IN DE TT'IN
En, Louise vertelde alles, al't lijtlen van Clothikle, haar ellenilig leven onder
de ruwe binders, haar sterven in de armzalige hut.
De Poil luisterde terwijl zijn gelaat bleek zag als was en tranen zijn blikken
ontsluierden.
Zo stierf zijn klnil, zijn Clothiltle... en alles hail anilers kunnen ziJn, inilien
hij, de vader, mikler, zachte4 barmhartiger was geweest.
En nu sloeg de burggraaf zich voor't hoofd, nu had hij wroeging... maar nu
was het te laat !
Lang staarde hij dan voor zich... en scheen vergeten te hebben, ilat Louise

zich bij hem bevonù
Maar toen het meisje opstond, vroeg

hij:

Waar gaat ge heen ?
Mijn plicht is volbracht, heer.
Keert ge naar de heide terug?
Neen, heer, neen, ilat niet... daar kan noch wil ik langer leven !
Blijf hier, in mijn huis. O ! ik wil nog ilikwijls met u over Clothilile

spreken.
-

Ik kan niet blijven,
En waarom niet

heer...

?
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- Ik heb een verloofde, ille thans werk zoekt" En zoilra hil er govonilen
heeft, zal ik zijn vrouw worden, Selijk ik hem belooftl heb,
Is het de jongeling die u hielp biJ 't openen van het graf ?
heer.
- Ja,
Hij
ook kan hier
burggraaf.

wonen...

ik

neem hem

in miin dienst,

hernam ile

- Ge zijt goed, heer, maar ik vrees, dat Antlré, zo heet mlfn verlootde, nlet
te Antwerpen zal willen blijven, want we zijn hier niet veilig.
die rover u hier vervolgen ? IIij meent immers ilat ge dood ziit.
- Zou
Ja, ilosh hij zal André wantrouwen en hem laten opsporen, daar miJn
vrienil veel geheimen tler benile kent.
- Maar die schekn zal u toch niet in mijn woning zoeken. Julst bler zult ge
veilig zijn.
O, heer, hij is zo sluw en heeft veel verspieders.
-Maar
ik wil met Anilré spreken.

- Ja, doe dat, en korn in elk geval geilurende enige dagen hier terug. Allerlei
vragen over mijn kinil zullen nog bij mij oprijzen en gii zrtlt ze mij kunnen
beantwoorden.

-

V9elnu, heer,

ik verzeker u, dat ik

gedurenile enige dagen

in uw h rls zal

blijven.

is braaf.
- Dat
Mag ik nu heengaan ?
- Zeket, maar ge keert terug ?
- Ik zal mijn wooril houilen.
-Louise
verliet de kamer, en eleelde haar gesprek aan Pierre mee.
* Ik zal een kamer voor en een voor uw vriend in orde brengen,

zei de

knecht. Maar we hebben ook twee Fransen in huis, blijf ilie gasten uit de weE,
want die kerels zijn nooit te vertrouwen.
lVees gerust, Pierre. Nu ga ik heen, tot straks ilan.
-Louise
begaf ziclr naar het û. L. Vrouwe kerkhof, de tegenwoordige Groen'
plaats, het traai plein met zijn lommerijke bomen.
In die tijel stond de plaats vol zerhen en kruisen, die enige jaren later op
last van Napoleon verwijderd werden.
Napoleon liet het kerkhof in een net plein veranderen ilat de naam <Place
Bonaparte > kreeg.
Op de begraafplaats wachtte André de terugkeer zijner geliefde af.
Zijn geiluld was op een zware proef gesteltl geworden en met een zucht van
verlichting zag de jongeling eindelijk het meisje naderen.
Louise vertelde hern alles, wat de Poil gezegil had.
- De hemel is ons genaclig, zei Anilré. Waar kunnen ïre ons beter verbergen
dan in die rijke woning ? Daar zal Cartouche ons niet zoeken. En wees er van
overtuigd, dat hij speurders achter rnij zal zend.en.

Natuurlijk I
- Maar
niemand
-.

aal verinoeden, dat André van de Fijpelheiile, de gast van

rijke burggraaf is. Laat ons onmidrlellijk naar ilat huis gaan. Na enkele
ilagen vergeefs zoeken, zal Cartouche het opgeven en dan kunnen \re ons
een

veiliger bewegen.
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De Jonge lieilen begaven zich dus naar cle Meir, en werùen door Pierre met
tle meeste hartelijkheid ontvangenDe edelrnan liet André bij zich komen en betlankte hem innig voor d.e hulp,
ilie hij Loulse hatl verleend.
- Gij samen hebt gewerkt in't belang van mijn kind, zei hij ontroerd. Blijf
hier zolang ge wilt, en Pierre zalzorgen ilat het u aan niets ontbreekt.
't Was nu 't veiligst voor de geliefden om maar niet op straat te komen, Ze

brachten dus de dag binnenshuis d.oor.
Pierre gat ziin plan te kennen. Ctothitle's overschot naar hier te brengen en
André beloofde hem zijn hulp.
Toen het donker was, weerklonk luid de klopper op de voordeur.
- Daar zijn onze Franse schavuiten, gromde Pierre, en hij haastte zich ile
onwelkome gasten binnen te laten en naar boven te geleirlen.
Nu moest hij weer braden en bakken, want de zogenaamde officieren
schenen weinig verteerd te hebben in een eethuis, ùaat ze er hongerig ïsaren.
André's kamer was nevens die van Pierre in de linkervleugel van het huis
en Louise zou aa,î tle andere zijde van de woning slapen.
Het meisje had haar vertrek reeds gezien en ging alleen naar boven, terwijl
beide mannen nog een wijle met elkander spraken over hun stout en moeilijk
plan.
Het melsje verlangde naar rust en spoedde zich over de gang, er echter zorg
voor dragend dat de Franse officieren haar niet hoorden.

Bij ile

voorrleur van de kamer, waar de vermeenile krijgslieilen nog

babbelden, bleef Louise plotseling verschrikt staan
Kom toch in beil, zei er een.
- Ik
heb nog geen slaap, antwoordile de ander.

-Zou het mogelijk

zijn

?

Was dat de stem van Cartouche niet

?

Ik btijf nog wat drinken en roken. hernam de spreker.
-Neen,
Louise, twijfelde niet meen
't IVas Cartouche ilie sprak !

Cartouche was in dit huis. En waarom niet ? IVas htj niet sluw genoeg om
overal binnen te dringen?
Louise kreeg een gevoel van afschuw.
Cartouche in 't huis van zijn slachtoffer, in de woning van Clothilile, dle hij
zo schandelijk bedrogen had I
Louise wilde naar beneden snellerL alles aan André en Pierre vertellen, opilat
rle schelm gevangen zou

worden-.

Maar het meisje ilacht aan Morré, aan haar vader ! Ook die was dan verloren.
En haar broeiler Sus eveneens ! En Kate, André's moeiler.

Vlat moest ze doen ?
Niet spreken ?
Maar Cartouehe beraamile wellicht kwaad tesen Clothilde's ouilers.
Loulse was ten ptooi aan een hevige tweestrijd. Ze beefde over al haar leilen.
zou het de kapitein wel zijn ? dacht ze weer twijfelenil
-En Maar
ze leunde 't oor fegen de deur, om te luisteren.
69

Wellleht maakte ze hierbij enlg gerucht, want plots weril ile ileur geopenil
het meisie zich terugtrekken kon, greep Cartouche haar bii ile keel...
Louise was te verschrikt om een kreet te slaken, ile angst benam al haar
kracht om te roepen.
En 't volgenil ogenblik was het te laat, want Cartouche sleepte haar medle,
nlet in ziin kamer, iloch in een aniler vertrek.
- Bakelantlt is te heftig, hij zou onmiiklellijk zijn mes trekken en we
moeten ons hier kalm houtlen, ilacht Cartouche. Ik moet weten, wie ons bespieilen
komt en of we ontdekt ziin.
IIij sleepte het schier bewusteloos meisJe naar het raam en bu 't bleke
maanlicht staarile hli ln haar wezen...
gii... gij hier... Louise ! stamekle ile rover verschrikt.
-EenGlj.."
ogenblik tiet hij het meisje los.
Deze scheen uit haar verdoving ontwaakt en sprong naar ile deur terug.
Maar als een tijger wierp de bandiet zich op haar en ilrukte zijn grove hanil
op haar monil.
Cartouche was van zijn schrik enigszins herstelil en sprak:
- Ge ziit Louise. Ge waart dus niet dlooil, toen ge ln 't bos neervielt... Maar
nu ziit ge in mijn macht. Ha ! Kate hart gelijk, ge wilt miJ verrailen en rlaarom
zilt ge mti gevolsil ! Maar Cartouche overwint weer. Toch wil ik u niet doilen..
nu nog niet... ge zult mijn ltef zljn, ook tegen uw wll !
Er klonk wilile hartstocht ln Cartouche's stem.
IIij had dlt meisie begeeril en nu was ze in ziJn macht.
- Ge zult mijn slavin zijn... zolang tot ik u moe ben en dan zult ge sterven !
stste hij. Zo wil Cartouche zich wreken. Bllif hier... poog niet te roepen, want
dan snel lk toe.." en steek u mijn tlolk tn't hart.
Cartouche keerde naar de kamer van Bakelanilt terug. Eii vreesile, dat ze
beiilen verraden wâren besloot onmltlilellijk te vluchten.
Maar Louise zou hiJ meevoeren, mee naar rte heirte !
Haastig sloot hij de tleur, na nogmaals gezegil te hebben:
Geen kreet. geen woord, of ge ziit dooil !
-Louise
was alleen, maar begteep dat Cartouche onmiililellijk zou terugkeren.
Roepen mocht ze niet, want dan was ze verloren I Toch moest ze hanilelen.
Louise was een moedig, vastberaden meisJe, zoals we reeils hebben kunnen
Gn eer

opmerken.

En het bleek ook nrr

Ilaastig greep ze de lakens van het beil, bond ze aaneen, bevestigile nog een
deken aan bet ene laken.
Koortsachtig werkte ze voort, legde stevlge knopen.
Dan wierp ze het raam open, bonil het laken aan rle kruisstang.
Ze prevelde een gebed en klom naar buiten.
Nu zweefde ae tussen hemel en aarde.
De lakens hielden, maar waren ze lang genoeg. Relkten ze tot aan de grond ?
Louise dacht er niet over na, zonk verder en eindelijk had ze't etnil bereikt.
Haar voeten gevoelden nog geen vasten bodem... Hoe ver waren ze er nog
van verwijderd ?
Louise kon zich niet rneer houden, liet zlch vallen...
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Goildank ! veilig stonil ze op ile gronil.
ze ls weg... iloor het venster ! kreet een stem boven haan
-Ze Vervloekt,
herkentle de stem van Cartouche,
I)aar is ze, ilaar ! Schiet ! riep ile anilere schurk.
-Maar
Cartouche hing ook reeds aan het laken en gleed snel naar beneilen
Angstig vluchtte Louise iloor de tuin...
Om aan een achterileur te kloppen en wachten tot Pierre, na eerst gevraagil
te hebben wie er was en de ileur geopend te hebben, hail ze geen tijil... zulks
begreep het arme meisje wel.
Cartouche snelile zijn slachtoffer achterna.

Bakelanilt klom insgelijks langs ile lakens omlaag.
Twee rovers maakten nu jacht op het zwakke, weerloze meisJe.
Maar een dertle gestalte gleed naar beneclen.
't Was Aniké.
Pierre en André hailden 't gerucht, dat Bakelanilt en Cartouche boven
maakten, gehooril.
De knecht vreesde dat er weer iets was voorgevallen met zijn meesteres,
ofschoon hij thans de deur harer kamer goerl gesloten hail.
Beiile mannen zagen Bakelanilt juist uit het raam verdwijnen.
Antlré dacht onmiddellfik aan ziin verloofde.
Waar is Louise's kamer? vroeg hij driftig aan zijn gezel
-Maar
dle kamer was ledig.
Er is lets met Louise gebeurd ! kreet André angstig, en hij liep ronil

-

't geopenrl

venster.

De jonkman beilacht zich geen ogenblik, en om zljn verloofale
llet hij zich eveneens langs ile lakens zakken.

bii te staan,

Pierre bleef kalmer, ging naar beneilen en wapende zich met een dikken
knuppel.
Dan opende hij behoeilzaam de achterileur en verdween in de tuin.
Cartouche hatl Louise gezlen en sprong er als een tlolle heen.
- Ilulp ! hulp ! schreeuwile het meisje nu in doodsangst en ze renale door
't lange gras, drong tussen de verwililerde struiken, strompelile over boomwortels,
maâr sprong telkens weer op en ijlde vereler.
Maar Cartouche won op haar, en Bakelanilt liep haar van ile andere zijdo
tegemoet

-

't

Louise ! klonk een stem... Loulse,
Was Anilré.

ik

ben hier...

-

Bakelanilt herkenile ilie stem eveneens.
- Ha, we hebben Kate's zoon ook, ilien laffe, brave André, juichte de schelm.
lVelk een geluk, ilat ik de verraders zo betrap.
Maar André hail een stok uit een struik rprukt en sprong woedend op de
hoofdman iler blnilers af...
Maar een schot knakle en ile arme iongeling stortte neer.
- Anilré, Anitré ! gilile Louise, en ze vergat het gevaar ilat ook haar
bedreigtle, ze ilacht niet meer aan haar vervolgers, maar boog zich wenend over
de gevallene.
7t

Bakelanilt, die geschoten had, richtte weer zijn wapen, mikte nu oB het
meisje...

Het schot ging af, rnaar cle kogel rniste zijn iloel, want een hevige stokstag
had Bakelanilt's arm getroffen.
De baniliet keerde zich vloekend om en stond voor Pierre, dle weer zlJn
knuppel verhief en nu de roverkapitein zo geweldig raakte, ilat ileze bezwijmil
neerviel.

Dit was nu de tweede maal in zijn roverleven dat de woeste kapitein voor
een gewone burger hail moeten onileriloen.
IIij zou het voorzeker, zo hij uit dit geval ontsnapte, glniler in het Geuzenbos
niet voortvertellen.
Nu bleef het tussen Fierue en ile bandlet iler Pijpelheitle.
Zou d,e oude, trouwe clienaar getroffen worden en met zijn leven ziJn toewijtling betalen ?
't Was niet zo volslagen duister, zo dat men elkaniler goed zien kon.
Daar zat Louise gebogen over het llchaam van Anrlré, ilie door een kogel
getroffen, op de gronil lag. Daar dichtbij stonil Pierre met opgeheven stok
gereeil om cle woesteling te lijf te gaan.
Maar daar stonil ook Cartouche die mikte.
Een korte ilroge slag weerklonk, maar het pistool ketste.
Nu vloog Pierre met een razende kreet en zo vlug dat men het van ziJn
bejaarde benen niet zou verwacht hebben, naar de rover.
Deze sprong een paar stappen achteruit en struikelde over het lichaam
van André.
De voor hern gekniekl zittenile r,ouise werd omvergeworpen, maar cartouche

zelf viel op zijn rug en lag een ogenblik te spartelen.
Pierre wierp zich onvervaard op hern. Hij trachtte hem bii de keel te grijpen
orn hem te wurgen, rnaar cartouche was lenig, vlug en sterk en omvatte zijn
polsen rnet ijzeren klauwen.

Beide mannen rolden over de gronil.
Wie zou er rechtstaan als overwinnaar ?
Zulks vroeg t ouise, die opgestaan was en de worstelenile met verschrikte
ogen bekeek, zich angstig af.
zij oordeelde dat zlj Pierre ter hulp nooest springen, maar zij scheen als
verlarnd. Zij kon geen stap van haar plaats verroeren, maat zr! riep zo luiil zij
kon, met heese, door de ontroering bevangen stem :
- Itrulp ! Hulp ! Ilulp !
Toen zakte zii wetler door rle knieën bij haar gekwetste André en schreiile

smartelijke tranen.
André roerde niet meer.
ItVa-c

-

hij

dood ?

Lieve, stamelde [.,ouise, lieve Antlré, toeo spreek nu een woordje tot uw

Louise. God I wat ben ik bang
Anilré hewoog zich niet.

!

lntussen rolden d.e dienaar en de rover over de grontl. Cartouche, bij een
beweging otn een ander pistool te grijpen loste en zo hon Pierre zich losworstelen
en opspringen.
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Ook Cartoucbe was opgesprongen en bleef een ogenblik betlwelmil staan.
Pierre bukte zich spoeilig en nam zlin knuppel weer ter hanil.
Dan sprong ile knecht op Cartouche af, maar met een ziJwaartse beweglng,
want htj had gezlen ilat rle roverkapitein ook zijn pistool ophief.
l9eer knakle een schot, maar de kogel vloog tussen tle struiken.
Cartouche vluchtte heen. iloch Pierre volgile hem en weer had er een
weilren plaats, een wedren op leven en dood, thans tussen twee mannen.
't Geknal der pistolen was buiten gehoord gewortlen iloor de patroullle,
ilie ls avonds en 's nachts ile stail iloorkruiste.
I)e overste iler krijgslieden klopte op de tleur der grote woning.
De burggraaf, die zich nog niet te bed gelegd had, was in ziJn tlroevige
mijmeringen gestooril geworclen door al dle revolverschoten en hoorile nu
't gebons op de deur.
Ontstelil riep hij op Pierre, die natuurlijk ntet verscheeû.
't Geklop klonk luliler en tle PoiI opende zelf tle ileur.
Itat gebeurt er hier? vroeg de overste elriftig.
- Ik
het niet.
- Hoe,weet
ge weet het niet ! Ge hebt toch horen schieten, of wilt ge ons wltsmaken dat ge op iltt ogenblik jacht maakt op naehtuilen ?
er werd geschoten
- Ja,
En ik verlang uitleg, citoyen.
- Maar ik weet niet wat er gebeurt
- fs toch in uw huis ilat men schoot.
't
- In
mijn hof. Ga zien. heer, er rnoeten vreemdelingen ln mlin tuln
gedrongen zijn.
De Poil ging de krijgslieilen voor door de lange gang.
gesloten, mompelile hij. Wat mag ilat alles toch
- De achterdeur ls niet
betekenen ? Zeke.l iets tussen Pierre en de Fransen?
vroeg de overste.
- Fransen?
Ja, er zijn hier twee Franse officieren gehuisvest.
u ? vroeg de aniler verwonderd.
- BiJ
Welja.

- OnmogeliJk !
- Toch spreek ik de waarheid. Maar overtuiE u zelf, heer, hier is ile hof.
Hoort ge die kreten ? Men is ginder aan 't vechten.

En ile Poil rlep luld :
zijt sij daar?
- Pierre,
Ja, heer, kom mij helpen.
-De kriJgslieilen snelden naar de plaats van waar't geroep weerklonli
Pierre lag weiler op ile gronil te worstelen met Cartouche. 't Was een
vreseliJke striid tussen twee sterke mannen en ieder wist ilat zlin leven oB't spel

stonil.

De kriJgslieden scheidden de vechters en hielden ze bii ile kraag.
jutchte Pierre. Ge komt juist op tiiil, want ik beken ilat
- IIa, soltlaten !
ileze schavuit sterk gespierd is.
Krijgslieilen ! riep Cartouche. Ja, ge komt Juist biitiitls. Ik gelast u ileze
man en ziJn meester aan te hourlen. Zij nemen officieren iler Republiek in htm
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woning aan, maar om ze ilan ln ile nacht verraderlijk te wlllet ombrengen ea
het tijk zeker in ile tuin te verstoppen.
leugenaar! kreet Pierre. Gil ztit een grote schurk
- Ellendige
Mannen, doet uw plicht ! hernam Cartouche.

-De overste

der patrouille aarzelile.
IVie zl|t ge? vroeg hiJ aan Cartouche.
- Dat zal ik u straks op stadhuis laten gevoelen, als ge niet onmtililellijk
't
uw plicht volbrengt en ileze verraclers gevangen neemt !
- Geloof hem toch niet ! kreet Pierre. Deze kerel is een beilrieger en zijn
gezel, een even grote schurk als hij, Iigt gintler in zwijm.
kameraad, officier iler Republiek als ik, werd lafhartig neergevelil,
- MiJn
'hernam
Cartouche. En, overste, glj neemt tleze verraders niet gevangen ! Ah !
ge ziit wantrouwend. Welnu, gij kunt u morgen verantwoorilen. Ik zal u dan
thans vertellen wie ik ben. Ge weet dat veel boeren, eehte brlganils, opstaan
tegen de Republiek en on:ze legers op verrarlerlijke wijze bevechten. WiJ vermoeilen ilat ile burggraaf de Poil die briganils steunt met zljn geftl en alilus een
iler hoofilen der samenzweerilers is. Om zulks te onderzoeken werilen mijn
kameraad en ik herwaarts gezonden. 't Moest een geheim blijven, maar de
omstandigheden verplichten me thans te spreken- Ik heb nu geen bewijs meer
notlig ilat de Poil een geheime vijand iler Bepubliek is, ik ondervonil het nu zelf !
Overste, weet nu wat ge doet. Voor't laatst gebieil ik u in ile naam der Republiek
deze verradenr gevangen te nemen.
leugenaar ! kreet Pierre.
- Gemene
ilurft ge mij van verraacl beschuldigen ! riep de burggraaf ilriftlg.
- Wat
Ik, die
dood was voor ile werelil. zou me met polltiek bemoelil hebben ! Dat
te
ver !
Eaat
- Veinzen konilt ge meesterlijk, citoyen de Poil, hernam Cartouche. Uw
huls was altijil gesloten, en de mensen moesten geloven ilat ge een afgetrokken
leven leiilet ! Maar thans wordt u 't masker afgerukt. Ge lokte ons in ile tuln..
en ge hadt hier sluipmoordenaars. Een kon ik neerschieten, hit ligt gintler, maar
ile anilere was niet zo spoedtg onschadelijk.
lVelk een net van leugens ! hernam Pierre.
- Ik
moet u gevanger nemen, citoyen ile Poil, u en uw knecht, zei ile
overste der krijgslieilen, die nu geloof sloeg aan Cartouche's woorden. Als gij
verilacht worilt van verraad, is het mogelijk dat er officieren in uw woning
werden gezonden. zonder dat de overheiil dezer stail het wtst.
behoren tot het leger van Jourdan, hernam Cartouche.
-DeWij
overste llet nu de burggraaf, naar wiens protest nlet geluisterd werù
en ile knecht, die te vergeefs verzet booil, aanhouilen.
Louise kermde nog altijil bij het lichaam van haar geliefile.
Zij wertl ook gevangen genomen, terwijl twee mannen Anilré opnamen.
- Louise, nu worilen we van verraail beschukligd ! kreet Pierre. En ileze
schavuiten ontsnappen. Vertel gij wat er gebeurd is !
Wat, men voert ons mee ! kreet het meisje. Iileet ge wie deze man ls,
solilaten ? Cartouche, ile hoofilman tler binilers van rle Piipelheiile.
- Deze briganils deinzen voor niets terug, om aan hun straf te ontkomen,
hernam Cartouche. Leiil ze weg,
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- Maar lk zweer u, overste, dat ik ile waarhelil spreek! kreet Louise. Dle
man ls Cartouehe, een rover en moordlenaar !
- Meisje, ik zal u voor de rechtbank vervolgen om ilie laster. Ge verergert
uw lot. zei de bantliet.
De burggraaf was enlge stonilen te ontroercl geweest, om te spreken. Maar
nu schreeuwde hij Cartouche toe :
beilrieger. wat hebt ge met mijn kindl geitaatr ?
- Ellenrtlge
tle ouile zich gek I spotte Cartouche. Ahsa, overste, ilat iluurt
- NuIkhoutlt
te lang.
kan niet zeggen, dat ge vlug handelt. Ik zal me eerst met miin
kameraad bemoeien en tlan onmicldellijk naar het statlhuis komen. Ileilen nog
moeten ileze lieilen verhooril worelen, want wellicht kunnen rre alan nog ile hanil
leg:gen

op antlere verrailers. Spreek in die zin tot uw chef
in rlit geval.

bijzontlere macht bezit

-

e\

zeg,

ilat ik

Vooruit, mannen ! rlep ile hoofilman iler krijgslieden. We hebben genoeg

getalmiI.

mitn vrouw... mijn vrouw ! kreet ite burggraaf.
- Maar
Vooruit ! herhaalde ile overste.
- Maar mijn echtgenote kan niet alleen blijven. Zij is zwaat
ziek ! hernam
ile Poil wanhopig.

- Citoyen. ik heb geeg last ontvangen ûw vrouw aan te houdea, zei de
overste op kalme toon.
ziJ kan hier niet alleen blljven !
- Maar
Ge moet de gevolgen draEen van uw verraail.
ilie kerels liegen !
- Maar
Zijn
twee bedriegers, twee rovers ! kreet Pierre. En ge laat u mlslelilen.
- 'tZe hebben
verlooftle gerloodl ! kermde het meisie.
- Gij lastert mijn
twee officieren aler Republiek en maakt uw zaak nog erget,
vermaanale overste. Vooruit rru. ûâar het stailhuis. lk voer mijn last ult. Gti
moet u bii ile overheiil maar verantwoorilen. trk weet wel, ilat sommige rljke
lnwoners varr Antwerpen de boeren, ilie oproer maken. met geltl steunen, maar
ile overheid en nlet ik moet onrlerzoeken, of sii tot tle verradlers behoort.
- Miin arme vrouw ! kloeg ile Poil. Maar gii zijt onbarmhartig. onmensellfk.
Mljn vrouw ls zlek.
kondt ze wel alleen laten. om verraatl te plegen, citoyen. Nn begritp
- Gii
tk qw
verlegenheitl en verwarring, toen ge mii binnenliet en allerlel onzin
stameklet als antwoorrl op mijn vraget.
Gii laat Cartouche lopen ! riep Louise ln wanhoop.
- Meisje,
Sii zijt zeer sluw. maar zult mii niet vangen. En nu hebben we
genoeg gereileneerrl, hernam de overste.
De kriigslietlen verlieten met hun gevatrgenen ale woning, waar ile arnre
ztnneloze alleen achterbleef.
Cartouche hail een stout spel gespeelil en juichte nu over ile Eoeile ultslag.
Tussen een officier en een burger viel er niet te aarzelen. En de beschuldiging
die Cartouche uitbracht, was zo bezwarentl, tlat zij nlet vermiltlerd kon worilen
iloor ile aanklacht van de burgers. Integendeel. Deze klacht was een bezwarenile
omstandigheiil ilie ile ongelukkigen duur te staan kon komen.
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De beschultliging van ile offlcier was formeel. De burggraaf de PolI en
ilegenen die zich in ziJn tuln met hem bevonden, waren staatsmlsilailigers.
Daarenboven hadden zij de hanil durven leggen op't gewijtle uniform vân
twee Franse ofticieren.
En hierop stond de kogel, de dooilstraf.
Het lot iler weggevoerden was verschrikkelijk, Maar er was niets aan te doen.
Daarenboven was het oXrtreden van Cartouche zo beslissentl, dat de Franse
patrouille beefde bij ztjn beilreiging.
Van dsze twee kwalen moest de overste van de ronile de minste kiezen,
deze waarbij hij geen gevaar liep gestraft te worilen.
Hij luistertle dus naar de bevelen van zijn vermeenale overste en was
anilerzijds zeer verheugal alat hij ile hand op misilailigers kon leggen.
Staatsmisdadigers.

Er stonrl een premie op. 't Was een buitenkansje voor de sergeant ! Ilij zou
op de legerorile worden vermeld. Hij zou in het openbaar gelukgewenst worilen !
Welke eer !
En hij voerile met zich een ci-devant. Dat volkje was niet te vertrouwen.
IIet leefile van verraad en samenzwering.
En verhe'rgd vertrok hij naar de Grote Markt.

OP DE DREMPEL VAN DE DOOD
Cartouche had eerst gejuicht. maâr was dan zeer bezorgil om Bakelandt.
- Zou hij rlood ziJn ? vroeg hij zich angstig afl, zlch over de gevallene
buigenil. Neen, neen. htj ailemt nog... ik zal hem tot bezinning terugbrengen
en ilan moeten we zo spoeclig mogelijk van hier weg.
I)e roverbaas droeg zijn gezel in huis. Hij hilgile oniler de last en soms
knikten zijn knleën, maar hij hield vol en legile de bewusteloze in een kamer
neer.

't

Gelukte hem weldra de Vlaamse roverkapitein bii te brengen.
Verwililerd sloeg Bakelanilt zljn ogen op.
Waar ben ik ? vroeg hij.
- Bij
Loilewijk.
- Watmij,
is er gebeurd ?
- Dat zal ik u later vertellen, nu moeten we vluchten"

Mijn hoofd !
- Hebt
Se pijn ?
Wat is er toch met mijn hoofd gebeurd ?
heeft er een klop op gegeven.
- Men
Maar zijn we dan gevangen ?
- Neen. neen, want dan zou men zulk een klop op uw hoofil geven, dat ge
- nog pijn gevoelile. Doch moeten vertrekken, Loilewiik.

nimmer
we
IIa t ik herinner me alles... dat meisje, niet waar ? Waar is ze ?
- Gevangen ! En ile knecht, en Anilré en ile burggraaf ook ! Ze zijn allen

-

meegevoerd door soldaten.

begrijp er niets van... O ! mijn hoofil iloet miJ vervloekt piin !
- 'tIkZal
beteren, Loilewijk
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