IIET WAAGSîUK
't Was nacht en de diepste stilto heerste ln de stad Antwerpen. De nachtwacht slechts ging bij tussenpozen op rontle.
Onder ile brug bij 't stadhuis werel echter gewerkt.
Alle rovers, die aan de stoutmoedige diefstal moesten deelnemen, waren
nu verenigd.
is klaar, mompelcle Cartouche, dle ult ile gang te voorschiJn kroop.
-Alles
En Marcel ? vroeg Bakelandt.
- Hij doet het goeil.
't gelukt ?
- Is
Kom mee... hij is uit zijn cel en heeft de poort iler geldkas reeds geopend.
- Waarlijk ?
ja.
- Ja, kom mee. Staan ile schiklwachten op hun post ? Nu komt 't grootste

ogenblik.

- Alles is boven! in orde. Ik heb me er zo even hog van overtuigil !
Kom !
-De Voortreffelijk
roverbazen verdwenen in de gang.Op handen en voeten kropen ze

voort.

In de verte blonk een licht.
Een der manren houclt de lantaarr voor ile opening. fluisterile Cartouche.
- We
moeten nu snel handelen.
-De gang
retkte tot aan rle muur vân 't stailhuis; de muur was iloorboord

en de opening was groot genoeg om een man door te laten.
Cartouche en Bakelandt stonden nu in een kamer. die tot cachot dientle.
De deur was opengebroken en in de keldergang verwachtten enige rovers
hun oversten.
fluisterde Cartouche.
- Marcel.
Ilier,
kapitein.
- Wiir ons
de weg !
-De vermeende
Antoine Leroy liep snel door de gang, besteeg enige trappen
en toonile dan een ingemetsetrde ijzeren kas.
Daar liggen de schijven, zei hii opgewonrlen"
- En
de deur?
- Is open
Mi.in gerief is sterker ilan de sloten.
- Wacht, !hier
is olie ! sprak Bakelandt, rtie op alles bedacht was. Smeer
ile scharnieren, opdat de ileur niet krijst. Boven zijn er wakers.
Eindelijk werd de deur der keldkas geheel geopenil.
lantaarn ! geboorl Bakelandt tlriftig.
-MenDelichtte
bij.
Doemnis ! riep de kapitein, luiiler dan voor hem en zijn gezellen veilig
wes.

er? vroeg Cartouche ongerust.
-I[atIsiskrot
de kas.
- 'tIs er geeningelil
- Ja" maar niet in ?
veel meer ilan in de kas van een Vlaamse
- Maar ge
bedriegt
u!
- Kijk
dan zelf !
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boer.

en zllver ! Geel tle zakken, mannen !
- Goud
Eén beurs is ruim genoeg, hernam Bakelandt spottend.
- Er is meer dan gij ilenkt.
- Maar nlet genoeg om al onze moeite te belonen.
-Doch Cartouche vultle de beurzen en zei :
andere ! Eakelanilt, er is meer dan ge denkt.
- Een
Maar we zullen toch niet allen riik ziJn, zoals we gehoopt haililen. En
daarvoor al die reizen, al die tijd verloren ! Wat doen de Fransen toch met hun

gelù? Ze toven duizend keer meer dan wij !
is twee beurzen vol ! zel Cartouche weer.
- Dat
Ik
hatl er op tien gehoopt.
meevallen als we tellen.
- 'tGeZal
zijt
weinig tevreden. maar ge aiJt ook Bakelandt niet !
- Snoever met
! dacht Cartouche.
- Twee beurzen...
vier hofsteden vindt ge zoveel niet.
- Op
Op uw heiile misschien niet, maar in Vlaanileren ! Kom, laat ons gaan,
de kas is leeg.
De rovers verlieten het stadhuis I -ngs hun zonderlinge weg.
Allen waren somber gestemd door Bakelandt's taal. Alleen Cartouche bleet
opgewekt en herhaalde voortdurend :

't Zal rreevallen.
-Veilig
bereikten ze de schuitjes.

- Opgepast nu of anders geraken we voor ilat hoopje centen nog in de val,
fluisterile Bakelandt.
9Vat verder gingen allen aan wal
't Geld werd nu in meerdere beurzen gedaan om de last te verminileren
en enige rnannen moesten de buit dragen.
fluisterde Sus Cartouche in het oot, ge vergeet Louise tosh nlet ?
- 'tKapitein,
fs waar ! Ik ga mee.
- Hoe zullen we de stail verlaten .' vroeg Bakelandt.
- Over de Schelde, maar niet alle te gelijk. lVe komen samen aan de
Vlaamse Hoek. Neem gij een deel der mânnen en ik de overige.
! Tot straks !
-De Goeil
beide oversten scheiilden,
Cartouche liet zijn rnannen in een donker steegje staan en gebood hun even
te wachten.
Snel verwijderde hij zich met Morré.
- Bakelandt was ontevreden, zel #e laatste, die moeite had ziJn ogewonilen.
heiil te bedwingen.
- Hii is een onverbeterlijhe snoever en spreekt of hij ginds met karrevrachten 't goud naar zijn hofstee voert Hij was toch blij genoeg naar hier te
komen. IVe zijn bij de kerk, Sus.
!
- Ja, kapitein, opgepast nuuit
onze weg.
André en l,or.lise moeten
- En ze zullen... Ginds staat het
huisje waar die brave lieilen ïsonen.
-

Kom...
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Cartouche haalde zijn dolk te voorschiin.
bleef tegen een klein hursje tegenover ile voornaamste kerkpoort staanBezie de woning goed, hernariÀ ht'i.
-Cartouche stond nu met de rug naar dc kathedraal
Sus Morré beelde van sBanning...

Hij

Waar bleef Louise...

Hij

hoorde gerucht, keek haastig om...
Ze is daar ! juichte hii inwendig.
-Maar Cartouche had ook't verdachte gelutd vernolnen, want hij was scherp
van gehoor.

En ook scherp van gezicht!
Want hij keerde zich plots oru, sprong naar de kerk toe err riep :
is 2e... Ha! Louise, nu zijt ge in mijn machL
-HijDaat
zag een wapen glinsteren...
Morré, Sij zijt een verrader ! kreet de kapitein Maar lk laat me niet
doilen ! Komt af... komt met u beiden !
Het meisje was plots uit een hoek te voorschijn gekomen.
Zii zag, dat Cartoushe het gevaar dat hem drelgde bemerkt had en het nu
niet meer zou volstaan met aan te vallen.
T,ii zou zich moeten verdedigen- Zich veriledigen tegen een der behendigste
en sterkste mannen die er bestonden
Maar zij zou sterk zijn en zij trad op Cartouche toe, met voorultgestoken
mes.

Maar ook Cartouche hatl een mes te voorschijn gehaaltl.
Sus, help mij ! kreet Louise.
-Morré
troft insgelijks zijn wapen.
Welnu, ja, ik sta tegenover u, Cartouche, tiran, snoever...

ik haat u !
sprak hij dof.
Als een tijger sprong d,e roverhoofdman naar Louise toe.
Gij eerst ! siste hij.
- Meisje
scheen alle wilskraeht verloren te hebben. Ze zonk op de knieën.
't
Cartouche wilde toesteken... waar werd eensklaps terzijde geworpeu.
rover.s hier ! tierile de man, die Louise's redder was.
- Nachtwacht...
Pierre ! zei 't meisje.
Vlucht... ik zal 't wel klaar spelen met het gerecht, sprak de knecht van
burggraaf de Poil haastig.
Louise ijlile heen.
Wacht ! schreeuwile Pierre rtreer, een zwaard, zwaaiend en alilus Cartouche

-

van zich werend en deze tegeliik belettend te vluchten
- Ha, ho, hoe ! galmde het vervaarlijk in 't rond. En de binders der heiile
hoorilen ilie kreet, en snelilen toe, want ze wisten, dat hun kapitein ln gevaar
verkeerde.

Maar tle nachtwacht verscheen insgeliiks.
- Mannen ,stoot ze neer ! bulderde Cartouche.
Twee Fransen stortten ten grontle.
De rovers harlden zich aldus een bloeilige uitweg gebaand en snelalen weg.
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Pterre lad van ùe verrassûrg gebrulk gemaakt om zlch ult de voeten te
maken.

Wantrouwend door ile bezoeken van Sus Morré, hail hii Louise bespieil en
haar in de laten avonil langs't achterBoortie zien heen gaan.
Onmidilellijk besloot hij Antlré's vrouw te volgen. En we za,gen, itat hij
Louise van de dood reilde.
Met de krijgslieden wenste hij zich nlet verder ln te laten, nu de rovers
toch ontsnapt waren, want Louise en André konden ook in do zaak betrokken
worden, en dit wilile hij vermflden.
De knecht vertrok ilus en liet de Fransen raden wie hen geroepen hail
Van ile twee gevallenen was er een dood en ùe ander zwaal gekwetst.
Men vervoenile de gewonde en "o lijk, en op de plaats van 't ilrama weril
het weer rustig.
t*

a*

Louise berelkte veilig de woning van de burggraaf. Ontdaan, zenuwachtlg
viel ze op de sofa in haar kamer neer.
Pierre kwam ook welilra. Hij begaf zich naar Louise en zei verwijtenil I
Ge handelt toch onvoonpaardelijk roekeloos. lVat deed giJ in 't holle
van ile nacht ginils ?
hebt me't leven gereil...
- Gii
Ja, maar 't scheelde weinig, of ge waart er geweest, Louise. t{elke zaken
harlt ge daar ? Mag ik het niet weten ? En André ook niet ?
u alles vertellen.
-EnIkilezal
ongelukkige deelde Plerre alles mede, wat onze lezers uit het voorgaanile reeds vernomen hebben.
- Uw broeder speelt een vals spel met u, geloof me, Louise. En dat Anilré
tuist afwezig is. Waar mag hij zo lang blijven !
O, ik ben zo ongerust over hem, Fierre.
- Nu,
nu, daar is geen reilen voor. De zaken houden hem te Gent op. Ga
nu slapen, Louise.
Pierre verliet de kamer.
Loulse ontkleeilde zich en legde zich te bed. Maar ne zoc}n te vergeefs de
slaap.

Waar bleef Anilré toch ?
Hij was thans reeils vier en twintig uren te laat.
Hil moest gisteravond hier zijn geweest, ziln tijil was uitgerekenil en alles
was van te voren besproken geweest.
Zij troostte zich met de gedachte ilat er in ileze troebele tijilen aan geen
regelmatig verkeer kon geilacht worilen en dat de een of de anilere retlen haar
man had kunnen achterwege houden.
Maar langs een andere kant was er een voorgevoel tlat haar ontzettenil
beklemde, een voorgevoel dat in haar in kracht klom en haar bijna stikken deerl.
lVas dit alles soms geen klomplot geweest tussen Morré en de kapitein om
haar voor goed van kant te helpen ?
Zdi wist maar al te wel dat de kapiteln haar dood gez\roren had en, wie weet,
hail hrj thans ook niet reeds Anilré uit de weg geruimiL
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Oartouche, de wrede tlran !
Nu was hiJ ongetwijfeltl ontsnapt. Ze wist ilat hij sluw en stoutmoedig was
en zich niet gemakkelijk vangen liet.
Dan dacht Louise aan André, en haar onrust vermeerderde. Zott Cartouche
mlsschien André ontmoet hebben ? Bij dat denkbeelil rilile ze.
En angstig brasht zij de nacht door en toen het ilag wer-l harl ze nog geen
oog geloken.
rË

rt|}

in't starlhuis werd ile volgentle morgen ontdekt.
De gevangenbewaariler bracht de zogenaamde Antoine Leroy voetlsel en zag
wat er gebeurd was.
Verschrikt liep hlj naar boven en stormde het bureel van de politieoverste
binnen, die boos uitriep :
De iliefstal

t{at betekent dat ?
- Citoyen...
de stadskas
geweest !

is geplunderd, schreeuwde de clpier. Er ziin rovers

Ziit ge zinneloos ! kreet d.e ambtenaar ontsteld. De stailskas geplunileril ?
- Ja!
- De starlskas geplunderd ! riep de ambtenaar en snelde naar beneden
-Hij behoefde niets meer te vragen.
! riep hij. T{at een brutale misilaarl !
- Ledig
Zle, de boeven hebben een gang onder de grond gegraven.
- Waar is de gevangene ?
- Weg!
was elan een medeplichtlge.
- Hij
Hier llgt een papier, overste. trr staat iets op te lezen, hernam
-De ambtenaar las : Louis Verhoedt.

de cipior.

Een schok voer door zijn lichaam.
Die rijke burger en zijn zuster hadtlen hem, chef der politie, bedrogen, zij
waren rovers !
Louis Verhoerlt ! Geheel die geschiedenis van de zwakhooftlige zuster, en
de verleitler en zijn knecht... alles leugens, om hem, de overste, te misleiden.
- Houdt het gebeurde stil, gebood de ambtenaar tot ile cipier. 't Volk
behoeft hiervan niets te weten.
Maar al spoedig was de Antwerpse bevolking op ile hoogte, ilat de stailskas
geplunderil was en de ontevreilenheiil was groot.
It

tr;

Cartouche en

zijn handlangers waren naar de Scheltle gevlucht en er In

enige bootjes gesprongen.

rle kapitein angstig. Dat leiler zich were !
- Snijttt de koorden af !
IVe zijn hier niet op tle heitle.
't Was voor hem en zijn binilers gelukkig, dat ile vervolging gestaakt was
gebooil

geworden.
Hadrlen ile krijgslieden ile veerlieilen iler stad gedwongen hen op de stroom
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te brengen, al ile rovers zouden gevat geworden ziJn, want de otrervaren schippers
hadden de grootste moeite aan wal te komen.
't l)uurde lang eer ze veilig aan de Vlaamse Iloek kwamen, waar Bakelandt
zicb reerls bevond.
Wat is er gebeuril ?
- Niets,
antwoordde Cartouche ontwijkend- Ge liegtniets,
! Ik heb iluidelijk uw kreet, ha, ho, hoe, vernomenl Zeg dus wat

er gebeuril ls !
spreekt weer als de neester !
-IkGij
wil de waarheid kennen
-

lVelnu, de Fransen zaten ons op rle hielen en als naar gewoonte
wij, tlat is alles.

ontsnapten

Dan hebt ge weer een dwaasheid begaan.
- Ik
doe wat ik wil en behoet rr daarvan geen regenschap te geven, doch
ge moogt toch weten wat ik deed. 'k lryilde twee gevaarhjke bendeledeu dodeu...
doch iemand poogde mij te verratlen.
Morré is de verrader, zeiden de rnannen der PiJBelheide.
- Sus
Waar is die verrader ? vroeg Bakelandt.
- Gevlucht I werd er geroepen.
- 8n Sus droeg een der beurzen goud, vertelde iemand.
-Bakelandt lachte spottend :
De buit was al zo klein en nu gaat een verrader nog met een deel op de
loop. En die venader is de luitenant van Cartouche ! Alle tluivels, welk een goeil
ingerichte bende, ilie van de Piipelheide ! I{erk tlaarmede d,an sarnen !
Snoever ! kreet Cartouche woedend. Ik weet het wel, dat ge soms in
winkels gedrongen zijt en heel gelukkig waart met een baal saai of een lappen
kleergoeil.

is lang geleden !
- Dat
Maar lk heb noolt saai gestolen. Ik werk liever voor niets. hernam
Cartouche.

plaats om ruzie te maken Ik weiger mede
-Iloor eens,'t is hier een slechte
te gaan naar de heiile. Ik heb geen lust om feest te vieren.
Ge durft niet, ge vreest gevangen genomen te worden, riep Cartouche

-

honend.

Natuurliik, want waar zulk een tucht in een benile heerst, moet ile politie
baas worilen. Ik vertrek dus naar Vlaanderen.
Ja,, en ga er saai en kleergoeil stelen, om ilan de grote heer uit te hangen
goutlgekl
als er
te rapen is en te zeggen : 't is te weinig, ik ben meer gewoon !

Cartouche, ik heb geen tijil om langer naar u'w ouile wiivenpraat
lulsteren. 't Gouil dat mijn mannen dragen, aanzie ik als 't miine !

te

hebt't grootste ileel.
- Gii
Zo hoort het ook!
- Ge krijet de helft...
- Ook van hetgeen Morré merlegenomen heeft ? vroeg Bakelandt spottenil.
- Dat moeten we als een gemeenschappeliik verlies aanzien, antwoorilde
Cartouche.
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- Een schoon voorstel.." voor u".. maar lk welger
houden wat we hebben, niet waar, mannen ?

het to aanvaardsn Wo

! klonk het.
-De Ja
binders der Pijpelheide

morilen en vloekten.
Als ge niet tevretlen zijt, neemt het ons ilan af ! riep Bakelanilt uitdagenrl.
- Gij zijt een valse kerel, Bakelandt. een ellendige
snoever, en eens zullen
uw eigen mannen u verlaten, zei Cartouche, woedgnd
- Gij liegt ! Mijn mannen blijven rne trouw.

Tot de dood ! verzekerden
-Maar

de Vlaamse rovers.

de mannen van Cartouche waren ook niet bevreesil en 't moorclen
gewoon trokkn zij hun nlessen en :iepen op hun beurt :
Tot ite dood !
-Mathijs
plooide zijn mond tot een triomferencle lacb"
Ziet ge wel, zeitle hij, wat er van komt Bakelandt, wânneer ge zo brutaal
en wreedhandig optreedt. Nu gaan de wolven elkander verscheuren.
recht is recht ! riep Bakelanilt.
- lVacht
Maar wat heet ge dan recht ?
- Dat de buit evenredig vercleeld worile ! Dat is recht.
- Maar een uryer luiteants is met het leeuwenaandeel gaan lopen ! spotte
Bahelandt. Denkt ge nu dat mijn mannen, die sinils acht dagen op weg zijn
om deze buit te bemachÈigen in tlit verlies willen delen ? Om de duivel niet !
Gij, zowel als ik, zijt verantwoordelijk voor uw manschappen. Gij hebt een
groot deel van het geld behouden, de rest zullen wij wel verdeeld kriJgen.
Cartouche ilie de gegrondheiil dezer aanmerkingen in zijn binnenste moest
goeilkeuren wilde echter, in 't bijzijn van zijn mannen de vlag niet strijken, drt
ware zijn invloed verminderen. Toegeven was een bewijs van zwakheid.
- Hoor eens Bakelanilt, zeitle hij, wij zijn bonrlgenoten. Wij hebben deze
onderneming zolang geleden op touw gezet. Indien er niet meer gelil zanwezlg
was dan is zulks mijn schuld niet. Mijn mannen hebben zich opgeofferd en hebben dus evenveel recht om gelijke munt te bekomen.
- Van eigen ! riepen de mannen van de Pijpelheide, ilie slechts op een
teken van hun kapitein wachtten orn zich op de andere bantlieten te werpencartouche vervolgde nailat hij een teken tot zijn manschappen gedaan hail
om hun messen weg te bergen.
- Dat een mijner mannen een zak kaapte is buiten mijn schuld. Die man
hoorde aan onze gezamenlijke onderneming toe. GiJ, zowel als ik moet er d,e
gevolgen van dragen.
- Neen maar. Ik ben niet verantwoorrlelijk voor uw manschappen, wel voor
de mijne" maar de mijne daar kau ik staal op maken.
- Eens zullen ze u verlaten, Lodewijk Bakelanilt, herhaalile cartouche,
die gaarne wraak had genomen op de ontrouwe bontlgenoot.
Maar hoe ? Bairelanclt was nu even sterk als hij...
Plotseling viel er de roverhoofdrnan der Pijpelheide lets in, en een valse
glimlach speekle om zijn lippen.
' Cartouche fluisterde Marcel wat in 't ool.
De binder verdween onmirldellijk.
Bakelandt riep ile namen zijner mannen af.
,
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Zifu we el allen ? vroeg hltr
- Ja,
kapiteln, antwoordde er een.
- Cartouche,
verbond is voorlopig geheven, zel Bakelanilt weer spottenil
- Voor eeuwigons! kreet
de ander.
- Nu als ge nog eens iets
voor ons weet zitten, dan kunnen we misschien
Ik
hoop,
ilat ge niet veel last meer zult ondervinden
nog wel eens samen doen.
vaD uw luitenant. Tot weerziens, Cartouche !

Loop naar de tluivel, saal- en klerendlef !
- Misschlen
wij er wel eens samen heen, maar vooreerst nlet, hoop lk
-Bakelandt engaan
zlJn handlangers verdwenen ln de duisternis.
Cartouche zond een zijner mannen hen achterna en gebooil:
Spteil hen af en zodra ge iets weet, kom het mij z.eggen.

-De binder vertrok.

Na een kwa.rtier reeds stond hli bii dr Schelile en sprak :
gaan eerst een hoeve plunderen in de polder, kapltein.
- Ze
Mocht ile boer die pocher met't eerste schot neerleggen, lk vierile dubbel
feest, zei Cartouche haatvol. Komt, nlannen, we vertrekken. Ik zal u allen
schadeloos stellen. En Bakelandt zal straks nlet meer spotten.
De blnilers verilwenen.

EEN MISLUKTE EN EEN GELUKTE AANVAL
Morgen zijn we ver v&n hier, we kunnen nog veillg een hoeve plunileren,
en Cartouche zal er de schuld van krijgen, zel Bakelanilt tot ziin mannen.

! riepen de rovers.
- Bravo
En dan naar Vlaanderen terug, ginds zijn we thuis, hernam ile kapitein.
-Bakelandt
hail in de polder bij rte Schelile een grote, schone hoeve ondekt
en wilde nu trachten er binnen te geraken.
Na ille dietstal zullen we Isabella afhalen, zei de overste. Ze verblijft in
herberg. Zii ook zal geruster zijn in de eigen streek.
klelne
oen
De sluwe schelm leiilde ziJn mannen over 't lanil naar rle beiloelile hoeve.
- Hier ziJn wil er, sprak hit. We zullen maar stout handelen, want ws
hebben niet veel tlJd.
Haalt ult 't wagenkot de dissel, dan kunnen we onmiddellijk ite ileur plat
leggen. En daar binnen geen genaile : gelil of bloeil ! Cartouche krijgt toch van
alles ile slhuld, hiJ is immers ile roverbaas uit't Antwe4lse. Nu we gnnnss fusp
rle eer, als wij maar ile gouilvinkjes opstriJken.
De rovers lachten, terwljl ze door de haag van de hoeve kropen, begerlg naor
meer geld.
Een grote honil sprong luiil blaffend nader en wierp zich op de eerste rover.
help ! schreeuwde ileze.
- Help,
ZwAC ! geboorl Bakelantlt. Roep zo nlet!

miJ !
-IletHijdierverscheurt
hail de rover biJ ile keel

Langzaam maar zeker beet hij hem ile strot door.
Een dooilsreutel klonk Bakelandt ln de oren
Veriloemd, vloekto de kapitein

-
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