DE EERSTE IryERKZAAMHEDEN TE ANTWERPEN
Cartouche was een avontl v66r Bakelandt te Antwerpen aangekcmen en hleld
zich met zljn mannen in een kleine herberg op, echter niet in ile kroeg, waar hij
gewoonlijk verbleef en waar hij aan de bazin beloofil hatl haar te huwen.
De inlichtingen die hij van Morré over dat wijf hail gekregen waren niet
op dor bout gevallen.
tltl hail er een hele tlJd ltggen over praklzeren en was tot de slotsom gekomen
ilat het best was haar niet ln het geheim der onrlerneming in te wijden.
Maar hii wilde echter poolshoogte nemen om te zien hoe het melsje tegenover
hem gestemil was.
Zij kenile zovele geheimen van hem itat het geraallnaam was de waardin
zoveel mogeliJk onschadel{ik te maken of ten minste geen argwaan biJ haar te
iloen ontstaan ilie voor hem noodlottig zou kunnen worden.
HiJ ging dus gans alleen, btj haar.
Toen het meisje hem zag kwam ziJ van acbter de toog gelopen en alleen haar
ogen ilrukten de blijelschap ult die zich van haar meester maakte.
Er was volk in de herberg en men wlst nooit of er onder ile verbruikers geon
besplerlers waren.
De verbruikers zaten aan ile tafel en ilronken of hlelilen zich met ilobbelen
bezle.
Men schonk dus niet veel aanilacht aan de onbekenile bezoeker en nlemanil
ille gezlen hail dat het meisJe de man zo hartelijk ontving.
l!traat ziJ sprak luid zo dat iedereen het horen mocht en kon :
- Dag Pleter. Hoe ls het over de waterkant ? Kom zet u in de achterkamer
een weinig btf ile kachel.

- Gaarne, antwoorilde Cartouche want het is een vochtig weilertJe en
wanneer men zolatrg in de dlligeneie heeft gezeten zal het vuur deuEd doen.
IIij hait haar de vreurlige blik teruggeschonken zonder ilat ook ilat door
iemanil werd opgemerkt. Hij volgde haar in ile achterkamer waar de vertrouwileu
van het verrlaeht kroegje gewoonlijk ingelaten waren.
Daar gekomen sloot zij de ileur en viel Cartouche om ile hals.
- MathiJs, zeiile zlJ, wat ben ik verheugd u te zien. Ik hielil miln hart vast
toen ik uw laatste avonturen mee moest beleven, zo na waart ge ingerekenil.
- Ze hebben Cartouohe nog niet, lachte ile fielt. Maar hoe is 't ?
- Goeil.
- Ja, dat zie lk. Altiial ilezelfile blozende wangen en ilezelfile lach op de
monil. Ge ziet er ult om te stelen.
De waardin monkte tevreden en vlijite zlch tegen de zwaargebouwde man
aan.

ls 't ? hernam Cartouche. Men zou zeggen tlat u lets scheelt.
- Wat
Iets en niets.
ge weet wel wat me scheelt, wedervoer ztl etnilelijk.
- Wel
loch
- Ik zouniet.
u zo gaarne alttjil bij mg willen hebben. Mathtjs.
- Maar ilat
voor het ogenblik onmogeliJk, klnd.
- Dat zegt gelsieiler
maal als ge hier komt, Mathijs. En uw bezoeken worden
schaarser en schaarser.

- Ge weet dat ik het hoofd vol heb. 'k Heb tijd noch duur en een reis naar
Antwerpen is vol gevaren.
- Maar laat ons dan nu ge toch hier zijt trouwen zo ge ile heide niet kunt
verlaten.
- Trouwen, liefke, het is nog al een tijit om te trouwen. van wat zullen wij

dan leven

?
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Maar ge zult toch geld genoeg bezltteu om door ilo rerelil to geraken
-Cartouche
schuilile ontevreilen het hoofiL
De zaken gaan in de laatste tijil niet naar wens. Er komt bltna geen zaail
- ln't
bakske en van sparen komt er dan niet veel in huis.

meer

- Maar wat belet er dan dat ik u naar de heitle vergezel ? Alles bangt me
hier de keel uit en het leven wordt miJ, zonder u, onuitstaanbaar. Het ts mij
gelijk waar ik met u verkeer of leef, op ile heiile, in de stail, in een paleis of op
een zolilerkamerke.
- Vele zaken beletten mo zulks, vrouwke. Ik heb een onilerneming te Brussel
aan de hand die miJ ineens rljk moet maken. Ats ille gelukt ilan zullen wil voor
altlJd verboniten bliJven.
Te Brussel, MathiJs ?

- Jt.
- Wees
voorzlchtig, Brussel heeft eon goede inllchtingsdlenst,
er sterk en velen zijn er al ingelopen-

do Bolltle ls

MathiJs gllmlachte.
nog lang iluren eer ze Cartouche slappen, pochte h[.
-'tJa,Zal
ik weet dat ge een kranige kerel zijt, lustig en moeilig en gecû fevar€n
kent. Ge btijft toch zeker enige dagen hler?
- Oh, neen ! 't Is iuist met het oog op de Brusselse onderneming dat ik naar

hier kom.
er dan al gevaat?
- IsGeen.
men kan nooit weten.
- Zie er Maar...
dan van af!
- Onmogeliik. Ik wil zo spoedtg mogelijk dat zwervend en gcvaarlijk leven
vaarwel zeggen en moet daarom een goeile slag slaan. Verliezen wii dezo dan
moeten we steeds wachten.
Het meisje bleef dromend voor zich uitstaren
Zij was in twijfel of zif al dan niet Cartouche ile gevaarllike ondernemlng
zou afraden. Maar mocht de onrlerneming eens gelukken ilan waren ze weer rljk
en kon zij met de roverkapiteln trouwen.
Hemel, gaat dan Mathijs. Doch deze avond toch niet ?
- Jawel,
deze avonù
- Hebt genog
ilan geen ilag voor miJ over ?
- Tocb wel, maar ditmaal niet. De zaak
itrinlt.
-De waardin zuchtte.
Evenwel llet zij zich overpraten. Cartouche nam vcldra van haar elschclil
met een zucht van verlichting.
is ziJ op een ilwaalspoor, zeftle hij en nc za,l me nlet verrailcn.
-Nu Nu
zat hij in een andere herberg te wachten.
Sus Morré trail binnen.
Waar zijt ge geweest ? vroeg :!e kapiteln- Ik
zou u tussen vier ogen willen spreken, antwoorilile Morré.
- Kom
in die hoek.
-Belde schelmen
gingen alleen zitten
Kapitein, mljn vader had u beloofil, André, de verrader, te doilen, nlet
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waâr ? En Louise is ook een gevaar voor de benile, vooral au
zuster niet is, moet ze verdwijnen.
Cartouche's ogen flikkerden.

-

lk weet dat ze mljn

Uw vader wilile er nlet yan horen, ilat Louise gehlnilerd werd, zei te

roversbaas.

- Vader is dwaas... Louise en Anilré kunnen ons verraelen en tlaarom moeten
ze weg.
- Louise zou ons zeker verraden, hernam Cartouche. Kate heeft het voor.
spelil en ge weet, dat zll zich noolt vergist als ze in de toekomst leest.
- Ik heb het ondervonalen- Maar ter zako ! Ik weet waar André en Louise
nu wonen. Ze ziln getrouwil.
- We zullen hun wittebrooilsweken verstoren. ZIln ne
wonlng van ile burggraaf ?
ze wonen in een huisje bij O.L. Vrouwekerk.
- Neen,
Kunnen we er nu nog heen ? vroeg Cartouche ilriftig.
- Van avonil zou ik niets onilernemen
- Waarom niet ?

niet meer in

de

- GiJ wilt hen iloden, niet waar ?
- Natuurlljk ! Ge zijt het eens met mij ?
- Ja.
IfIaar zo ge het heilen avond doet, ls morgerr ile ganse stail tn
opschudtling, tle wachten zullen verdubbeld worden, men zal huiszoekingen doen,
en wij lopen allen gevaar. Van ile diefstal kan er dan niets komen.
hebt Selijk... ik was te tlriftig.
- Ge
Hoe laat zouilen we morgen avond gereeil ziJn met ons werk, kapitein ?
- We beginnen om elf uur, dan zijn de mensen in hun eerste slaap, om
twaalf uur hebben we onze bult.
- Dan kunnen we naar de woning der verradefs gaan, en is altres daar effen,
dan kunnen we naar onze heide terugkeren. Wat ilenkt ge van dit plan ?
- 't Is heel goetl I Ja, zo zullen we hantlelen, Sus, en ilan behoeven we nlets
meer te vrezen. Ik denk dikwijls aan Kate's voorspelling. Maar uw vailer...
- Luister niet naar vader, hij wordt oud, en waarom.hij zo zwak is tegenover
die sluwe Louise, weet ik niet !
ls ze eigenlijk ?
- Wie
Och, een kind van e6n zifner vrlenden, hij nam Louise in huis, toen haar
vader stierf.
Zeer barmhartig! spotte Cartouche
- Vader
behoeft niet te weten, dat Loulse tlooil is.
- Wel neen,
laten wij alles gehelm houden, we kunnen dat zaakJe wel
getweeën verrichten, niet waar ?
natuurlijk.
- Maar
We overvallen hen in de slaap, hernam de roversbaas.
- Ik weet het nog beter, kapitein. Louise beminde mij altijil, wlj kwamen
goed overeen. Ik zal kloppen en om nachtlogies vragen. Ze zal me zeker binnonlaten. gij sluipt ook in huis, ik neem Louise voor mijn rekening, gij.houilt u met
André bezlg.
! zei ile kapitein.
-DcUitmuntentl
beide schelmen spraken nog enige tijd over hun plan.
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Gaat gij nlet slapen ? vroeg ile herbergler.
- We
moeten nog uit, antwoorilile Cartouche.
- Ha, ge
moet nog uit, herhaalile de waard met een kntpoogje... Ja, ik begriip
alles... lk kan zwiJgen. Hoe laat keert ge terug ?
de morgen.
- Tegen
- Ge behoeft slechts driemaal te kloppen, en Ik laat u binnen. Maar, heren,
van zulke klanten verwacht ik goeile betaling.

ls een voorschot, hernam Cartouche, de man wat geld aanbieilenfl.
-De Hier
waard was tevreden en verzekertle nogmaals

ilat zijn klanten op elk uur
van de nacht zouden blnnengelaten worilen; ze behoefilen slechk driemaal tc
kloppen.
Sus Morré had ook hier de kapitein kunnen verraden, maar hij wtlite het
llever op een eenzame plaats doen en zoniler getulgen, om tegenover ile bende

onschuklig te staan.
't Was bij mlildernacht toen Cartouche en Morré de kleine herberg verlieten.
Zoveel mogelijk de grote straten vermijilenil, begaven ze zlch naar rle ziJile
van het stadhuis.
In die tijil was Antwerpen nog doorsneden van vaarten, ruien, die nu over.
welfd zijn, maar wier namen nog voortleven in die iler straten.
De beide schurken naderilen een rui en Cartouche liet een zacht gefluit
horen.

't Volgend ogenblik Iag er een

bootJe aan ile kade.

maar in, fluisterrle iemand.
-DeStap
rovers waren als iteftige burgers gekleeit. Ze stapten in ,t schuitfe en ilo
man roeide hen tot vlak bij T stadhuis en liet de schuit oniler de brug liggen.
Daar lag nog een vaartuig. waarin een vijftat rnannen stonrlen.
Iloe gaat het ? fluisterile Cartouche.
- Goed.
antwoorilile de oude Morré. die hler het toezicht uitoefenrle.
-De vaartkapitein,
vloeide nabiJ het staithuis Ln ae binilers waren nu bezig een
onileraardse gang te graven van de kailemnur oniler de brug naar ile keltlers van

't

gebouw.

Daar dit werk nlet in een nacht geschieden kon, harl dle roversbaas nu reeals
zljn mannen aan het werk gezet.
Wie staat op waeht ? vroeg Ce,rtouche.
- Filips
de leuriler en Marcel, uw schllilwacht, antwoorrlile ile vilden Als
er lemand aânkomt, hoesten ze. Dan staken wij het werk" Men kan ons wel niot
zlen onder ile brug, maar men zou ons toch kunnen horen.
Ja. Ia, we moeten zeer voorzichtig zijn.
-Cartouche
bleef ter plaatse, en bestuurde ile werkzaamheilen.
Hoog moest de gang niet ziju de binders zoutlen er doorkrulpen, maar al
lras de afstand tot het stadhuis zeer klein, tocb bood dit werk veel moeilijkheilen
ean-

rn 't gebouw cirlngen, kon niet baten. cartouche wist, dat het geld tn de
kelilers lag en deze waren met sterke sloten verzekerd.
Bovendien bevonden zich 's nachts twee wakers in 't statlhuis.
De uitgegraven aarde werd in de rui geworperr.
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Alles moeet zo$der gerucht geschieilen en ook hlerdoor vorilerde de arbslt
sleehts langzaam.

Maar het was een werk dat grote voorzichtigheiil vereiste.
Een der mannen was gesteltl geweest langs de kant der Hoogstraat.
Tegen twee uur van de rnorgen zag Filips de leurder, een patrouille naderen.

Dailetijk begon hij te hoesten.
De mannen staakten het werk en hielden zicb mulsstil.
Het water lag donker. Zii warcn, bij oppervlakkig kijken, onzichtbaar.
Maar het mocht niet dat ile patrouille langs deze kant kwam want men wist
nooit wat er kon gebeuren.
Filips gebruikte dan een list orn ile wacht te verschalken. Hij hail zulks van
de vogels op de heide afgekeken die wanneer men te ilicht bij hun nest kwam
waar hun gaaike broeitle, zich voor de voeten van de wandelaar wieqlen en hun
mee trokken naar een anilere zijde.
De wacht had het hoesten van de leurder gehoord, en kwam op hem af.
Filips wachtte niet maar beende zoveel hij kon een klein nevenstraatJe ln
en kwam ergens in de Pieterpotstraat.
Zoùra de patrouille de man hail zien lopen, zetteu zli ùeze achtema.
Arretez ! klonk een stem gebiedend.
-Maar
Filips had er geen oren voorArretez of wij schiet ! klonk de stem opnieuw.
-Er was geen kwestie van, Filips was reeds de hoek om.
Hij stak het koppeke achter de rnuur uit en hoorde de patrouille met zwaar
klinkende stappen naderbij komen.
Ook zij hadden het op een draf gezet
Filips schoot veriler, draaide verscheidene straaties in steeils door de wacht
achterna gezeten.
De bevelhebber van de wacht had reeds verscheidene malen geroepen dat
hij zou blijven staan maar telkens had tle bintler met een gegrinnik geantwoord.
Tot de sergeant het moeile werd en zijn mannen beval te schieten.
De losbranding van de geweren verscheurilen cle stilte van de nacht. Het
maakte een ontzettenil lawaai in de slapende stede. Hier en ilaar werd et een
venster opengerukt en kwamen enige burgers vragen wat er geschiedile.
Maar het was poetler voor de tnussen verschoten.
Filips liep en bleef lopen, ilraaiile tle ene straat in, de aniler uit, zoilat men o[,
ile iluur zijn spoor bijster werd.
De patrouille sloeg de tegenovergestelde richting in en was weldra uit bet
gezicht veralwenen.
Filips bevontl zich weiler op ziJn post.
Is hier rneer op te letten dan op de heltle ! mompelile hiJ.
-Om't drie
uur gebood Cartouche het werk te staken. Hii was tevreilen.
Nu gaân we heen, zei hij. Sluit tle ingang toe en metsel de stenen in !
-De blnrlers vaaralen stil weg, en alles weril weder rustig ontler de brug.
De roversbaas liet zijn rnannen in verschillenile herbergen logeren Zelf
vaarde hij naar de Vlaamse Hoek.
Bakelanilt moest reeds aangekomen ziJn, sprak hij tot Sus. Hij blijft aan de
overzijile tot morgen" Let Sij op ile mannen, ik ga zien of alles in orde is.
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