EEN STBAFUITVOERING OP DE HEIDE

Cartouche bereikte welilra zijn hut, waar hij tot zijn grote verbazing Sus
Morré bemerkte.
Ik heb u vergeefs gewacht ! riep hij boos. Hebt ge mijn geroep niet

-

gehoord ?

jongeling

Neen, kapitein, antwoordde de
kalm.
- Ik
ben toch niet hees; al uw makkers vernamen de kreet wel
-De notaris hatl nu gaarne zijn beschuldigingen tegen Morré geuit, maar men

begrijpt licht, dat hij er niet de moed toe hail.
Ge moogt blij zijn, ilat ik u niet vergezeld heb, kapitein, hemam Sus.
- Spot
ge nog !

-Cartouche's

ogen vlamilen.

Zou Morré het wagen hier in

- Ik ben ernstig, kapitein,
schildwacht !

't

openbaar oproerig te zijn ?
hernam de jongeling rustig. Onilervraag uw

is er dan gebeuril ? riep de overste ontevreden
-NuWat
trad Liza buiten.

en driftig.

scheelde het of ge vonilt me niet meer levenil, zei ze tot haar man.
- IVeinig
Wat ! Maar zijn die kerels tlan allen stom !
- Laat de notaris spreken, hij is uw plaatsvervanger geweest, hernam Morré
honend.

hier...

Ja, notaris, waarom zwiigt sii ?
Kapitein, er was brand... en wij sneltlen er heen en intussen kwam Stijn

- Stijn ! schreeuwde Cartouche driftig. Wat wilile hii iloen ?
Mij vermoorden ! riep Liza.
- HeI
en duivel, u vermoorden ! En waar is Stijn ?
Hij
ligt gintls geboeid, zei de notaris. IVij hebben hem overmeesteril.
- Morré
heeft het gedaan, Morré heeft mij het leven gereil ! hernam ile
vrouw. Zond,w Sus' hulp ware ik nu een lijk.
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En nu verhaalile ze alles wat er gebeuril was.
Notaris, gij hoeft nimmer meer miin plaats te vervullen, zel de hoofdman
spottend. Ik zou nog iemanil anders moeten aanstellen om op u te passen
Morré lachte smadeliik.
Breng Stijn hier ! gebood de hoofdman.
-Men
sleurde de gevangene naderbii.
Ilond ! schreeuwde Cartouche woetiend, en hii gaf de kerel een stamB.
me en veclrt tegen me, man tegen man, zo ge durft, riep Stijn.
- Ontbind rnet
u ! U laten ophangen, dat zal ik doen ! hernam Cartouche.
Vechten
Ila ! ge wildet hier rnoorden !
- Waarom moesù ge rnij gisteren zo honen ? l{aarmede had ik dat verdienil ?
vroeg de gevangene. Ge durtr veel, ais ge omringd zijt van uw slaven. Ontbinil
me, en meet u met mrJ, zo ge durtt. Ge durlt echter niet, lataard, !
Ik, een laTaarù ! siste 0artouche.

- Vecht dan regen rne !
- Dat zijt ge me niet waard !
Uitvluchten, lafaard !
- ?wiig
ol itr dood u zonder uitstel !
- En allen,
die bij u staan, zijn lalaards !
gevreesd
Zij

Cartouche.
sidderen voor u... Itr heb u nirnrner
Dat zijn allemaal woorden. Gij hebt de bende verraden.
- Ik heb niemand verraden !
ge
- Hebt Sij mijn wijt niet willen kapot maken llebt mijn afwezigheiil
niet gebruikt om een persoon, die heilig is voor de benrle, van kant te willen

helpen

?

- Dat wljt heeft niets te zien met de bende. Mijn eed heb ik hierdoor niet
gebroken, want zij is alleen een voorwerp van plezier voor u.
0artouche werd purper.
- l[erdt ge dan niet, als alle anderen, opgeroepen om uw makkers te
verlossen. Dat is al een eerste ongehoorzaamheid. Dan hebt ge uw hut in brand
gestoken om de aandacht der anderen af te leiden en toen ziit Se naar hier
gekomen om mijn vrouw te verrnoorden. Is dit geen verraad ?
Ja, zei Morré, en er is nog meer.
- Wat
dan, Morré ?
heeft de grofste bedreigingen tegenover u uitgesproken en gezeid. dat
Hij
hiJ u ook een rnanneke minder zou maken.
! tierde Stijn.
- Leugenaar zeg
is de zuivere waarheid, kapitein. Ik moet bekennen ilat ik
- l{at ik u
tegenover u ook wat wrokkig was, maar toen ik Stijn hoorde spreken, heb ik
mijn oren moeten stoppen van ergernis. Ik heb hem dan vermaanrl gedwee te zijn
en aan zijn eed te tlenken.
- Valsaard ! tierde opnieuw Stijn,
dat ik de zuivere waarheid spreek, kapitein, vervolgde Morré.
- Ik zweerik ugeloof
Ja, ia,
u.
En zich tot de Uil wendend vroeg hij:
- Wat hebt ge hierop te antwoorden ?
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maar een zaak, ùat is van miJn boeien los te iloen opilat tk Morré
- lh invraag
't hart zou kunnen planten
En wat nog ?
- Met
u te vechten, kapitein. Ik neem niet aan dat gti mii miJn lief ontsteelt
en mij dan nog als getuige het huweliik tloet btiwouen. lVii ziin malkander
een mes

trouw en steun verschuldigil, ik neem zulks aan, maar dan moet men zicb ook
onthouilen van alle tergerii.
Gii bekent ilus wat Morré van u zegt ?

- Ja'
Gii wililet mii kapot maken ?
- Ja.
vrouw ook?
- En mijn
vervloekt !
-.J4,
een strop gereed ! beval de hoofdman.
-Er Maakt
werd onmidrlellijk aan dat bevel volilaan

die boom, hernam de kapitein. Vlug, slaat de kooril
-En Aan
ile roversbaas wees zelf een kloeke tak aan.

om dezo tah.

Stijn braakte allerlei verwensingen uit.
Makkers, laat gij mij vermoortlen, riep hij in iloodsangst, nu hit zag, ilat

-

zijn leven op het spel stonil.
- Ha ! hij smeekt al om genade, spotte ile kapitein. Htj laat ziJn grote
woorden vâren. Maar uw vonnis is gevelil.
Gij hebt het recht niet mij te doden !
- Ik
dat recht wel ! Ge hebt uw eed geschonden, en verdlent uw straf.
- Gijheb
hebt ook uw eeil geschonilen. Ge hebt uw mannen beschenning

-

beloofil en zonder reden hoontlet ge me !
lVe zullen nu niet meer reeletwisten, jongen, gij moet hangen.
- Gij
zijt wreed ! Ei, mannen, laat ge uw makker ombrengen ! Weet ge niet,
dat ook ilit lot morgen het uwe worden kan ?
Als ze verraders worden gewis ! zei Cartouche kabn. Allo, c trotaris D, sla
kerel
die
ile strop om de nek !
De aangesprokene sehrok gewelilig.

Ik, kapitein, ik ! stamelde hij.
- Ja,
gij ! Verstaat ge me niet ?
- Maar,
kapitein...
- Durft ge
- Ik hem misschien niet?
ophangen...
- En
luitenant worden, gij wilt
wilt
Sij
zijnl Zalt ge gehoorzamen ( notaris r !

plaatsvervanger van de kapiteln

De jonkman beefde over al zijn leilen. Toch nam hij tle strop op, want hil
durfile niet ongehoorzaam zijn.
Kapitein, ileernis ! jammerrle Stijn. Ach, dooil me niet ! Ik wist niet wat

ik

-

deed

!

Ge hatlt het moeten weten ! Notaris, sla de koord om de boom.

-De jongeling

wierp het touw omhoog, maar miste het doel

Zijn hand beefde te zeer.
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Rapper ! hernam Cartouche.

Nogmaals wlerp de ongelukkige verkeeril.

Gil zlit een kerel ! spotte de hoofdman.
-Morré.
help hem !
Sus wierp behendig de koortl over de tak.
Genaile ! genade ! huilile Stijn. Ach, dootl me niet

! Vergiffenis, kapitein !
- Hii heeft mii wel
willen
vermoorden ! riep Liza, bang dat haar man zifn
vonnls veranileren zou.
Morré hing reeds aan 't touw.
Notaris, ge trekt niet, zei hiJ.
- Wilt
ge liever aan 't ander eind der kooril hangen ? vroeg Cartouche aan
de bevenile jonkman.
Nu trok de e notaris r uit alle macht.
Stiins dooilskreten klonken over ile vlakte.
Maar niemand ilaagde tot zijn hulp op.
En Cartouche kentle geen genade !
De strop venichtte zijn akelig werk, en Liza staarile lachenil naar ilat verwrongen gelaat, tlat stuiptrekkenrl llchaam.
Stiins nooilgeschrei werd gesmoord.
De benileleden zagen het schouwspel aan en roerden niet Zii waren als
versuft en verpletterd onder het afschuwelijke van het toneel.
is dootl, zei Cartouche onverschillig.
-Zo Hii
strafl men verrailers !
Liza geraakte in vervoering.

- Ilij is dood ! schreeuwile ze.
En als een furie ilanste ze om het lijk" trok aan de voeten, llet het lichaam
bengelen en lachte maar.
En Cartouche lachte mee.
- Bravo ! riep hij. Liza is een echt roverswijf... die heeft ten mlnste een
hart ! Notaris, neem er een voorbeelcl aan"
lUaar de verdoolde jongeling was doodsbleek.
IIij had gemooril...
Hij had schuld aan Stijns dood !
Snijd Stijn af ! zei Qaû,ouche tot hem.
-lVeer
schrok ile jongeling.
Ik
kan
er niet bij, stotterde hij"
- Bij
alle
klim dan op de boom !
-De a notarisiluivels,
r omvatte de stam, maar hii beeftle te veel, om zich omhoog te
heffen
- Ik zal u helpen ! spotte de hoofdman.
Toen de < notaris r halverwege de stam was, trok Cartouche hem met een
ruk omlaag.
De ellendeling wilde geestig ziJn.
- Ge kunt niet klimmen ! riep hij onder het luid gel,ach iler aanwezigen.
Morré, rloe gij zijn werk.
Sus gehoorzaamile en liet het lijk van rle ongelukkige op de gronil vallen.
- Begraaf het nu, gebooil ile hoofilman tot zijn wachters. Morré ea Lizz
komt mede in miin hut.
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wist tlat ziin list gelukt was. Cartouche vertrouwtle hem ween
Met de vrouw en de kapitein trad hij diens verblijf binnen. Cartouche haalde
Sus

wijn op.
Wtj ilrinken op Stijns ilood ! zwetste hii'

een fles

gezondheid,

Sus,
longen !
- Gezondheid, kapitein !
vrede tussen ons"
- En
en vrientlschap, kapitein !
Vreile
u.
- Ik ben te hard geweest voor
we er niet meer over denken, kapitein.
-Ik Laten
heb ook veel gedaan, dat ik beter zou nagelaten hebben.

spreekt op het gebeurde met I'iza?
- Ge
- Ja, kapitein. Ik was gister morgen als waanzinnig
over... en ik heb het getoond ook.

-

van niiil, maat

't

is

Ja. Bah, Sus, er zijn nog meisjes, zoek u een schone vrouw... maat ook een

roverswijfZobleef het waardig tlrietal een tijd drinken en babbelen, tot Morré etnileliik
vertrok.
! groette Cartouche.
- Luitenant
vroeg:er, kapitein !
Gelijk
-Na Morré's
vertrek werd ile roversbaas weer sombertler.
Hij dacht aan Clothilde's open graf.
Wat was er daar gebeurd ? En tle drie gedaanten ?
Ook was hij bekomrnerd orn rle oude Morré" die nog nlet van AntwerBen
teruggekeerd was.
Tegen de avond werd Carl,ouche we- r koortsachtig.
zijt niet wel, slaap eens rustig en lang. zei Liza bezorgd.
- Ge
Een
kapitein mag niet ziek zijn, snoefde de kapitein. 't Is niets, Liza.
-

Maar ge zult ziek worden
- Nooit
!
IVat belet u vroeg ter ruste te gaan. Ge zijt zeker zeer vermoeid.
-Cartouche snoefde nog wel, maar hij volgile toch de raail ziiner vrouw en

legile zich te bed.
Spoedig sluimerde hij in, maar angstige ilromen benauwden ziin slaap.
Hii zag weer de drie gestalten over de heide draven, drie witte gedaanten.
Maar ze vielen neer, werden opgerroûr€rr en weggedragen.
Nu lagen ze in een kerker. Ze waren dood en veel mensen kwamen naar
hen zien.

Cartouche schrok. In een ilier geilaanten herkende
beide anderen waren Stijn en Sus Morré.
Met een wllde kreet sprong Cartouche op.
Liza vroeg sidderend:

hij zich

zelve. En de

- Vlat is er ?
ze weg... ziin ze weg?
- Ziin
Mathijs ?
Wie,
Leef
ik
nog... lig ik daar niet met Stijn en Sus Morré ? hernam hil woest.
Wat bedoelt ge, Mathijs ?
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ik heb zeker geilroomd, zei Cartouche rustiger, nu hii Liza herkenile.
-IIijO,nam
haar hoofd tussen zijn hantlen en zoende hartstochelijk haar gelaat.
Liza, ge zult bij me blijven, niet waar ? vroeg hii smekend.
- Maar natuurlijk, Mathijs.
- Gij gaat niet heen ?
- Neen, neen !
nu weer, ge ziit zeker zeer zlek.
- Ja, ik zal Slaap
slapen, maar ge blijft bij me !
- Ik zweer het u, zijt ge nu tevreilen ?
- Ja.
- Uw hoofd is warm ! sprak Liza. terwiil zii over ziin voorhoofil streek.

Ge hebt koorts.

Zal gauw over zrln.
-'t Rust
wat.
- Mijn dan
slaap. Liza, is onrustig. De laatste gebeurtenissen hebben mii wat
zenuwachtig gemaakt. Ik verkeerde steeds in een opgewonden toestand en de
boog mag niet altijil gespannen staan. Met wat rusten zal het wel geilaan zijn.
Ja, rust wat, Mathijs.
-Cartouche
de hoofrlman der Fijpelheiile was bevreesd, en hij zocht beschen
ming bij zijn vrouw.
Een man stond bij de hut en leunile't oor tegen de vensterruit.
't Was Sus Morré.

Ifii

-

verstonil alles.
Lafaard. ellendige lafaard ! siste

hij. Hij is

bang.., Liza moet hem

beschermen.

H.al Llza zal de mijne worden en toch vrouw van de roverkapitein zijn!
Morré liet zich op de gronil zak'lren en op hanilen en voeten sloop hii weg'
ongezien door de schildwachten, die de lange nacht hier moesten staan, en altiitl
maar aan Stijn ilachten, Stijn, de oproerige rover, die zo zwaat gestraft was
geworden.

Wat verder in een ellendige hut lag nog iemand in vreselijke angst rusteloos
op zijn leger te woelen, zonder ile slaap te kunnen vinilen.
't VVas de < notaris >.
ik heb een mens vermooril ! stormile het in ziin hart.
- Ik heb Stijn gedoort...
gevangene, hoorde zijn ttoodsgeschrei, en hii
geboeiile
En hij zâg weer ile
sltlilerde.
IIii zag het

lijk

aan de boom, ilat verwrongen gelaat met tle wiitle' starenile

ogen !
de
Stiin'
- Stijn, vergiffenis, ik kon het niet helpen ! iammerde ongelukkige.
kom mij niet tegen ! Deernis, Stijn !
Zo jammerile tle notaris, tlie uit een deftige familie, nâ een losbandig leven,
te midden der bintlers was verdwaald.
Ik ga hier weg ! ilacht hii itan. Ik kan hier niet meer leven.
-Maar
waarheen zou hij gaan ?
IIij mocht niet meer in de samenleving terugkeren, hii was reeils een
veroordeelde.

Ook voor de < notaris > brak een lange nacht van foltering aan.."t67
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