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De Fransen hadilen het zich boven gemakkelijk gemaakt.
Lui lagen ze in de fluwelen kussens der fraai gesneilen rustbank, een kostbaar
meubel, en steunelen de beslijkte laatzen op een mahoniehouten stoel.
Eakelandt ? zei de een.
- Ehwel,
goed,
Is
zeer goeil ! Ge durft veeMk bewoniler u.
- 'tJa, ik weetCartouche,
waar
ik
moet
zijn.
- Is of ge hier
zijt,
bekentl
hernam de roverhooftlman van V9est.Vlaan- 't

ileren.
52

BAKEI.ANIIT

ii';;i;;;Ë,,
NIEUWPOORT

:

tk hier bekenil ben ! Dit huis heeft veel herlnnerrngen voor mtt.
- Ol
Ge spreekt raarlselachtig.
- Of ik weet waar ik ben, Lodewijk En
?
waarom ik deze kamer elste ?
WeI hier gaf ik haar ile eerste kus !
Clothilile ? vroeg ile baniliet verrast.
- Ja,
Clothiltle.
-Bakelandt's
gelaat

betrok
Weeral onvoorzichtig ! zet hij ongerust.

- Waarom ?
- Men kan u herkennen
! Na zovele jaren ! En bovenilien zijn we vermomû.
- 'tOnzin
Is waar !
- Toe, toe, geen muizenissen, Loilewijk. Ja, ik weet wel itat ge altifil
bezwaren schept en daarom verteltle ik u niets
rk
eens

van te voren.

ln dit huis logeren.
Een gril !

- Noem het maar een ilwaze gril ge
zo
wilt
noopten me naar burgg:aaf
gaan.
Poil
ile

wikle nu nog

Maar andere beweegreileneu

te

welke dan ?
- En
Hier zijn we veilig. Dit huis is als een graf. Niemanil komt hier, want ile
eilelman is dooct voor ile wereld,

sedert ik ztjn dochter meenam, en de vrouw
ls zlek, geliik ge zelf gehoortl hebt. Niemand zal ons hier zien en niemand zat
dus uitvinden dat we vermomile krijgslieden zijn.
ik ben met uw stoutmoeilig plan verzoend, hernam Bakelanilt
- Welnu.
ge kent me nog niet. En die papleren ? Weet ge waat ik ze haalile ?
Bif -O,
commissaris Doremans, uit zdn lessenaar, in de nacht toen ik hem een
bezoek bracht.

-

slim, zeer slim, zei Bakelandt. met stijgenile bewonilering voor

schelmse sluwheiil van zijn gezel.
Ik behoefile die papieren alleen ln te vullen.
- I)us,
we zijn nu de gasten van Clothilile's vâder, hernam Bakelanilt.
-

ilo

Van mijn schoonpapa! Een fiere heer, niet waar? Hoe zou hil zich
aanstellen, moest ik mij als zijn schoonzoon voorstellen.
Ja, Cartouche genoot.
- Ifier kuste ik Clothilile voor 't eerst, herhaatde hiJ, hler lag ze tn mlin
ermen en rustte haar hoofdje met de gourlen lokken tegen mljn borst.
Opgewonilen snelile hfi naar't venster, trok ile pinnsa s6g.
Wat gaat ge doen ? kreet Bakelandt
- Kom
hier, Loilewijk !... Op de avond toen ze haar huis verliet, om mfl
te volEen... om wijf te worclen van een roverkapitein, wachtte ik haar

't

in ilie zijstraat... zie op die hoek... In een pelsen mantel, bloothoofds

daar

verscheen

ze, bevenal als een lammetje... maar blakend toch van liefde...

-

Doe het venster toe, ile mensen kunnen ons zien, zei Bakelanilt heel

ongevoelig.
Cartouche gehoorzaamde.
De ellenileling was rooil van opwiniling.
Toen beminde ik haar, zei hij. Maar dat is lang geleilen

-
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zo heel lang nlet!
- Toch
leven snel ! Oh I Clothilde ts nu ilooil, en dat is maar goeil ook.
Wii
Oprecht gesproken, ik was ze al moe, 't leven was er uit, uren zat ze te tlromen.

- Ze had zeker sptjt en nu ik ilit huls zie, kan ik het begriipen ook. Van
deze rijke woning moeten verhuizen naar een hut der Pijpelheitle, is een
veranilering maar geen verbetering. Ik begriip nog niet, dat ze nlet gevlucht is.
Waar moest ze heen ? De trotse bullebak, die we hier beneilen ontmoetten,
zotu zijn ilochter nooit ontvangen hebben.
Enige tijil nog spraken de roversbazen over ile arme vrouw, ilie wel lichtzinnig geweest was, iloch haar misstap zo duur bekocht hatl.
Pierre kwam met het avontlmaal. dat er verlokkelijk uitzag.
Belde schelmen deilen het ilan ook alle eer aarr.
Na het maal eisten ze pijpen en tabak en welilra waren beiden in een dichte
rookwolk gehuld.
- We zullen vroeg gaan slapen, zel Bakelanrlt, want morgen moeten we
een gehele dag de stad doorkruisen" IVe zijn hier nu wel fijn gelogeerd, maar
men zal ons hier toch de goudvinkjes niet komen brengen.
- Bakelandt en Cartouche slapen in een rijkemanswoninE in 't hartje van
ile stad Antwerpen, snoefile de hoofclman van ile binilers der Pijpelheide. Ha !
wisten rle gerechtsilienaars dat eens !
- Zo logeertle ik te Brugge in een prachtig hotel, zei Bakelantlt en hii
begon bluffenil zijn stoutmoedige schelmstukken in West-Vlaanderens hoofilstarl
te verhalen.
De rovers ontkleedden zlch en legilen zich te bed, onder ile sierlijke troonhemel.

Bakelandt sliep spoeilig in en snurkte luid.
Cartouche kon zo vlug ile slaap niet vatten, De oude herinneringen iloemilen
weer op.
Eens was rlit Clothilde's kamer !
In tlie tijtl werit hij als Oostenrijks officier hier gastvrij ontvangen.
loen gaf burggraaf de Poil nog schitterenile feesten, waarvan gans de stail
gewaagde.

Toen woonde hler de vrolijkheid, want de schone dochter was het zonnetie
van huis.
En ontler al haar aanbiilders koos ze de bevallige Oostenrijkse otficier.
Zonen van de deftigste huizen verstootte ze voor cle krijgsman... ile sluwe
avonturier, die zo 't vertrouwen van de burggraaf won. ilat hij zelfs ilagen als
gast uitgenoiligd werd.
En de avond v66r't vertrek, hadden ile jonge lierlen een kort, maar gewichtlg
onilerhoutl.
Toen verleidde de ellenilellng

't lichtgelovig meisle hem te volgen, velnzenil,
ilat hij nooit van haar vader ile toestemming tot een huwelijk verkrijgen zou.
En Clothitile vergat haar ouilers, haar eer... vertrappelile haar geluk, en
de volgenile avond snelde ze weg, om haar geliefile... haar beul eigenlijk, in een
zijstraat te ontmoeten en met hem te vluchten naar Duitsland.
O ! ze had bittere tranen geschreid om die ilaail.
Cartouche zag haar weer voor zich, het beelilschoon meisje.
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IItj hoorde nog haar smartkreet, toen hij haar ele waarheiil einileliik bekentle.
ilie vreselijke waarheiil. dat hii een rover was, die in een ellendige hut op de
heide leefde.
Bakelandt snorkte en sliep gerust.
Cartouche mijmerile...
- Bah ! zei hij, ze is tle mijne geweest en nu is ze ùooil !... Ik moet haar
vergeten, ik was ze toch al moe !
Nu rustte hij in itat grote betl onder hetzelfile dak waar het meisje hail
geleefd ilat hem haar liefde lrad geschonken.

En een wreed genoegen sloop in zijn ziel.
De herinneringen die als een zwerm vlinilers om ziin hersens flailtlerden,
verlustigrlen hem zonder een greintje weernoed bij hem te iloen ontstaan"
IIij herdacht de genoeglijke uren die hij met haar harl doorgebracht en hij
wist het nog zeer goed hoe groot haar geluk was, toen zij met hem langs de
Bijn reisde, in dat bekoorlijke, dichterli.ike lanil"
Alles was voor haar zonneschijn en lach.
- Weldra zou haai groot geluk bezegelil worden door de kerkelijke verbin.
tenis en zoa zij haar leven slijten naast tle man van haar keuze.
fn de eerste roes der lieftle dacht zij er nlet aan hoe ginrler in het ouderlijk
huis een vader en een moeder weenrlen.
IMant liefde maakt ikzucht.
Zii dacht alleen aan haar genot, alleen aan de vreugde, bernind te worilen.
Tot eindelijk de waarheid als een spook voor haar ogen oprees.
Dit was haar straf.
Door wreerl lijden had zij hare misstap uitgeboet.
Haar Ieven was een verschrikkelijk ilrama geweest en de boze kerel die haar
in de ellenile had meegesleept vond vermaak in het lijrten der rampzalige.
Cartouche herinnerile zich alles en grinnikend verlustigile hii zich nog bi.i
de herinnering vân haar smart.
Maar nu de eerste opwinding voorbii w&s, nu tlacht hij wel aan die avond
op de heide, toen hij Clothikle's graf llet openen en in ile armen der moeder het
kinilerlijkje vond. En Cartouehe was blij, ilat hij hier niet alleen lag, want een
geheimzinnige vrees bekroop hem...
Clothikle en 't kindje waren in een afzonilerlijk graf gelegil.
IIoe kwam het kintlje dan bij de rnoeder ? Ziin mannen kon hij veÉrouwen

en niemand van hen zou zich de moeite getroosten ile beitle lichamen te
verenigen.

Waartoe ook ?
Maar wie had het dan gedaan ?
Cartouche wilde er niet meer over denken, maâr tlie vraag ilrong zich altijd
weer op.
Bestonilen er dan nog geesten?
De kapitein der Pijpelheirle lag niet gemakkelijk, al was het bed van dons,
al dekten hem satijnen dekens !
En 't duurrle lang eer hij in een onrustige sluirnering viel.
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