijn hut, ik moet u spreken, en
gij < notaris r zult naar Boisschot gaan en uithoren, wat men met Morré wil tloen.
Moet ile < notaris )) naar Boisschot ? vroeg Liza heftig.
- Ja.
Neen, kapitein !
- Bemoeit
ge u nu ook al met mijn zaken?
- De < notaris
D mag niet naar Boisschot. want hij
gevangenis zien blijven,
meisje ilriftig.

zou Sus

't liefst ln de

hernam het

râast ge, |'izat,
- Nu
- Die kerel wil. dat ik ziJn lief wordt, kapltein,
water, antwoordde

maar ik sprong liever in 't
Liza.
- Ah. zlt de aaak zo in elkaar ? Liza. gaat gij nu naâr mijn hut en bekommer u niet meer om de (notârisD, die op ieder meisje verliefd worilt, ilat is een
zwak van hem. en in plaats van beledigd moest ge nog tier zijn, ilat zulk een
treffelijke jongen^ wiens zusters in de zijde gekleed gaan, u gaarne ziet.
lh kan haar missen, zei de jongellng.
- En
ik hem ! kreet Liza.
- l{elnu.
dan is altes goed en behoeft ge elkaniler niet meer lastig te
vallen, hernam Cartouche lachenil. Lizeke, ga nu naar mijn hut, tot straks.

Het meisje gehoorzaamde.
Cartouche bleel met de < notaris r alleen, en zei :
- lk heb nri.jn tweede man. rtie ik naar Boisschot zenden wikle, nlet
kunnen vinden. hij is gaan leuren" Nu moet gij gaan.
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Goed, kapitein

!

Neem wat oude iretels mee, en speel voor ketellapper, maar goeil ogen

en oren open, want ik wil weten, wat ze met Morré willen iloen. En als ge lets
verneemt, dat voor ons van belang is, melilt het mij ilan onmidilellijk! Begrepen?
- Reken op mij. kapitein !
- En wat ilat meisJe betreft, Morré kriigt ze evenmin als gij. want ze zâ.1
mijn vrouw worrlen. Dus hoeft ge tegen Morré geen wrok te koesteren" Doe uw
best, want die kerel moet vrij zijn; ilaar zijn gevangenschap voor ons alles een
gevaar is. Luitenant blijft hlj echter niet. en die plaats is van heden af open. Ik
zal vanùaag zien wat gij doen kunt. Begrijpt ge me ?
De < notaris > verliet onmidilellijk ile herberg.
Cartouche bleef een wijle in ile herberg met vader Morré en Bakelanilt.
uw familie bezorgt ons veel last, gromrle de eerste.
- Vilder,
Kan ik het helpen ? kloeg Morré.
- Ik
heb uw dochter gezien !
- Loulse
! Ge hebt Louise gezien ? \Mas ze te Antwerpen, kapitein, vroeg de
herbergier verrast.
Ja, ze is te Antwerpen.
- En
ze u te volgen ?
- Mijweigercle
volgen ? Mij verraden wilde ze doen !
Onmogelijk, kapitein !
- Gelooft
ge me niet ! \teinig scheelde het of wij waren gevanEen.
- En Louise
zou u verrailen ! Ik kan het niet geloven, kapitein !
- Ik zeg u, dat
het waar ls ! En daârom, Morré, moet gij uw ilochter te
Antwerpen halen. Ze beeft, tle ilootl vertlienil.

ge zult Louise toch niet ilotlen !
- Maar
Maar ge zult haar niet doilen, kapitein, herhaaftle Morré dringend.
- Ik hail het al kunnen
iloen
- En ge deetlt
het niet ?
- Neen. omdat zij uw dochter is !
- O, ge zijt goeil...
- Maar ze kan niet te Antwerpen blijven want anilers verraadt ze ons allen.
- Was ze met André ginder
?
- Ja, natuurliik !
- André zal haar
aangezet hebben u te verraalen. Die lafaaril durfde het
zeker zelf niet doen !
- 't Is mogelijk. In elk geval, ge moet Loulse naar de helde terug voeren
en ze hier tlan scherp bewaken. Als kapitein der bende mag en moet ik dit van

u

wensen !

zal het iloen, kapitein.
- Ik
Maar zonder uitstel !
Heilen nog vertrek ik. En Anilré is veroorileeltl, dat zweer ik ! Die lafaaril
zal ik doilen, kapitein !
om clat zo te tloen, itat sii ontsnapt.
is opperbest. Ge ztjt slim
- Dat
Reken op mij, kapitein! M.aar zeg mii, weet ge \raar ik Louise vinden kan?
- Gisteren we ze in de woning van burggraaf de Poil op de Meir.
- Bii een
burggraaf ! riep Morré verwonderd. Hoe kwam ze daar ?
-Cartouehe begreep
wel, dat Clothiltle haar levensgeschieilenis aan Loufue
genoeg,

t07

verteld en mlsschlen een booilschap aan haar ouilers meile gegeven hail; zo ver.
hif Louise's aanwezlgheid in ile voomame woning te Antwerpen.
Maar hij vergenoegile zich met tot Morré te zeggen:
- Uw dochter is sluw en ile duivel weet hoe ze ilaar geraakt is, maar ge
kunt ze er vinilen en nu reken ik op u, om dle zaak in orde te brengen, want
anders moet lk anilere miililelen gebruiken voor cle veiligheiil iler benile.
gerust, kapitein, ik zal mijn woord houden, beloofile ile herbergier.
- Wees
Ja, Morré, doe uw plicht. Het belang der bende moet v66r dit van persoonliike vriendschap gaan. Ouilers moeten er hun kinileren voor kunnen
klaarde

opofferen.

wilt gij hiermeile bedoelen, kapitein ? vroeg Moré verschrikt.
- Wat
- Ik zeg' ilat men ons aller veiligheitl niet mag laten afhangen van een
persoon en ilat Louise kost wat kost naar hier moet gebracht wortlen.
Dit zeggend blonk er iets vals in de ogen van Cartouche, dat het hart van
vader Morré deeil ijskoud worden.
- Kapitein, sprak hir, ik vraag u nogmaals dringenil, Louise geen kwaatl te
iloen als ze hier ls. Mijn zoon zit reeds gevangen en Goil weet wat er met hem
gebeuren zal.

er nu God maar te buiten, Morré, en zorg maar dat Louise hier is.
- Laat
Zult ge haar iloilen ?
- Gii kent mijn geilacht hlerover reerls.
- Zalt ge haar doilen ? drong Morré aan.
- Voor de bllksem ! Gaat ge nu eindelijk eens uitscheiden met uw gezannik. Gij hebt het recht niet mij over mijn plannen te ondervragen.

- AIs vailer heb ik over mijn kinileren alle recht.
haar van haar hoofrl gekrenkt wonlen.
- Wie zal mij dat beletten ?
-Ik
Morré stond voor Cartouche met vlammenile

Ik wil niet ilat er een

ogen.

- Wel gij notenkraker, ik weet niet wat mij belet u neer te schleten als
een hond, tierile Cartouche, die een zijner ilriftigste ogenblikken kreeg.
Ik wil niet ilat men haar zal iloden! brultle Morré.
- Ik
heb al last genoeg gehail met uw kinderen ! wedervoer ile kapitein.
Er zou een voorbeelil moeten gesteld worden. een voorbeekl ilat een verschrikkelijke en cluurzame invloed op ile bendeleden zou uitoefenen. Ge kent ile wetten
van onze bende ! lVie verraadt is ile tlooil gewijd.
Maar Louise zult ge leven laten ! herhaalde de vailer haritnekkig.
-Bakelandt
gaf Cartouche een tik met zijn elleboog, als wiltle hij htermedo
beiluitlen itat hij voor het ogenblik de vader zijn zin maar moest geven. Slim
zijn was de boodschap en het was in de allereerste plaats noilig ilat men Morré
tevreilen stelde.
Cartouche begreep ile wenk. Hoewel ziJn hart wrokte en htl gaanre ile her.
bergier voor zijn voeten zou hebben ultgestrekt, oordeelile hij het beter wat
water in ztin wijn te doen.
- Goed, antwoordrle hij. Ik beloof dat Louise zal gespaaril bliiven. Zorg nu
maar spoeilig dat ze hier is, want ginder zal ze ons verrailen
Ik zal haar halen, zei Morré en ik vertrouw op uw woord.

-
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Cartouche en Bakelandt vertrokken naar het hoofdkwartler.

Bakelanilt legde zich te slapen

in een bosie en Cartouehe trail zijn hut

binnen

Lina zat et.
De kapitein ging naar het meisje toe en kuste haar verscheiilene malen.
IIet meisje bloosde hevig, rloch booit niet de minste tegenstanù

Liza, nu moet ik u spreken- Ik
luister, kapitein !
- Bemint
Bij Sus Morré ?
- Ja, kapitein...
- Reeils lang ?
- Oh, ik heb hem ilikwijls gezien en dan vonil lk hem een feme jonkman
- h, ja, maar hoe lang verkeert ge met hem ? hernam Cartouche.
- Sedert gisteren
- Dus
hij sprak u van ltefile ?
- la, kapitein.
- Omilat hij u nodig had. Sus Morré heeft al veel vrlendinnen gehad- Is dat waar', kapitein ?
- Meenrlet gij waarliik ilat grj zljn eerste lief waart ? vroeE Cartouche
lachend.
tra, zo nei hij toch.
- Natuurlijk,
rei hij het ile meeste Jongelingen spreken alihu. Maar go
zult-wel ondervinden, dat hij weinig van zijn liefde voor u meent.

lnij mij durft bedriegen ! riep Liza met flikkerende ogen
- Zo
Kom, kom, vergeet hem... en wordt mijn vrouw.
-Het meisje staarile ile kapitein ongelovlg aan
vrouw, stamelde ze.
-LizaUwwist
niet wat ze hoorde,
Ze kon Cartouche's vrouw worilen !
Ze zoa boven alle vrouwen en meisjes iler heiile verheven ziJn !
Zli zotu in deze welingerichte hut wonen ! Meende ile kapitein het
ge ? vroeg Cartouche.
-EnWilt
hartstochtelijk riep ze:
mij ilan maar Mathijs !
-IIijNoem
opentle zijn armen en het lichtzlnnige, verclorven

?

meisJe wierp zich aan

de borst van de rover.
mij !
-En Kus
ze kuste hern-

zult ge nu Sus Moné vergeten ?
- En
Ja, kapitein...
- Ik ben nu Mathijs voor u...
- Ja, Mathijs, ik zal Morré vergeten !
- Goeil ! Ga naar uw vader en vertel hem alles. Binnen enhele ilagen geven
wij een groot feest, ùat zal onze trouwplechtigheid zijn... We kunnen moeilijk
naâr een gemeentehuis gaan, want ile maire zou ons aanhouden. Katc zal ons
huwen.

-

Kate, de heks ? vroeg het meisje vreesachtig.
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geluk

toewensen.
is mii zeer genegen en zal ons
- Zil
Zoals gij alles schikt, is het mij goeil, Mathijs.
- Ga dan naar uw vailer en blijf er enige ilagen, want ik moet eerst
zaken vereffenen, alvorens wij het feest kunnen vieren.

enige

Sus Morré ?
- En
Geen sprake meer van, Lizake.
- Maar toch zou ik willen ilat hij vrij kwam.
ge nog van hem?
- Houdt
Ik
heb van hem gehouden en hiertloor ls al ilat ongeluk over ons gekornen. Maar nu ik weet ilat hij mij voorgelogen heeft, begeer ik hem niet meer.

stelt toch nog belang in hem. hoor ik.
- Gii
Het is niet nodig dat hij het hoofd afgesneden wordt. En misschien
- nog aan de galg klappen.
hij ons

zou

Maatregelen zijn
Stel u
- Inderdaad.
En zult ge m\i getrouw ziin, Mathijs.
- Als ik u trouw ziit ge rnijn vrouw en daarmede is het uit.
-Liza
bloosde.
gerust.

genomen.

Het arme, verdwaalùe meisje geloofde inderdaail wat ile vreselijke kerel
haar wijs maakte" De glorie, schone klederen, geltl en goed bezitten, in aanzien
komen waren allemaal dingen die haar hoofil op hol brachten.
Gisteren nog was ze dienstmeitl... nu de machtigste vrouw iler heiile.
EEN PLAN

De morgen volgenrl op Morré's gevangenneming, begaf commissaris Dore.
mans zich om acht uur naar zijn verloofde, toen hij bij zijn woning de velil.
wachter van Boisschot ontmoette, die beleefd groetend zei:
- Citoyen commissaris, onze meier heeft mij naar hier gezonilen met deze
brief.
Met gewichtig gebaar nam Doremans tle brief aan en las de gevangen.
neming van een rover, ilie te Heist moest thuishoren.
De meier wilde tle bandiet overbrengen naar Heist, doch vroeg ilaarvoor
hulp, ùaar hij beducht was voor de gezellen van de gevangene.
Ik moet antwooral meebrengen, citoyen eommissaris, zei ile velilwachter

-

bescheiilen.

Maar hoe heet die rover?
- Ja.
Hij
?
- Aanweigert
ile meier ! Mij zou hij wel antwoorilen. Is het Cartouche niet ?
is niet rle kapitein... Hij verkeerde, schijnt het, met Liza Montens.
- Neen,'t
Wie is tr iza Montens ?
- De meid van mijnheer Schootens.
- Maar kerel, nu weet ik nog niets. Vlrie is rniinheer Schootens ilan ?
- Een rijke grondeigenaar van Boisschot, citoyen commissaris, antwoordde
de andere betlremmeld. Liza Montens kornt van ile Piipelheide.
Denkt ge dat ik
veldwachter.

kennissen heb op ile Pijpelheitle ? Maar ginrls zie

ik

ile

Doremans, de eeuwige bluffer, wenkte Pieter Deswert, ilie reeds zijn gewone
ochtenilronrle gedaan had en nu nieuwsgierig nader kwam.
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