IIET IIUWELIJK
Sus Morré was ziedend van toorn en vol wraaklust veriler gegaan en zette
zich weldra aan de voet van een eik neer.
* [Ia" Cartouche" nu zegeviert 9e".. ih heb me deze morgen te veel bloot
gegeven, en ik vergat, ilat ge nog machtig zijt. Maar ik zal huichelen tot miJn
uur komt, en dan, rult gij rnij om genaile smeken.
De rover verviel in gepeinzen.
De komst van Cartouche's afgezant bracbt hem tot de werkelijkheid terug.
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* De kapitetn gebiedt u naar Kate's hut te gaan, zel de booilschapBer, die
hem vertelde wat er gaande was.
O ! wat gevoelile Morré zijn vernedering.
En toch nu nog moest hij gehoorzamen !
Cartouche was de machtigste.
- Maar de tijd zal komen ! sisto Morré. l{acht, Cartouche, wacht !
Zo bereikte fi{orré Kate's hut
De waarzegster zat voor haar deur,
- Dag, Sus, komt ge de oude gezelschap houden, ik dacht dat ge liever biJ
de schone Liza waart.
Weeral Liza

!

En Liza zou Cartouche toebehoren !
Gans de bende zou Morré's vernedering, aljn nedetleag vetnemen
De jongeling knarste de tanden.
- Ge hebt naar mijn raad niet willen luisteren, niet waar, Sus, hemam de
vrouw. Had ik geen gelijk !
Ik ben tosh weer vrij.
- Dank
aan de kapitein.
- De kapitein
uit de gevangenis gehaald.
- Sus, ge haatisdeook
kapiteln.
Morré schrok.
Doorzag itit wijf zijn plannen ?
neen ! riep hij heftig.
- Neen,
Voor mij kunt ge niet veinzen.
- Ge vergist u, Kate"
-* Mij vergissen, Kate zich vergissen, tart mijn kuntle niet,
ionkman !
Ik
ben de luitenant van de kapltein.
- f,n ge zoudt rollen
de
willen omkeren.
Ik
denk er niet aan.
- Ge zijt niet oprecht.
- Maar Kate,
ge dwaalt.
- Kate dwaalt,waarlijk,
de
heks
dwaalt. Ileb ik eergisteren gedwaalil, toen ik u
onheil voorspelde, jongeling ? Maar ik krijg nog bezoek, wat beduirtt ilat ?
kapitein zond mij hier, hernam Morré.
- De
I{le
- Stijn,isdedieuil.jongeting ? Ik ken hem niet.
't Was een kloeke kerel, die de hut nailertle.
Een dikke. wreede kop rustte rnet een korten hals op buitengewoon breilo
schouders, Als mokers zwaaiilen de arrnen langs 't kloeke liif.
Stijn was reeds lang lid der bende, had eigenlijk van zijn prilste jeugd af
oniler vagebonden en dieven geleefd.
- Goeden dag, groette hij met zijn grove stem. De kapiteln heeft mij hier
gezonden, zei hij, zich op de grond neerzettentL
ook al? vroeg Kate.
- U
Ja, en Morré ook ?

-
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Ja.

Zeker een nleuw plan uitvoeren?

Zal zfn om de gevangenen te bevriiden, meenile Kate.
-'tNeen,
daartoe zijn reeds maatregelen genomen, antwoordde Sus
-En hij vertelde
hoe men rle pioniers uit de handen der Fransen wilile halen.

Die ( notaris r schijnt invloed te krijgen bij Cartouche, heraam Kate, en
hierbij veelbetekenend Morré aan"
Ja, antwoordde deze koel
- Niets wettigt die iuvloed, riep Stijn.
-ltYat doet ilie a notarls > anders ilan eten en ilrinken ! Hij ls een vraat en
zuipen
- Maar hiJ brengt klanten aan, verzekerde Kate. Hij weet waar ile goud'
vlnken verborgen zijn.
- 't ls een gemakkelijk postje, sprak Stijn, verachtelijk. [ViJ moeten ze
ze

-

za,g,

halen,

niet waar,

Sus ?

Ja, dat ls moeilijker en gevaarliiker.
-Morré
zag naar Stijn op, als naar een toekomstige helper.
Kate ving die ulik op en zei:
- Jongens, ge moet tevreilen zijn. Ge hebt een schoou leven Auderen
werken, ùat ze zweten, voor weinig loon.
- Ik heb nog noolt gewerkt, ook niet, toen Cartouche voor ons nog een
onbekende was, hernam Stijn.
ge hebt veel armoede geleden.
- Maar
Bah ! ik had altijrl genoeg, om miJn bnik te vullen.

- Nu is er weelde !
- Behalve
de dagen ilat er gebrek heerst, zei ile uil onverschlllig.
- O, wat zijt
-Morré genoot. ge onilankbaar ! riep Kate verstoord uit. Zeer ondankbaar !
Stijn zou zijn rechterhand worilen.

niet

Maar Kate begreep Morré's gedachten en zij ook maakte een plan.
- Ginder is de kapitein ! riep Stijn. Hij brengt een wiif mee. Is dat LIzt
?

Ja, antwoordde Sus, en scherp bekeek hij 't Selaat van de uil.
-Stijn's
gelaat
ogen schoten

vonken,

zlin

weril roorl en ziin lippen trlliten

zenuwachtig.

- Stijn heeft Liza ook nagelopen, ilacht Morré, en hii is nog taloers. Ea !
dat gaat me, dat gaat me.
- Cartouche heeft zijn lijfwacht meile, hernam Kate. lVat voert hii nu
in het schild ? We zullen het spoedig horen. Die Liza is een schoon meisje.
! riep Stijn rlriftig. Zou ze 't lief van de kapitein wezen ?
- Ja
Ja, antwoordile Morré.
-De uil vloekte en keek nijdig naar het nailerenil gezelschap.
Cartouche's lach klonk tot hier.
kapitein is vrolijk, zei de waarzegster. En Liza niet minder !
- De
Maar hel en iluivel, wat betekent datl tierde StiJn. Linal zijn lief ! Do
kapitein ontneemt ons de schoonste meisies. V9aarom schaakt hii nlet een
artellijke jonkvrouw zoals die voorname Clothilile !
eermaande Kate, hij kan u horen.
-HetStil,
gezelschap kwam tot bif ile hut.
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-

Kate, moeder onzer bende, wlJ komen uw diensten vragen, zel Cartouche

vrienilelijlc
kapitein ! IVat kan ik voor u doen ? vroeg het witf vleienil
- IVelkom,
Liza en mij tot man en vrouw maken. Ons trouwen.
- U trouwen ! herhaalde Kate verrast. Ik ben geen pastoon
- Wij kunnen toch maar moeilijk een geestelijke gaan halen. GiJ zijt ite
moeder der benrle. Sus Morré en vrientl Stijn zullen miJn getulgen ziJn, en

sllottentl blikte ile roversbaas van ele een naar de aniler.
Morré voelde de grievenile belediging, en hiJ moest zich geweld aantoen
om ile overmoedige hoofilman niet naar ile keel te springen.
Stijn vloekte binnensmonds, maar antwoordde toch onderilanig:
Tot uw dienst, kapitein.
- En
giJ, Sus !
- Ik zal
gehoorzamen, kapitein.
- Opperbest
! Moeder Kate, begin maar.
- Hoe moet ik
dat doen ? Ge maakt me verlegen.
- Kate zou verlegen
zijn ! schertste Cartouche. Kom, talm niet.
- Waar wilt ge trouwen,
of buiten ?
- Buiten op ile heide, onzebinnen
ruime, vrije heide, ons gebieil. Hier voor uw hut !
- Goed. Plaats u voor mij, en antwoord op de vragen, welke ik u stel :
kapitein iler Pijpelheide, belooft ge Lwa tot vrouw te nemen ?
- Cartouche,
mijn
woord
van lid der benile !
- Op
Morré
en
de Uil, hebt gij deze beloften gehoord ?
Stijn,
- Sns
Jù, klonk het dof.
zijn Cartouche, kapitein der Pijpelheide, en Liza getrouwd !
- Dan
Bravo ! leve de kapitein, leve zijn vroury ! riepen de omstaanilers"
-Cartouche trok een boek uit ziin zak.
is het stamboek rler benele, zei hij. Moeiler Kate zal het bewaren"
- Dit
Ik heb
er onze namen ingeschreven, maar nu moeten wiJ belilen een merk met
elkanders bloeil zetten.
De roverbaas trok zijn dolk.
hiet, Liza, reik me uw rechterarm. Vrees niets,.. 't zal geen piJn doen,
-HetKom
meisie gehoorzaamile.
Cartouche maakte met de fijne punt van zijn \papen een kleine wonile in
Liza's arm. Het bloed perelile op 't blanke vlees.
De kapitein doopte er zijn vinger in en maakte op het boek, dat Kate opengeslagen voor hem hield, een kruisje van bloed.
gii, Liza, sprak hij, zijn rechterarrn ontblotenil.
-HetNu
meisje handeltle als hij.
Eerste huwelijk eloor moeder lrate gesloten, riep Cartouche snoevenil
uit. -'t
Voortaan heeft Kate het recht huvrelijken te sluiten. En ieder, ilie voor
haar met twee getulgen uit de bende getrouwil is, moet zijn vrouw houilen.
En vrientlen, zodta een dringende zaak in ons algemeen belang vereffentl is,
houden we bruiloft !
Leventlig gejuich begroette deze zontlerlinge koppeling.
wenst ge mij geen geluk ? vroeg Cartouche honend.
- Morré,
Ja, kapitein.

-
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sij, Stijn ?
- En
Ik ook, kapitein.
- Goed, ge zult ook de brulloft meevieren. Nu kunt ge gaan, uw taak is
algelopen" Neen ieder dit muntstuk aan om eens op onze gezondheiil te

drinken-

Ook deze vernedering onderging Morré.

Beide rovers verwijderden zich.
Maar om de hoek van 't bos balde SÉiin de vrrisfetr en braakte hit sllerlei
verwensingen uiL
- Snoever, pocber, judas ! riep hij woedend. Ha ! hij wist dat ik verliefd was
oB Liza... hij wist het en dwingt miJ zijn getuige te zijn ! En hij geeft geld om
op ziju gezondheid te drinken.
Stijn slingerde het geld tussen de bomer- 'h lVilde dat ze {norgen steendood in hun bed lagen, tierile hij. En we
moeten op de bruiloft komen ! lVe rnoeten meejûchen, rlaar ik steek dat wiff
omver zodra er kans is !
Zelfs Morré was ontzet door de uitbarsting van dritt van deze ssssfgling.
Stijn de Uil, rnet ziju grote, dwaze ogen, waaruit het water siepte, stond
irekenrl als een wreed dier.
Zelfs de kapiùein die van geen klein gerucht vervaard was, voelde soms
schrik voor deze ellendeling.
Stijn ile Uil ontzag niemanil en nu hij door Cartouche zo ellenilig was beet.
genomen, zwol zijn hart vol wraak en ijseliike vloeken ontsnapten zijn mond.
- Ja, tierde hij, de ^rapitein zal aan Liza niet veel genoegen beleven. De
eerste keer dat ik er de kans toe zie, steek ik haar rats omver ! Die helleveeg !...
En ile kapitein mag voor mijn part ook gestolen worden !... 't ls effenaf een valsaard !... Is dat nu toch een werk iemanil zijn lief te ontnemen !... 't Is wat propers !
Vervloekt !
Stijn was geweldig in zljn woeile.

Morré was sluw en zweeg.
Op ile bestemde tijil zou hij met Stijn spreken, maar eerst wilde hii bem
veriler nagaan.
Kate had Cartouche terzijile gewenkt.
zijt nu getrouwd, zei ze, en ik ben blijile, dat het met Louise niet ls.
- Ge
Ik
denk niet meer aan die verraadsten
- Toch
moet ge oppassen voor de vrouwen, Cartouche, want als ge valt
zal het door hen zijn, dat zegt Kate rr.
gerust, ik wil 't voorbeelil geven van echtelijke trouw.
- Wees
Nog een ander gevaar bedreigt u.
? vroeg de kapitein verschrikt.
- Welk
Er zijn ontevredenen ln de benile.

- Sus Morré ?
- En Stijn ook.
- Morré is getemil, en die Stijn vrees ik niet, veel geschreeure en welnig
wol.
Morré onderwerpt zich in schijn. maar houil hem ln't oog. En ilie Stiln
moet ge onschadeliik maken. Ge weet, dat Kate goeile raad geelt
-

Ja, lk zal miJn maatregelen nemert.
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ziin vrouw naar ile hut terug.
het
meisje
bij
nam
ile kin en zei :
Hii
Nu ziit, ge de mijne.
Mathijs.
- Ja,
Ge ziet dat alles hier goetl ingericht is, er staan ileftige meubelen, maar
ik zal voor ons een stenen huis laten bouwen
ja, Mathijs, iloe dat !
- O
Ge zijt nu de koningin der bende... en gans vetlig bii miJ.
- Mathijs, mijil u voor Sus 1!Iorré. Hij wil ln uw plaats kaBitein worden...
IIiJ heeft er mij over gesproken.
woralen ?
- KaBitein
Jù, kapiteln !
- Die dwaas, ilie gxote ilwaas ! Maar is goed, ilat ik ziJn plannnen iloorzle,
't
- van nabij bespieil worden, gij behoeft
hij zal
niets te vrezen, schiltlwaclrten
staan nacht en dag voor mijn hut, Liza.
't Nieuws van Cartouche's huweljk verbreiilde zich snel over ile heide.
Cartouche keerde met

Het wekte verbazing.

Liza was de uitverkorene.
Menig meisje gevoelde nijd, maar wie durfile zijn ontevreilenheiil tonen
En de mannen bleven vrijwel onverschillig.
I)at waren ile bijzondere zaken van de kapiteln.
Als hij hun maar de weg ryees, om te roven en rijk te worilen !

?

DE NACHT EN DE MORGEN
Pas was middernacht voorbij.

Akelig voer de wind door de dennenbossen, zwepend de ilroge takken die
krakend tegen elkander botsten.
Cartouche verliet zijn hut.
Liza sliep daarbinnen gerust, wellicht ilromend van haar vermeend geluk"
Cartouche was somber gestemil.
lVas het omdat hij nog geen bericht van rle r notaris D ontvangen had over
de gevangenen?
Ook dat drukte hem, maar toch niet veel, want hij rekende op de scherB-

zinnigheiil van tle spion.
Maar nu hij opnieuw gehuwil was, dacht hij aan die anilere vrouw... Clothilile.
Het merkteken, in zijn wang onuitwisbaar aangebracht door de krankzlnnige
moeiler van zijn slaohtoffer, gloeiile als vuur.
Cartouche wilile aan iets anilers peinzen.
Maar altijtl weer verscheen Clothilile voor ziJn geest... Clothilde en haar
kinileke.
En de rover dacht aan ile wonderlijke gebeurtenissen bij haar graf... aan
het wicht, ilat in de armen cler rnoeder werd gelegil.
- Onzin, alles onzin, mompekle de hoofdman. Ouile wiivenpraat, clwaas
bijgeloof. Clothiltle is doorl ! Maar natuurlijk denk ik nu meer aan haar ilan
anilers. Doch ik wil ze geheel vergeten.
Itriedaar ? riep een schililwacht. Kapitein, ziJt gij het ?

-
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