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niet meer over de helile te wandelen,
hif er's avonds nog niet kwam.
Doch over dag was hlj niet bang naar ile vlakte of ile bossen te gaan.
Immets, Cartouche, die met ziin handlangers de heide zo lang onvellig had
gemaakt, zat to Antwerpen in ile gevangenis en zou zijn misilailen boeten op
Commlssaris Doremans vreesde

otschoen

't sehavot

Op eeu schone middag wanilelde Doremans met zijn verloofile ovet ile heiale.
Eet huwelijk zou nu spoedig gevieril worrlen; ile geliefden zouilen nlet meer op
's commlssarls verhoging waehten, want ileze bleef te lang uit.
- De Eepubliek is ook al niet rechtvaarrlig meer, zei Doremans, want het
paar sprak juist over ileze zaak.
- Ncen, ze is nlet rechtvaarillg, zuchtte het metsie. Ze moestet van u ecn
hoge overste maken.

IIa, benoemile men bekwamen tot de hoge posten, dan zou alles veel beter
- th't
land. Welk spel heeft de Republiek met de boeren niet gehail.

3aaû

met de rovers !
- En
Maar nu ls Napoleon Eekomen. Die ts ook van eenvouillge alkomst en
zal beter ile dlensten waarderen,

lcven.

't Is te hopen ! Ik zou Heist willen verlaten.
'k Geloof het. Alle meisjes zijn jaloers van u
En ilaarom lasteren ze ne.
Beter bentjil d,an beklaagd.

lk

kan echter oùder

d

dle lompc boeren nlet

Eail mcrr u nlet naar hier sezonden dan waart ge nu mlsschlen al generaal

gcreGst

Zs'r vaart had het misschlen niet gelopen maar toch zou ik te Par[s op
gfOte
Cen
voet krtnnen leven hebben.
Eet meisje zuchtte.
- Ja, mijn llefje, ik zeg u zoals her ls zoniler overtlrijven, Ik houtl nlet van
op tc snijden Maar in het Ministerie ben ik op mijn plaat.s. Ik heb een grote
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bevoegilhetil om lets te ondernemen en kaa planne,o maken roals er mlcschl€û
ilat zoals ik kat

geen enkel

wij dan de étreek verlaten voor PariJs ? vroeg het meisfe.
- Zouden
Natuurlijk. Ik zou niet anders dan ln ilie stail kurnen aarden AI dte
boerenplaatskens en kleine provinciesteilekens zijn mii te min. Alleen Parils,
het grote Parijs kan me bekoren.
zou ik ilaar gaarne woaen ! zel het metslc.
- ITat
Daar alleen zouden wil gelukktg zijn ook.
-Zo spraken de geliefilen, rlie een hoge dunk van zlch zell haililen en nlet
schenen te begriipen welk een belachelijke rol Doremans te lleist gespeeld harl.
Wie komt ginder ? vroeg het meisJe eensklaps.
- Ik
ken ilie persoon niet. Gij ziJt toch niet vervaard ?

- O, neen
- ben bii u!
-EnIkDoremans
stak ver de borst voorult.
!

man komt herwaarts.
- Die
IIij
is mlsschien een vreemdeling etr wil ons de weg vragen" Ge behoelt
niet bang te zijn.
neen, rovers ziJn er hier niet meer.
-EenO,man
stak cle heide over eu natlerde het tweetal. Hlj hlelil het hosfil
gebogen, zoilat Doremans

zifn gelaat mzur zag, toen de vreemdeling vlak b[

hem was.

-Cartouche,

kreet de commissaris, en als van de donder getroffen, staarile

hli ile roverkapltein

aan.

commissaris, nel lleze.
-HetDng,
meisje gilde van angst en ze drong zich bevend tegen haar vrleûd ean,
doch deze sfulilerde niet minden
'k Ben blfi u terug te zien, hernam Cartouche. Wat ls het dooils op dc

-

heide !

- Cartouche, doe ons geen hwaad, smeekte Doremans.
voor u geweest.

Ik

ben altUd goeil

En ik voor u ooh.
- Ja,
Ja...
- Loochen
nu nlet. Ik heb u ilikwtjls h -iJo handen gehail en ge weet het,
lk spaarrle steeds uw leven.

is rle waarheid.
- Dat
Och ia, ge waart een onzer beste medewerkers.
- Ik ? riep de commissarls verwonderil uit
- Itel la, gii.
- Hoe is ilat mogeltik ?
- t{el, van u hadtlen ree toch niets te erezen. Zoùra, er een besluit van u
moest komen werd het nooit uitgevoerd. Laat het mij toe u te zeggen ilat ge niet

altijd ile nodige moed bezat om toe te slaan.
- Ilo ! Cartouche !...

- Laat me spreken, commissaris. Ik zeg u de waarheld. Door uw weifel
moedigheiil en angst hebben wij steetls ongestooril kunnen voortwerken en ilaarom zijt ge een onzer voornaamste hanillangers geweest !... KlJk eens, wÛ woonilen
tt?

daar allemaal op de Piipelbeide. Het was voldocnde dat meu nu en daa eens €8n
kloplacht hield om ons op het nest te vangen.. En op een paar malen na heeft
men het nooit getlaan. Gij hebt steeds stokken in de wielen gestoken.. Ha ! warc
de eenvouilige veldwachter de meester geweest dan ware miin bende spoedlg

achter slot en grendel geweest.
Doremans boog beschaamd het hoofd.

Het was, in de tegenwoordigheid van ziln aanstaande, eoa lel{h atlront
HiJ trachtte dus ook wat te verschonen.
Ik deed wat ik moest doen. Men heeft mo ooh veel stoklen ln 't wlel

* Ja, lachte Verbinnen. Gelukkig voor ons ilat men niet 't akkoord was.
wat komt ge nu hier eigenlijk doen ? vroeg de commissaris.
- Maar
TVel ik moest u iuist hebben, voor enkele vrage!"
- Om mij iets te vragen ?
- Enige vragen, maar de waarheid, hoor !
- Ik zal alles zeggen, wat ge wilû
- TVaar is Liza, mijn vrouw ?
'
- Ik denk ùat ze gevlucht ls, alle blnders ziJn gevluchL..
- 0f gevangen...
- Maar ik liet hen nlet gevangen nemen...
- Neen, daarvoor ziit ge te laf. ltVeet ge dus nlet zeker waar lrizo zlch
bevlnilt ?

gestoken.

Neen, ik zweer het u !
- En
de oude Kate...
- DieKate...
is dood.
- Dood... dooil... Hail ik meer naar haar gelulsterd
- is voorbij !
ja, alles

; nu, dat allos is voorbiJ...

ge zijt vrrl, Cartouche...en ik zal u niet verklappeu..
- Maar
Men kan miJ in de gevangenis niet houden...
- Ik
weet het, Cartouche, ge zijt behendig... neen, men kan u niet houdea.
- Ik ben
weer ontsnapt... Doch, Doremans, vrees niet, ilat ik weer hier kom
wonell...

En zucbtend blikte Cartouche over de heiile
- Dit was mijn gebied, herhaalde hij. Hier was ik meester en meeuale ib
gelukkig te zijn... en mijn leven was ellendlg, ta, zeet ellendlg.
Cartouche sprak stil en droevlg.
- Siska van de Beerselschrans hail nu de gelukkigste vrouw kunnen zitn
van Anilries Vroonen... Beiden llggen op 't kerkhof. Hun bloeil komt over miJn
hoofil.

De eommissaris luisterde verbaasd toe.
Was ilat nu de geduchte Cartouche, ilie daar voor hem stonrl ?
Hij geleek meer een boetvaardige zondaar !
- En dan de outle dokter Van Montfort, hernam ile roverhoofdman... die is
ook tlood. Ginds sloeg ik hem neer... en hij had nog zoveel goeds kunnen doen !
Hij was de weliloener der armen... en ik braeht hem om, terwille van Bakelandt,
ilie mij verrieil. O, ik ellenilige...
Bakelandt is ook gevangen, zel Doremans.

-
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De ogen van Cartouche fonheld€n.

't

Balrelanilt gevangen ?
- Is
Ja..
- Is het zeker?
- Ik weet het stellig !
- Ha, htj heeft zijn loon... Maar ilat plett mil niet vrii... O, dezo helile...
Is ol ze rood gekleurd is, rood van bloed ilat ik vergoot, fut tegeu mtt Setuigà'.

bloed van onschuliligen... Ik ben schuldig !
Doremans keek de rover al meer en meet verrast aan.
Ge verwondert u over mil, niet waar ? hernam Cartouche' ornstlger log.

- Ja.- Ik ben in ile gevangenis geweest.
- Ja, te Antwerpen...
- Ik zzt alleen in een kleine cel. loen moest lk nadenken... lk moest. Hier
kon ik mijn gedachten verstroolen... giniler det... ik moest nadenken.
- lnderdaad-.
- En ik dacht na... en heel mijn leven tro8 voor miJn geest voorblf, miJn
ellendig leven van roof en moord.,. miJn misdadig bestaan. En ik haatte mfin
wtl ik nog niet sterven... neen, ik wil nlet, ik durf ook nlet... en ik
vluchtte... En nu ben ik op de heide terug. ik wilde ze weerzien.
Doremans herstelile zich van zijn angst en dacht ln dlt uur aan zfin verhoging. Cartouche stond voor hem !
Niet meer de beruchte Cartouche...
Een berouwvol man nu, een zwakkellng.
ge moet me volgen, zel de comnrlssaris eensklapr.
- Cartouche,
U volgen?

leven... Toch

mijn gevangene !
- Als
Spnrckt ge ernstig?
- Z,eet erustig. Ik gebled u miJ als m$n gevangene te volgen, hernam
Doremans.
wees nu verstanilig !
- Commissarls,
Maar ik ben in mfin recht.
- Mogelijk !
- Ge zult me volgen...
- Doremans, verleld me niet tot gewelddaden ! Ik wil alet
gevangenis !

naar

de

tk wil het !
- Maar
Commissaris, ge vreest me !
- Neen, waarachtig niet...
- Commissaris, ik wil boete doen, maar geheel vr$willigl, hoort ge ! Ge
meent, dat ik een zwakkeling ben, ge beilriegt u !
En de rover sloeg weer als vroeger een wraakgierige blik op Doremans.
De commissaris werd bleek als een dode.
me nu gevangen ! zei Cartouche"
- Neem
Neen, neen-, ik meende het niet. stameltle ile lafaartl. Vergeet m{n

-

woorilen.
Doremans,

tk vrees de mensen niet, lk durf heilen naar llelst ga,a!,

rna,&r
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'k héb Gr gsen lust toe. Ih wilde de helde terugzlen.. en dle hclilc boezemt mc
schrik tn... Geen schrik voor de mensen... maar ik schriL nu vq)r het leven dat
achter mij ligt ! Ga weg, Doremans, laat rciJ alleen..
Doremans bleef een wiJle besluitcloos.
Vrees me niet, comnissaris, ik wil u geen kwaaù

- Maar...
- De boze geest ls ult m{... ITat heb ih toch Btsalsan ?-. l{at ls thaû not
mfin leven...

Cartouche liet het hoofil op rle borst zakken eû hU scbrelile.
Doremans was ondanks zich zeU ontroerd.
Hij kon geen woord spreken.
Eindelijk beurde de beruchte kapitein weder het hoofrl op, veegile de tranen
weg, schudile aijn sterk, gelokte kop en zeiile :
- Ga nu heen, commlssaris, Cartouche is dooil voor de werelû... Gt| zult met
miJ geen last meer hebben... Ga heen, ga heen, ik gebieil het u.

De comrnissaris liet zlch geen tweemaal nodigen.

IIil

vertroI met riln

verloofde.
Hoe

lopen

ilurlilet ge! zei de l,aatste.
Wat?
Eem dreigen met gevangennemlng.
't Is miin plicht !
Ze kunnen hem te Antwerpen ook nlet houden, dus laat gij hem ook maar

- ï9aart ge triet b{ ml| geweest, ik zou hem toch aangehouden hebbca,
snoefde de commissaris.
Vertrouw hem niet !
- Ik
vrees niemand.
-loen de
commissaris het dorp berelkte, kwam Deswert op hem at en zel ;
Slecht nieuws, commissaris !

- Iilat dan ?
- Slecht nieuws uit Antwerpen. Cartouche, ille glarlde duivel ls ontvlucht
- Ik weet het.
- Hoe, ge weet het ?
- Ik heb Cartouche gesproken eu gepoogd hem aan
te bouilea, maar blt
ontvluchtte me nog, antwoordde de onverbeterlilke Doremans
YVas Cartouche op de heide?
- Gelooft
?
- Jawel, ge me niet
maar
dan moeten we hem nazetten...
Jawel,..
soldaten.

strakr komon dr

Hoe weet ge dat ?
- Er
een renbode van Antwerpen gekomen. Eli ls nu ln de c Ketelr.
- Weiszullen
Cartouche dan weer vangen.
- Ik heb er weinig
hoop op !
- Grj zijt attiid zo zwaartillenil.
- Een slimme vos loopt nooit twee keren ln't net, commissarls.
- Welnu, ik zeg dat Cartouche lal geworilen ls.
- Sus Moné is eveneens gevlucht.
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Dle zal zich hier niet meer vertonen
- Neen,
ik denk het ook niet.
- Is er nog
ander nieuws?
- Vele binders
naar de vestingwerken geleid.
- Veel te zacbtezijn
straffen.
- Allen zijn niet even schuldig.
- Anitré ir met Louise Morré getrouwù Betilo ztfn voor de rccbtbanL
geweest, doch vrijgesproken
Vrijgesproken !
- Ze
waren niet plichtig. Ze wonen nu te Antwerpen.
zuster van Siska.

Die Louiso was ôe

Van Siska der Beerselschrans ?
- Ja...
Het blijkt uit het stuk ilat in Siska's koffer gevonden werd en dat
wii naar A.ntwerpen hebben moeten opsturen. I{e zijn van de binders verlolt,
maar Cartouche kan weer een nieuwe benile vonnen.
Neen, zeg ik u ! Maar weet ge wat er van Liza geworden ls ?.
- Ja.
is met ile notaris gevlucht.
- De ZiJ
notaris ?
- Er was
een notariszoon bii de benile.

- En ls hij met Liza gevlucht ?
- Ja, buiten het land. Ze schijnen geld gekregen te hebbea
vrn de vader
van ile jongen. Die vailer woont nu te Mechelen of te Leuven.
Zo, zo ! We zullen nu de soldaten afwachten
-Deswert
besloot intussen ook eens naar de heiile te gaan.

IIij dwaalde over de vlakte, zijn geweer geladen in de hand, ile vtnger aan
rle trekker.
Opeens stond Cartouche voor hem.
Dag gartle, zei hij...
- Dag,
Cartouche...
- Kunnen
een wooril spreken... zoniler vllanilelitkheden te plegen ?
- Ik vrees we
u niet.
- Ik u evenmin, ge weet ge. !
- lVat hebt ge te zeggen'l
- Luister, garde ! Ik ben Cartouche niet meer... Niet itat ik het gerecht vreer,
ge ziet, ik ben vrij. Ik wil u even spreken... Ik moet u wat vragenluister.
- Ik
GiJ zljt een sluwe kerel.
- Ik moet u hetzelfde eompliment geven.
- Deswert, ge staat weer vijanilig tegenover mU.
ik er geen reden toe ?
- Heb
nu niet, Deswert.
- Neen...
Ik zal mijn geweer toch maar in de richting van uw borst houilen.
- O, ik vrees het uiet en ik beken het, liever stierf ik door uw kogel dan
op 't schavot.

wil het geloven.
- Ik
ik ite bijlslag vrees... Maar ik wil ilaar niet staaa, aangegaapt
- Nlet, itatdie
te laf waren om mil te bestriiilen !

iloor duizenden
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-

Er is iets waars in.
Ge begriipt me...
Enigszins... Maar ge hailt mij iets te vragen, henram Daswerf
Ja. gii zijt een sluwe kerel en gij weet wat er van de binders geworden

van de meesten toch.
- Ja,
lVaar-is Llza?
- Liza Montens ?
- Ja... Gij weet het
is gevlucht.
- Ze
Alleen ?
- Neen
!
- Met die
dan ? vroeg Cartouche driftig.
- Met de notaris
- Met de notaris !! riep de rover woedend. Ge liegt, garile-.
- Toch niet !
- Ge liegt om mii te treiteren.
-* IIet is de waarheid.
!
- Onmogelijk
Meent ge dat Llza Montens u bemlnile ?
- Ja.
- Ze beminde de eer... ten minste wat ze als een eer beschouwde... Ze wikle
de bazin der heide zijn. En nu gti gevallen zijt, liet 7,e u &aî uw lot over. Ze is
!

met de notaris weg.

lllet die lafaarû !
-Cartouche
wrong ile vuisten.
De notaris ! siste hij.
- Het
heeft geftl gekregen.
- Van paar
yader van de notaris, die nlets liever wilile dan ziJn zoon't lanil
de
te zien verlaten" Liza en haar vriend zijn naar Frankrijk getrokken
vader werkt aan de vestingen

in

en Liza's

Vlaanderen... ergens t,e Nieuwpoort

geloof ik"

of Ieper,

die trouweloze slet !
- O,
Er
was maar een braaf meisJe op de heide, Cartouche, en ze ls gevlucht.
- Louise
Morré ?
- Ja... Geen
eerbaar meisje zou ury vrouw geworden ztjn... Dus verwoniler
u niet over Liza's veranderlijke liefde.
had gemeend met haar een stil leven te mogen leiden, garde.
- Ik
Een stil leven ?
ih ben 't roven moe.
- Ja.
Een heel stil leven is u toegezegd.. als ge het leven noemen wilt. Zulk een
ptranken

stil leven is u beschikt tussen de zes

van een kist en men noemt zo'n stil

leven ilood, Oartouche, spotte Deswert. Ot rneent ge, dat we u ongemoeiil zullen
laten.
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lYlen zal

mij niet

vangen, garde.

Vertrouw er niet te veel op.
Met zal mij niet vangen, zeg ik

I

Bakelandt zit ook achter 't slot.
- Ik
weet het, maar ik ben Bakelanilt niet
- Neen,
hij is uw baas nog...
- Htj ! Neen,
duizendrnaal neen ! IIiJ kon een bende regeren, omilat hij
wreed was als een wlld beest.

gij waatt nacht als een lam...
- En
is niet half zo glail als ik... IIit ls een monster !
- Bakelandt
En Sli waart goed voor de mensen ! Denk aân de arme Slska I lVat hail
het meisje der Beerselschrans u misilaan ?
Cartouche boog het hoofd.
Garile, zwijg ! zei hij.
- En
Vroonen... Dries Vroonen ! Dat gelukkig paar, dat zoveel van t leven
boopte, hebt ge vermoord, koelbloedig vermoord. Was dat niet monsterachtig ?
zwijg ! Ik ben een ellenileling.
- Gartle,
berouw komt te laat...
Uw
- Ik zal me niet verontschuldigen, ih zal evenmln gaan blechten, maar tocb
gevoel ik, ilat ik een ellendeling ben...
Eakelandt dan niet!
- Beoordeel
Ik
ben niet zo gemeen als hii...
aan Siska en Vroonen !
- Denk
Garde, zwijg ! Ik weet nu wat ik begeerrle te weten. Ge zult me niet meer
terugzieu"
hoop het wel.
- Ik
Garile, ik ben gewapend; dwing rne niet tot een geweldilaad.
- Ik ben ook gewapend...
- Willen we in vreile scheiden ? Anders valt een van belden... mlsschien
beiilen. Mijn hand is nog vast. Ik wil niet op 't schavot sterven...

- Nu zal ik niets tegen u doen. Ik weet het, ik kan vallen en ik houil aan
leven. Maar, Cartouche, geloof niet, dat ik u ongemoeid zal laten.
wat ge wilt, maar vangen zult ge me niet !
- Doe
Ik
houd u, op dit ogenblik, in rnijn macht.
-Cartouche lachte schamper.
- Ziet ge, Cartouche, voor u gaapt de loop van miJn geweer. Ztet Ee het
zwaft,e gaatje daar vlak voor uw oog, daaruit kan zo ilaileltjk de dootl opvlammen... Een trek met mijn wijsvinger hier aan de haan en 't is voor eeuwlg met
u gedaan... maar, ik heb niets aan uw dood, levend moet ik u voor tle rechter
brengen. Ik ben geen Lafaaral, ik. Ik dooil wel ongealierte maar geen weerloze

't

lieden...

- Ik weet het, Deswert, tlat ge geen lafaartl ztit... GiJ waart mljn ergsto
vijand... Gij hebt me vele zure dagen gegeven... maar lk ben hierom niet boos
op u.- Ge waart een eerlijke tegenstrever. lerwijl ik steeils beilacht was om u
van kant te helpen... trIactt sij tle norlige rniddelen ter hanil gehad en hail men
u niet gedwarsboornd, dan ware ik sinds lang in uw macht geweest.
En thans blijft gij er voor goeil in.
- Ik
- denk het niet, lachte Cartouche. Toen ik naar de heiile kwam dan heb
lk alles voorzien wat mfi het ergst kon overkomen... Ik vemoeilile ilat men u
miJn ontvluchting zou gemeld hebben en dat gli u onmlildelliik naar ile Piipel'
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helde zouilt begeven om mii te vatten... Doch zulks kon me niet weerhoutlen-Ik moest over Liza berichten inwinnen en niets kon me hiervaû weerhouilen...
Ik zei het reeils aan Doremans dat ik naar hier kwam met vretlelievenile
gevoelens, met het hart vol berouw.." met het voornemen mij te beteren en niet
meer te zondigen... met het besluit boete te doen, en boeten zal ik... ik verdien
het... Nu ile hoop verzwonden is orn een vredig leven te leiilen naast Liza, ga ik
mij uitsluitend bezig houtlen met miin zielezaligheid en, Deswert, ik ben bliiile
dat ik u zie, opilat ik ook van u in vrede afscheiil wil nemen..'
Deswert die een edelmoedig hart bezat, was' ondanks zich zelf, ontroerd.

IIij wilile zulks niet laten bliiken. Maar ten tekeu van ontkenning

en

hij het hoofd.
Ge wilt dus in vrede van mij niet gaan ! vroeg Cartouche biina smekenil.
- Neen, niet alvorens ik u aan de beul heb overgeleverd.
- Ik zeg u itat ik mij niet levend overgeven zal. Kom, Deswert, wees nu

weigering schudde

eens een mens en geen mensenjager. Iûeik me de hand.
Deswert zou het persoonlijk wel gaarne getlaan hebben, maar
veldwachter verbooil het hem.

- Ik

ben ambtenaar en weet wat de wet

zijn plicht als

mij voorschrijft. Geef u

over,

Oartouche.

-MetNooit.
een vlugge

beweging hail hij zijn pistool getrokken.
- Zie,.Deswert, een van ons aal hier op 't veld blijven. Het is mij wreeil dat
u niet als vrienil van mij scheiden wil. Vaarwel, goede vriend. Ik ga heen...

Cartouche glng achteruit, 't gezicht naar Deswert gericht, en 't wapen in
de hand.
Deswert hielil ooh zijn geweer tot schieten gereed, want hij vertrouwrle de
roversbaas nog niet.
,l
aa

De solelaten, uitgestuurd om Cartouche weer te vangen, waren te lleist
aangekomen.

Een brief van de hoge overheid gelastte fâeswert deze bende aan te voeretL
Doremans was hierover woedencl.

-*

En men miskent mij ! riep hij tot de overste.
l,ees

mijn bevelen, citoyen-cornmissaris-

Ge zult Cartouche niet vangen: &en veldwachter kan geen aanvoerder

zijn

* lTe gaan onue irostbare tijd niet in

een nuôteloos gespreh verkwlsten.
Gelieve de veldwachter te on{.bieden Ha I ginds is hij, geloo{ ilr
- Ik trek me van de zaak nietc aan. gromde Doremans. Waar gaat het heen,
een onderdaan stelt men boven de meester !
En de miskende asrbtenaar ging {noost zoeken bii ziin geliefde.
Deswert beklonr kahn een paard.
ik za! u geleiden. maar ik wanhoop aan he( slagen van deze tocht.
- ()verste,
Ih eveneens. vriend.

-
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Kent ge Cartouche?
Neen" Maar wie te Antwerpen

uit

cle

kerker ontsnapt' laat zich in 't vrlie

velal niet meer grlipen. Dat ls iluiitelijk genoeg. Maar we moeten onze plicht
iloen. Cartouche zal hier niet meer terugkeren, natuurlijk !

Hii is hier geweest.
- Hii
is hier geweest ! herhaalile de overste ten hoogste verbaasd- Ja. Ik
- lVaartijkheb? hem Eezien!
- En gesproken!
-En Deswert herhaalile ziJn ontmoeting op de Pijpelheiile.
Maar laten we ons haasten. Hij kan er nog zijn, garde ! Vooruit, mannen !
- Ik
- geloof niet. dat Cartouche nog op ile helile vertoeft. Maar vooruit, we
zullen geen plaatsje onbezocht laten.
De Heistenaars stonden aan de ileur.
is uit de gevangenis !
-DatCartouche
nieuws had weer schrik in 't ilor1r verilrreiil.
Sus Morr6 is ook gevlucht, verteltle iemanil.
- Sus Morré en Cartouche, ilie vormen weer een nleuwe bende, ge zult het
zien en beleven, voorspelde de koster. Arm Heist I
a

aa

De solilatenbenile reeil over de heide,
Somber lag daar de eenzarne vlakte. de getuige van zoveel geweld.
Deswert leiilile de Fransen.

Eij bracht hen naar't hoofdkwartier, met ile vervallen huttenDe barak. waat 't gestoorile trouwfeest gehouden was geworden, lag lteen- Hier werd Cartouche gevangen, zei de velilwachter. Nu zullen we hem

niet meer zien. Maar we moeten ook naar de omliggenile dorpen gaan.
- Hij is te voet, niet waar ?

- Ja.
kan dus niet ver zljn ?
- HIJ
Neen, ûrââf.- Wat berloelt ge ?
- We zoeken een naalil in
een hooiopper,
-Intlerdaad,
geen

overste ! sprak Deswert.
ile tocht Ieverile
uitslag op en laat in de avond keerilen do
softlaten te Helst terug.
Deswert ging niet te bed.
Ntemand zag ùe moedige veklwachter het dorp verlaten, want hii koos een
eenzaam pad.

Deswert begaf zich naar ile heiile.
IIij wilite nog eens een laatste bespiedingsdienst doen, om te weten of de
rover waarlijk vertrokken was.
Op de heide zag hij geen levend reezen.
- Cartouche is verdwenen.
Met ilie overtuiging keertle Desweri naar het ilorp terug, mijmerenil over
ile zonderlinge gemoedsverandering bij Cartouche.
Diep in (le nacht kwam rle velilwachter op het dory terug.
Eii zag eensklaps een gedaante, die snel langs de huizen schoof.
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Cartouche

! mompelde htl.

Toch herkenite htj de gestalte nlet.
De velilwachter volgile de gehelmzinnige persoon, die ile berg beklom.
Deswert kende geen vrees en steeg ook langs ile helling. Neen, voorzeker
beilroog htl zich nlet. Wie kon het anders wezen, dan ile ourl-kapitein iler binilers
van dle Pijpetheiile.
Deswert won afstand.
IIa ! kon hii ile rover neerslaan !
Deswert sloop haastig voort
IIet hart klopte hem lulil in ile boezem.". HtJ zal voor niets achterult clelnzen
om zlch te wreken.
Nu was de velilwachter reeds ilicht btj ile geheirnzinnige man...
* 't Is Cartouche, rlacht hij. TTrans herken ik hem. Opgepast ! I)e vos moet

er aan !
I)eswert had ziin pistool ln de hanil.
Cartouche was reeds in 't bereik van z$n schot, maar ile garile wiltle hem
llever levenil grijperr
Nog enlge sehreilen.
Maar eensklaps keerile Cartouche zlch orn en spottend rieB hii :
Garde" geen stap nader... of ge zijt ilood !
-Deswert
antwoordde met een pistoolschot. De kogel mlste het doel, want
Cartouche was ter zliile gesprongen.
I)eswert bukte zich.
Een sehot knalile en sen kogel floot fluitend boven hem.
Cartouche had geantwoord"
- Garile, ge verplieht mii tot gewelil... ik wilile het niet... maar ik laat me
nlet vangen als een vos of eerr bunzing ! Ik wist wel. rlat ge mij volgde... Ik weet
eveneens. dat ge pas op de ?reide geweest nlft" A ! ik harl u gemakkellik kunnen
neersehieten Ge zlit me rakelings voorbii gestapt.". rakelings, hoort ge het ! Maar
lk ilorst niet naar uw bloeil. zoals gii naat 't mijne, Peer Deswert !
De velilwaehter huiverde.
Eil was rakelings langs Cartouche gegaan... hti was een sehreile slechts van
ile bantliet geweest glnils op de heiile.
- Garile" keer nu ferug ! Ik ga fhans voor goeil heen. Ge zljt een moedlige
kerel. maar vals ook. vals als een spion een verrailer.
- Meent ge soms, dat ik riilderlijk moet zijn tegen een rover, tegen ile
moordena.ar van Slska en Vroonen" van ilokter Van Montfort. van anilere brave
mensen nog ! Striiil. bloerlhonil !
!
-EenDaar
sehot knalde.

Weinig scheelile het of Deswert werd getroffen. Maar de moeilige garrle
vluchtte nlet
Een schot weerklonk.
Maar Cartouche had werler de beweging van de veldwachter opgemerkt en
was nogmaals ter zijde gesprongen.
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Geef u over ! klonk het weer ùretgenil. Ge zlit

eenmaal tref

ne

weder ontsnapt maar

lk toch doel.

Geef u Eeen moelte, Deswert. Ik ga van zelf. zoniler uw bedreiging.
-Maar
deze woorden konden Deswert geen vertrouwen inboezemen en h$
gaf niet af.

Voor het laatst, geef u over?
- Bespaar
woorden voor een beter doel, Deswert ! spotte ile ontvluchte.
-Uit het dorpuwstegen
allerlei geluiden op.

Glnils hail men 't schieten gehoord.
Deswert schoot rreer, om de richttng aan te ilulden.
Cartouche begreep wel wat er gebeurde.
Er ziin solilaten ln 't dorp ! riep hil.

- la.
- Bah ! Franse solilatcn...
- Ze zallen u vangen en op schavot brengerr, moordenaar ! Op openbaar
't
't
schavot
Noolt !
-Cartouche

ileeil enige sohreden voonraarts...
Deswert week achteruit.
Hij wist wat Cartouche's woede vermocht, die als de ilooilswanhoop van een
wilil dier moest wezen. En sterven voor en door Cartouche, ho ! neen, dat nlet !
De geluiden kwamen nader.
Deswert schoot weer.
Cartouche bleef staan,

Aapelile htl ?
schavot! riep de rover eh hij keerile zich om en vluchtte.
- Geen
Ea, ho, hoe ! ilreunile het over rle berg.
-Maar nu waren er geen binilers om ilie kreet te beantwoorden, om hun
kaplteln ter hulp te snellen !
IIa, ho, hoe ! klonk het rauw, woedend.
-Deswert
volgde zijn wikl en schoot weer.
De soldaten stormilen toe...
is er? vroeg ile overste.
- Itrat
Vlug,
vlug, glnds loopt hiJ !
-

-

Cartouche?
Ja... Vlug...

De krijEbtieilen stormilen voort.
Maar de velilwachter was het spoor bijster,
Hii zal nogmaals ontsnappen I tierde hti op spiitige toon-

- Licht! gebood ile overste.
-'t Duurile lang eer er brandende fakkels waren

Men ontstak ook droge takken...
Spookachtig ging het toe op tle berg...
Op iacht naar Cartouche !
Deswert wist, ilat Cartouche ergens verborgen zou ziin en hem neerschieten
kon
Toch was de dappere veldwachter de eerste.

't Gevaar

was gxoot
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Men ilaalde ile berg af, rtchtte zlch naar Hallaar.
Men ilreef de opzoekingen verder, trok over de Nethe.
Alles was vruchteloos.
Cartouche was verdweneû.

I)e nieuwe dag lichtte, en dle overste beval de opzoekingen te staken
deden wat moEeliJk was, zet hii.
-ZijnWemannen
waren dooilvennoeiil.
Deswert sleepte zich voort; ile brave velilwachter was afgemat.
Te lleist stond er veel volk bij ite g:evangenis.
Wat ls er nu gebeurd ? mompelde Deswert.
-Deswert
en ile soklaten kwamen naden
Op ile poort stonil iets te lezen.
Nu begreep ile veldwachter, waarom Cartouche 's nachts te Ileist was
geweast

Elj las ln grote letters van houtskool het volgenil opsehrlft

:

c Mensen van Heist en ornliggende gemeenten !
lk wil nlet op't sehavot sterven en daarom ben tk ile gevangents ontvlucht.
Vrees mlj niet meer ! Alles ls voorbij. Ik ga ver van hier en 'k heb berouw
over mlJn ellendig leven. Ik word gestraft. In mijn binnenste brandt een vuur,
ilat ts ile wroeging en ze foltert meer clan ilolksteken.
Mathijs Verbinnen"
genaamd Cartouche.

r

i.
Cartouchc had ile waarheid gesproken.
Hij keerde nooit meer te lleist terug.
Wat ls er met hem gebeurd ?
Il9o weten 't nlet.
Er werd verteld. rtat hij tocb op 't schavot stierf, maar geen enkel stuk
bewiJst zulks, terwijt Bakelandt's proces ons bewaaril is geworilen.
Anderen beweren. dat Cartouche dienst nam in "t leger en sneuvelile.
ts hij ergens op een eenzame plaats, boetvaarilig gestorven, na iaren van
wroeging

ii'

Maar niemand kan nnet zekerheid Cartouche's lot verhalen.
Bakelandt daarentegen bleef ln ile gevangenis.

BIJ DE VESTINGEN VAN NIEUWPOONî

- Wanneer worilt Bakelandt onthoofd ? vroeg een ionge man, dle vergezelil
was van een even jonge vrouw, aan eerr Brugs burger.
Als 't mes valt ! spotte die.
- Ze
hier beleefd te Brugge. riep de ander verontwaarilieal uit
- Ja, ziln
meneer, zeer beleefd. Ziit ge misschien fanrilie van Bakelanilt ?
-De jonge man en de vrouw stapter een berberg binnen en bestelden er een
glas bier.
Nu vroeg hiJ 't zelfde aan de waard, die schouderophalend antwoordde:
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