
DE SOLDATEN OP DE IIEIDE

Tegen ile avonil kwam een boile; 't was Filips, rle leuriler.

- Kapitein, er is nieuws. zei hij. 't Schlint ilat ite Fransen morgen een
klopjacht op de heiile zullen houden.

-Hoe weet ge ilat ?

- Wel, ik was aan 't leuren tussen Putte en Mechelen, waar enige boeren
over ilie zaak spraken. Er is een diefstal gepleegrl te Mechelen.

- Te Mechelen !

- .tra, rovers zijn in een herenhuis gedrongen, hebben cle bewoners gebonilen
en dan ile ganse woning doorsnuffeld. Ze sneden zelfs de iloeken uit ile schil-
ilerijen. hopende geltl achter de lijsten te vinden.

- Maar dat waren toch geen binilers onzer benele ! hernam Cartouche
verwonileril.

- Ik weet het niet.

- Onmogelijk ! Ik heb niemand toegelaten te stelen. Ha ! ilat moeten
mannen geweest zijn van Guldentop uit Klein-Brabant. Die worden ook stout.
Wii krijsen mecledingers.

- In elk geval meent men ilat onze binilers de daders zijn, en nu er zelfs
in 't hartje van Mechelen geroofil wordt, zijn de Fransen voornemens ile heiile
te zuiveren, zoals ze dat noemen. Ik achtte het mijn plicht u mede te ilelen wat
ik vernomen heb.

- En Sij hebt wel gedaan. llllaar wantrouwt men u nog niet ? Ge waart
bii de pioniers, en zijt met ons gevlucht.

- Ik kom niet meer te tleist" kapitein, en in de andere gemeenten kent
men mij niet, antwoordde de leurd.er.

- lVees in elk geval voorzichtig, Drts morgen komen tle Fransen. Dan moet
tk heilen nog miin mannen oproepen !

De roversbaas trad buiten en 't volgens ogenblik klonk zijn kreet :

a ha. ho, hoe ! > dreunend over de reeds dromende heiile.
En spoedig kwarnen ze, de bezembinders, leurders. heispaaiers, al die ver-

ilachte bewoners der eenzame streek, de onilergeschikten en de hanillangers vaû
Cartouche.
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Cartouche vertelile hen welk gevaar er dreigile.

- En tk moet me morgen verwiJileren, zei hlf. Ik han dle rels onmogeltlk
uttstellen. want de hoofdman van Vlaanderen en ziJn mannen verwachten m[.
Ik heb reeds aang:eiluiil, wie mij zullen vergezellen. AlIe anileren moeten ilrlo
dagen de Pijpelheide verlaten ! Begeeft u naar de omliggenile ilorpen, maar nlet
met te velen tegelijk tn ilezetfile Eemeente. De Fransen mogen hler nlemanil
vlnden !

Een gemompel van goeilkeuring steegl ult ile menigte op. Ieiler was het
bliikbaar met de hoofilman eens.

- En ge moet u rustig houilen, hernam Cartouche. Gedraact u als stlel.
rnannen, schaarslijpers, vertinners ol als leurilen ! Vrouwen en kinileren neemt
ge mee. AlIe hutten moeten ledig zijn !

Cartouche wees nu ieder aan, naar welk itorp hii zlch begeven moest ea ten
slotte schonk hij aan elk gezin een of meer zllverstukken.

Iecler glng tevreden heen.

De volgenile dag, na ile noen, weril ile PiJpelhetile inilerilaad iloor oen
afdellng soldaten bezocht. Deswert, de veldwachter van llelst, dlenile ile kdgs.
lleden tot giils en Doremans scheen nu zeer moeilig en ilapper.

Deswert zei nlets, maar loerile naar alle kanten ronil. Hij wlst, dlat Cartouehe
een geiluchte vijanil was.

- V9aarheen geleidt ge ons? vroeg de aanvoerder aaû Deswert.

- Naar het hoofdkwartler van cle roverskapltein, cltoyen, antwoordile de
veldwachter. Maar ik vrees, dat we niemanil zullen vinilen.

- Zoru onze tocht ilan bekenil zijn ? hernam ile bevelhebber sptitlg.

- Gisteren wist heel Heist en de ganse omtrek er biJ, dat we vanilaag naar
ile heide zouilen gaan. Cartouche weet het clus ook, daar hli overal ziln ver-
spieilers heeft.

- Maar ilan moet iemand gebabbelil hebben ! hernam ile overste drlftlg.
Deswert zweeg.

- Veklwachter, wie heeft er gesproken ? Weet gif het ?
De garile was te oprecht om te liegen, en antwoorilile daarom bevestlgenil.

- Wie rlan ? vervolgde ile Fransman.

- Anileren kunnen het u ook zeggen.

- Maat ik wil het nu van u weten. Spreek !

- Laat ile commissaris spreken !

- Ik ! riep l)oremans. Beiloelt ge m[, garile ! Gti hebt zeker te veel uw langis
tong geroerd !

I)eswert weril roorl van drift.

- Commissaris, giJ en niemanil anders hebt schulil, zei hli hefttg. Glt hebt
gisteren overal gesnoefd, ilat er een klopjacht zou gehouilen worilen. Aan leiler
verteldet ge het, en ik heb u nog gewaarschuwd toch te zwiljgen ! En maak me
nu nog eens voor een leugenaar uit, zo ge ilurft !

- Welzo, zei de overste, is ile citoyen-commissaris zo onvoorzichtig geweest ?

- Ik doe wat mij goeddunkt en heb van u geen lessen te ontvangen ! riep
Doremans bits.
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- Neen.'t komt mtl nlet toe u,ele commlssarls iler Republtek, lessen te geven,
hernam de bevelhebber kalm. Maar, toch zal lk genooilzaakt ziin ileze omstan.
digheden in mijn verslag te schrijven, indien onze tocht mislukt !

- Onze tocht mislukt niet !

- Ik hoop het.

- Ik heb geen hoop meer, hernam Deswert.

- Ik gebieil u te zwijgen, garde, gebootl de commissaris.

- Maar ik heb het recht mijn giits vragen te stellen, zel ile overste itrtftls.
Waarom hebt ge geen hoop meer, garde ?

- Ginds is het hoofdkwartler en alles is er verlaten, antwooralile Deswert,
naar enige hutten wtjzenrl

- Natuurlijk hebben de boeven zlch verborgen, merkte Doremans spottenil
op.

- 't Is mogelijk, maar ilan toch zeer ver varr hler ! Anilers zou Cartouche
ons wel kennis gegeven hebben van zijn aanwezighetil, citoyen-commlssarls.

- Ge denkt dus dat ile binders gevlucht zijn ?

- Daar heb tk ite overtulglng van.

- Laat eens horen?

- GewoonliJk, wanneer lk op ile helde rondslulp ontmoet tk deze of gene
hetspailer, een bezembinder of een antlere vertlachte man of vrouw.

- Wat bewiJst ilat ?

- Nu hebben we nlemand ontmoet. Dat bewljst ilat er nlemanil op de hctilc
aanwezig ls.

- Onzln.

- Ik spreek de zulvere waarhelil, geletd iloor ondervtniltng. In de meeste
gevallen wordt er door schililwachten kennis gegeven van miJn komst of van
de komst van een onverwachte bezoeker. Nu is alles stil. IVe zullen achter het
net vlssen.

Opeens weril ln ile verte een kreet eernomen.

- Ha, ho, hoe!
't Was een akellg geroep als van een banilhonil ilte hutlite.
De troep bleef getroffen staan.

- Ha. ho. hoe ! herhaalile zlch de roep.

- Wat heb lk u gezeiil ! zel Deswert. De kerels zlln van onze konst otraler-
rtcht
' - Men keek naar ite kant ven waar de schreeuw was opgegaan.

De helile was kaal en eenzaam.
De man die ile kreet had geuit, was goeil verscholen en 't zou nuttelooc

geweest zlfn, hem op te sporen.
Dlt begreep men goed.

- Schlet uw geweren op ginils bosJe af ! beval Doremans.

- Nutteloos ! sprak de bevelhebber. ons poeder kunnen wij beter gebrulken
tlan naar de mussen te verschieten. Mannen, lk beveel u, de commissarls niet
te gehoorzamen.

Doremans bleef beteuterd.
Hii zag het belachelijke van zijn bevel in.
IIij nam zich voor zich op Deswert te wreket
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Maar Deswert ilacht nlet eens aan Doremans.

- Laat ons ile hutten bezoeken ! zet hii.
De krilgslieilen bereikten ile hutten. Met geladen plstool trailen ze binnen.
l{laat ze vonden geen levenil wezen.

- Die schavuit woont hier goed, zie eens die meubelen, zei de overste ver'
wonileril. En ilit beil komt vast uit een herenwontng !

- Er staat iets op de tafel geschreven, sprak Deswert.
En hij las, 't Vlaams opschrift vertalenil :

a Ik heb heilen geen tilit om te vechten. we wililen fuist voor enigie weken
een andere streek bezoeken. Doremans zal wel snoeven, itat wti voor hem op de
vlucht gegaan zijn. maar welilra kom ik weer enige wetspapleren bii hem halen
Ofschoon Deswert een dappere kerel is. vertrek lk evenmln uit vrees voor hem.
Tot weerziens.

CANTOUCEE,
kapltetn iler binders van ile Piipelheide. r

I)oremans kleurde tot achter zlJn oren van schaamte" Deswert gltmlachte
spottenil.

- Die rover durft veel, zel ile Franse bevelhebber. De garde heeft gelllk,
wll kunnen heilen nlets iloen.

- En ik zeg, dat ge ile bossen zult afzoeken, rlep lloremans nltillg. 't fs een
llst, om ons te verschalken. en gii zouilt u ilaariloor laten foppen ! Maar ik nlet !

- Citoyen-commissaris,'t ls volkomen waar, ilat lk u geen lessen moet geveû,
antwoordrle de overste, mâar evenmin wacht ik ze van u af. En waarliJk, ge hebt
retlen om te zwijgen ! Door uw sehulil is onze rels geheel te vergeefs. Ik moet
ilat ln mijn verslag neerschrijven !

- Ik maak het verslag, hernam Dorematrs.

- Gû het uwe et lk het mijne ! Of meent ge, ilat ik mtin pllcht fiet ken !

De eommissaris was niet gerust. Hii hoopte altiiil maar op verhoging, maar
nu zouden zijn papieren wel eens kunnen ilalen

De overste liet zijn mannen de bossen iloorzoeken, maat overal was ,t even
stil en ilooils. Slechts een schuwe haas sprong verschrlkt op, eeû vogel flaalalerale
iloor de takken... mâar van mensen geen spoor.

De benile vertrok en Doremans bleef met zljn veldwachter alleen achter, dle
ontmoedigil naar Helst terugkeenlen.

Vele dorpelingen kwamen uit hun huls gelopen, nleuwsgierlg ûaæ ile afloop
van de klopjacht. Ze zagen echter slechts ile commissaris en ile velilwachten

BAKELANDT REIST NAAB ANTOCEBPEN

Bakelanilt hail zijn beste mannen uitgekozen, en zonil ze ln twee gflrcpen
naar Antwerpen.

- Ge zult mlJ opwachten tegenover ile stail, aan deze kant iler Schelile,
zei hii.

De kapiteln zou alleen retzen.
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