
ENN PLAN

Keren we nu terug tot het ogenblik ilat de binilers voor ile gendamen en
burgers vluchten moesten.

Ofschoon ze in alle richtingen wegijklen, verzamelilen ze zicL weer bil de
eik, waatvan André gesproken hatl.

De rovers waren wanhopig, wa,nt ze vreestlen zeer voor 't lot van hun
hoofdman en makker, die in de gevangenis achtergebleven waren en voorzeker
ln ile handen der gerechtsdienaren zouden vallen.

Een stelde voor Bakelantlt te verwittigen en allc mannen iler helde op te
roepen. om met geweld ile kapitein te verlossen

Maar een verhief zdn stem en zei :

- Ge schijnt .llen't hoofil verloren te hebben. Laten we zo ilicht mogelijk
bii het dorp wachten, mogelijk heeft de kapitein onze hulp nog noilig.

De spreker vond eindelijk bijval en tle binilers slopen in de richting van
Heist terug.

- Luister, luister ! klonk het geesttlriftig. Hoort, mannen, < Ha, ho, hoe ! r.
't Is de kapitein die roept... Komt, we gaan hem helBen. Leve Cartouche !

Opgewonden sneklen ile binders voort.

- Ha, ho hoe ! klonk het duidelijken

- Waarachtig, hij is vrij ! IIad ik geen gelijk ? Ja, ik ken onze baas wel !
De man, die hem vangen zal, moet nog geboren worilen ! Leve Cartouche !
bulilerile de rover, die voorgesteld had naar Heist terug te keren.

Twee mannen kwamen aangesneld.

- Daar is hij... en Morré ook !

- Leve Cartouche !

- Vivat onze kapitein !

Zo klonk het vol geestilrift.

- Mannen, zijt grj daar ? vroeg de roverbaas, ilte hijgenil bleef staan.

- Ja, kapitein !

- Ik moet even uitblazen !

Itreldra was Cartouche wat uitgerust.

- En de schaper? vroeg er een.

- IIij is dood.

- Kon hij niet vluchten ?

- Ik heb hem geilood !

Een kreet van verwondering steeg op.

- Hii veriliende het, hij was een lafaard, hernam de schurk.
Snoevenil verhaalden Cartouche en Morré hoe ze gevlucht waren.
De binders lachten en prezen hun kapitein.

- En nu, mannen, keren we naar Heist weet, besloot Cartouche.
Algemene verwontlering.

- We moeten tonen, dat we de gendarmen noch de burgers vrezen' en
zullen rlaarom ergens inbreken. En weet ge waar ?

- Bii Deswert, riep er een.

- Neen, dat kan niet.

- Deswert moet uit de weg !
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- Ja, hrl moet onschadsllik gomaakt worden, maar hli is waarlllh een
geiluchte tegenstantler, stemile Cartouche toe. Maar we kunnen niet in ziJn

woning dringen. Ik weet dat die slimme kerel allerlei signalen aan vensters,en
{euren heeft en daardoor onmiddelliik gewekt wordt. Maar we zullen de dapBere
commissaris een bezoek brengen. Die snoever verillent een lesJe.

Dit plan werd toegeiûcht.

- Ik hen zijn woning, vervolgde tle kaplteln. Ik ben €r irnmers deze gvonal

nog geweest. Vooruit, wii gaan !
Onderweg werd er nog over 't gebeurile gesproken.

- I{e moeten verraden gewortlen aiJn, want anclers zouden de gerechts-

dienaren nog wel enige tijil gewacht hebben. Heeft niemand volk bemerkt?

- Ik, kapitein, antwoorilde een, een jonkmau en oen meiste.

- En ge liet hen ongemoeid ?

- 0, van hen hadden we niets te vrezen Ik heb het meisje herkend,'t was
ile ilochter van Jan Morré.

- Louise ! riep Sus. Ik heb vader horen zeggen, ùat ze al seilert glsteren
weg ls.

- Ehwel, ik heb ze gezien

- Ge liegt, riep Cartouche.

- Kapitein, !k heb haar goed herkend"

- Hebt ge haar herkend? vroeg de rover verbaasd. Maar longen, zlet ge

dan als een kat in het duister?

- Ja, kapiùein, ik zie nogal goed in 't donker. Maar een ander had het toch
ook gemakkelijk kunnen zien. Louise's gang kent iedereen. Zii beeft zo een air
van een kleine prinses en...

lVlaar Morré sprong er tussen en riep :

- Zwiig man. Louise is een pront meisJe, maar niet te flen

- Dat zeg ik immers ook niet, ik bedoel maar alleen ilat zij betere manleren
heeft dan een gerrone boerenilochter en men haar van vefre aan haar houiling
kan herkennen.

- Dat is wear, Louise heeft niets boers noch i1 trslding noch tn geilrag.
Ze is getijk een meisje van rle stad, beaamde een iler rovers

Morré grinnikte.
IIij wilde er iets op antwoorden ma&r hield zich biJ ttials in, want hil wilile

ile mannen niet tegen zich laten opzetten.
Maar heel de historie kwam Cartouche als lets vreemils voot.
lVat was dat voor een geheime geschiedenis ?

Had hij haar dan niet met eigen hand gedood ?

Hait hij haar niet aien ineenzakken toen hii ziin pistool afvuurile.
En nu kwam er lernand beweren ilat hij Louise had gezien, met eigen ogen

gezien en dan nog aan te arm van een malr.

- Wie was ilie man?
Men hail van André, de zoon van Kate gesproken. Maar het lag buiten alle

verdenking dat de zoon der moeder van ile bende hem zsu verrailen.
Evenwel was hij niet gerust.
* Mj kunnen niet antlers dan verraden ziJn, herhaakle hU. Heeft zicb

iemanil van de benile afgezonderal ?
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- Noen, kapltetn.

- Heeft er iemand Louise vanilaag nog gezien ?

Neen, niemand der binders had het meisje in de dag bemorkL Daarovet
waren zij het eens.

- Ziet ge wel, riep Cartouche, dat het onmogelijk is, dat Louise in ile
nabijheiil van het dorp was. En hebt ge de man niet herkend ?

- Neen, kapitein. Doch ik wil miin hand tn 't vuur leggon rlat het wlr
en zeker Louise was, tlie ik met eigen ogen zag.

De kapitein haalde de schouders op.

- Ge hebt u vergist ! Maar bah ! spreken we er niet meer over, we moeten
te lleist bij ile commissaris zijn !

De blnders trokkeq voort, mâar Cartouche's gedaehten verwiJlden btJ Louise.
Waarom moest die binder hem aan het meisje herinneren ?

- Louise is dood... en zo ls 't wel ! mompelile de roverbaas. De liefile zal
mij niet ongelukkig maken... een schone vrouw zal miJ niet aan 't gerecht over-
leveren, zei de kapitein der Pijpelheiile bij zlchzelven.

EEN GFAP VAN CARTOUCBE

Commissaris Doremans was onlangs verhulsil en woonile nu ilicht bll
't gebouw waar de gendarmen verbleven. Van een ouderwets huis met zwua;t
eikenhouten deuren, dikke muren, grote kamers, hail hii de bovenverdieping
betrokken in afwachting van aijn huwelijk met de ilochter van de koster,
wanneer het jonge echtpaar't ganse gebouw in gebruik zou nemen.

Doremans woontle hier met een knecht, en hij nam zijn maaltiJden in een
herberg of bij zijn aanstaande schoonouders.

Nu al de gebeurtenissen vrln ileze bewogen nacht, kon de commlssarls de
slaap niet vatten. Hij dacht na...

Doremans wilde zich een grote ûaam verwerven, mâar met al zljn ilailen
bereikte hij juist het tegenileel !

De commissaris kon zich dat niet ontveinnen, al zou hit het natuurlllk noolt
openlijk bekend hebben-

- lVilden de Fransen mij maar helpen ! zei hij btl zich zelve. Ik zal eens
naar Mechelen gaan... ja, dat moet ik iloen. En komen er soldaten, ilan stel lk
mij aan hun hoofd... en dan, ja. dan valt tle eer van rle gevangenneming d,er

binilers op mij ! Dan zal Doremans in rang verhoogd worden, dan zal hti hter
of elders een voornaarn annbt beklerlen. lk na\ no spoeilig mogelijk naar Mechelen
gaaa, want ik moet iets doen, ilaar 't gebeurde van aleze avond en nacht alom
vertelit en overdreven zal worden.

Einiteltjk toch viel de commissaris, die met anderrnans veren pronken wilile,
in slaap.

Ztjn knecht, ilie geen eerzuchtige plannen koesterde en er ilus ook nlet
over mijmeren moest, verkeerde reetls geruime tiiil in't dromenland.

Alles was stil in huis.
Maar plotseling piepte de deur van ile slaapkamer, wâar Doremans nu

droomile over ziJn voornaam ambt.

3t





BAKELANDT

Deel il

IAN VAN CONTICH
IOHAN VERDIICK

DE BENDE VAN

ANTWERPEN
UITGEVERSFIRMA L. OPDEBEEK

1955


