HET GEVOLG VAN KATE'S IryAABSCETIWING
Als een wraakgeest snelile Cartouche over de helile. Hij wilite zlch ver.
gewissen of de vrouw de waarheiil gezegù hail en begal zich naar Morré's herberg.

Enige binders zaten te drinken.
- Leve de kapitein ! Alilus begroetten ze hun overste. Maar plotseltng

zwegen ze, wa'nrt ze zagen dat ile hoofdman bleek was van woede... en ze dachten
aan hun ongelukkige gezel, die in de herberg < De Nachtuil n iloor Cartouche
neergeschoten wertl en giniler in de stal begraven lag.
Cartouche deed zich geweld aan om kahn te schilnen.
avond, mannen, groette hij.
- Goeilen
geluk
u hler nog te zlen, zei vailer Morré, biJgenaamd de vililen
- WeIk
Waarmee mag ik u trakteren ?
Geef mij een glas brandewijn !
-Cartouche
zette zich bij de mannen.
Wat heb ik vernomen, Clothilde is ilooù bernam de herbergier' dle vrlter
was ilan de anderen, omilat hii een voomame post in ile schurkenbende
bekleedile.
Zwiis over ilat wiif ! Itrat ilooil is, is vergeten, antwoordile Cartouche ruw.
- En
dokter Van Montfort is ook dooil, hernam ile vililer. Niemanil weet
wie het gedaan heeft !
de dokter is dood, zei Cartouche en hij zzg zltrn kerels vreemil aan.
- Ja,
Is toch Jammet, sprak Morré. Vinilt ge het ook niet' kapitein ? Wie zou
't
hem neergeslagen hebben ?... Ik kan niet geloven itat gij het bevolen hebt. Als

het maar niet het werk is van een vreemde zwerver. Er komt hier nog wol
eens raar vollr.
E

Cartouche hail dle avond veel geilronken. IItj vergat nu, dat de binilers de
altijil geëerbierltgil hailtlen. En woest riep hij:
ge ile rlader kennen ? Welnu, hier staat hiJ.
Wilt
-Ietler staarde
de overste verrast aan.
Ja, ik deed het... ik sloeg hem neer ! vervolgde Cartouche. En wie het
nlet- goeilkeurt, moet het voor de duivel maar zeggen ! Ik, uw hootdman,
vermoordile de oude. rWaarom, het gaat u eigenlijk niet aan. Ja, ik weet wel, ilat

dokter

er mannen zijn, die achter mijn rug ontevretlen woorden mompelen. Dat ze
Iuid spreken! En a,s ze mij niet willen erkennen, dat ze het dan maar zeggen!
- Kapitein, gij winilt u op, suste Morré. Niemand verzet zich tegen u...
tntegendeel ! En als gtj ale dokter hebt doodgeslagen, zult ge er wel een reden
voor gehad hebben.

- Zeket hail ik een reden ! Van Montfort heeft mtJn geilrag verweten...
en alat ilulil ik ntet I
waar ! hernam Morré.
-En Volkomen
de anderen knikten lnsgelijks goedkeurentl.
- Men moet ons eren... of vrezen ! snoefde Cartouche, dle zich wel wachtte
te bekennen, ilat Bakelandt hem tot de moord op tle brave dokter getlwongen
had. Eren... of vrezen ! Geiluchter moet onze naam worden ! Waagt ilie vervloekte
veldwachter zich niet voortdurentl op de heide ? Heeft hij deze morgen de
schaper niet gevangen genomen ? Dat is een schanile voor ons allen ! Niemanil
moet zich nog op ons gebietl durven vertonen.
De bintlers klapten in de handen ten teken van goerlkeuring.
* Zo zal 't worden, maar tlan moeten alle leden iler bende vertrouwen
stellen in mij, hernam de kapitein, die nogmaals zijn glas liet vullen.
Cartouche zweeg een wijle.
Ilij wilile Morré's dochter ult de weg ruimen... maar zou ilaardoor de
herbergier tot vijanil krijgen.
vroeg hij eensklaps, waar ls uw ilochter ?
- Morré,
Mijn
ilochter ? vroeg de herbergier verrast.
- Ja, Louise !
- lVel, in haar berl, kapitein !
- Eoep haar, hernam Cartouche. Dat ze nevens mij komt zitten, mii
opvroliJkt, mtj tlie andere, de dode, geheel doet vergeten.
Welnu, omilat ge zo aandringt, zal ik Louise roepen, kapitein.
-Cartouche's
ogen schitterilen. Ha ! hij had verborgen gehouden wat er in
ziJn boos hart omging.
Nu zou hij weten of Louise over de heide ilwaalde aan de arm vaû een
meilemlnnaar.
In elk geval moest ze weg ! Neen, Kate behoefile niet te vrezen dat
zou laten verleiilen door een paar schone ogen.
Morré kwam ontsteld in de gelagkamer terug.
Waar is Louise nu ? kreet de kapitein. Weigert ze te komen ?

hij

zich

- Neen.
- Wat
dan ! Loutse,'kom toch, kom bij uw vrienal, uw man ! Koninginne der
Pijpelheiile zult ge worden, koninglnne der heiile.
-

Ze is niet te beù stotterde Morré.

Wat zegtr ge?
Maar ik heb nooit zo iets van haar onilervonclen; stillekens wegsluipen,
's nachts o rer de heide dwalen, hernam lVlomé boos.
- Ik begrijp er niets vant Ze moet langs het venster buiten geklommen ziJn
Ha. dan heeft ze een vrienil !
- Ja,
de ilochters zljn hun strenge vaders te slim.
- Maar
ùat zal ze bekopen !
Neen,
neen, wedervoer Cartouebe. Zii is iong en waarom zou ze niet
minnen I Ze rnint een ander, orndat ze niet weet, welk een grote lieftle ik voor
haar koester. Als ik gesproken heb, zal ze de ander laten staan. Koninginne iler
heide zal ik haar maken... koninginne der getluchte heide ! GiJ stemt toe, Morré ?
- Ja, kapitein ! Maar zô wegsluipen.
- Kom, kom, maal daarover niet. Ik zeg het nogmaals, ze is iong... waarom
zov ze niet minnen ? Ik zal haar zoeken, nu onmiildellijk. Mijn grote liefile zal
mtj leirlen...
De kapitein stond zwijnoelend op.
- Ja, riep hij. Louise rnoet mijn vrouw wortlen ! Ik heb haar lief ! Ik heb
haar sinds lang lief, maar nu de antlere weg is naar eeR lanil van waar ze nooit
meer zal terugkeren, zo heb ik ile volle vrijheiil van handelen, zoals ik verkles !
Is 't niet waar, Morré ?
- Dat spreekt. kapitein. Uw wens is voor mij een bevel.

-

-De Opperbest !

kapitein verliet de herberg.
CARTOUCHE EN T,OUISE

Toen Cartouche buiten Morré's woning trad, scheurile ile maan juist door
ile wolken en verlichtte toverachtig de slapentle heitle.
- Ha. de klaarte zal mij helpen, itacht de roverkapitein. zich verschuilenil

achter een bosje.
Eensklaps zag hij Louise. Het meisje kwarn van achter ile sparren. IIet
schijnsel iler maan viel op haar gelaat en Cartouche werd weer getroffen iloor
haar schoonheid.
De ganse ilag hail hiJ aan Louise geilacht'." wiendelijk geilacht' tot Kate's
voorspelling zijn hart van wraakzucht bruisen deed.
En nu verdween zijn woede weer. Cartoaehe zag in Louise niet meer de
cerraaalster... hii zas slechts het schone meisje.
Hij sprong op en naderde haar.
-; Cartouche ! riep Louise verschriht.
Noem mij Mathijs... zo is mijn voornaam; niet ik ben uw kapitein'
integenrteel sij zijt mijn kapitein, Louise. gii heerst over mij. Als een kinil
sta

ik tegenover

u.

- Laat miJ doorgaan ! 't Is al laat.
- U laten doorgaan. [,ouise... Neen. neen, kom mee met mii ! Zie eens hoe
rusteloos ik ben ; om u kwarn ik hier... op u lag ik hier te wachten... en nu ik
u eindelijk gevonden heb.". wilt ge me alleen laten !
Dreigend sprong hij naar haar toe.
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