
EEN GAAP VAN CARTOUCEE

Commissaris Doremans was onlangs verhulsil en woonile nu ilicht blJ
't gebouw waar de gentlarmen verbleven. Van een ouderwets huis met zwaùt
eikenhouten deuren, dikke muren, grote kamers, hail hi.i de bovenverilieping
betrokken in afwachting van zijn huwelijk met de ilochter van de koster,
wanneer het jonge echùpaar 't ganse gebouw in gebruik zou nemen.

Doremans woonde hier met een knecht, en hii nam zljn maalt$den in een
herberg of bij zijn aanstaande schoonouders.

Nu al de gebeurtenissen van deze bewoEen nacht, kon rle commlssarls de
slaap niet vatten. Hij dacht na...

Doremans wilde zich een grote naam verwerven, maar met al zljn dailen
bereikte hij juist het tegendeel !

De commissaris kon zich dat niet ontveinzea, al zou hiJ het natuurlilk uoolt
openlijk bekend hebben

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

binilers op mij ! Dan zal Doremans in rang verhoogrl worden, dan zal hii hier
of elrlers een voornaam arnbt bekleilen. lk zal, zo spoeilig mogelijk naar Mechelen
gaan, want lk moet iets doen, ilaar 't gebeurde van aleze avond en nacht alom
vertelil en overdreven zal worden.

Einileltjk toch viel de commissaris, die met anilermans veren pronken wiltle,
in slaap.

Ztjn knecht, -lie geen eemuchtige plannen koesterde en er ilus ook nlet
over mijmeren moest, verkeerde reeils geruime tijil in't ilromenland.

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

droomde over zijn voornaam ambt.
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Twee gedaanten slopen binnen Twee gestalten ook drongen ln het vertreh
van tle knecht.

Vertrouwenil op de eikenhouten ileuren in de voor- en achtergevel en hun
zwate grendels, sloten de commissaris en ziin beilientle hun slaapkamer niet'
( want > harl de gerechtsdienaar genegd, < al zullen ile binilers het wel niet wagen
tn mijn huis te komen, toch is het goed ilat we, zo noilig, vlug bii elkanaler
kunnen geraken>.

Cartouche en Morré waren de geilaanten die nu voor Doremans beat stonalen
De eerste trok zijn ilolk en legile het kouile lemmer oB 't voorhoofil van de

slaper.
De commissaris ontwaakte verschrikt.

- Geen kreet, geen woorrl zelfs of ge zijt dootl, zei Cartouche.

- IVie... wie... stamelde Doremans, maar de kapitein onilerbrak hen,
zeggenile...

- Zwiiç... ge behoeft niets te vrage& ik ben Cartouche, en ik kom u weer
een bezoek brengen. Roep niet, houd uw mond, auders ken ik geen genatle... Sta
nu op!

Bevenil over gans zijn lichaam verliet de gerechtsilienaar zljn beil.

- Kleed u ! hernam Cartouche.

- Mij kletlen...

- Stilte... als ik u wat vraag, moogt ge spreken ! Kleeil u vlug !
Doreman had moeite om zijn broek te grijpen.

- Hier, ik zal een han{ie toesteken ! spotte ile roversbaas. Foei ! zo beven
en ilat voor zulk een dappere commissaris, rlie naar ile Pijpelheide wiltle gaan,
om de binders gevangen te nemen-

't Duurile lang, eer Doremans gekleeil was. Gebruik makend van Cartouche's
onoplettenrlheid - de kapitein fluisterde Morré iets in 't oor - wikle ile
commissaris tle kooril grijpen, waarmeile hiJ de bel, die boven op't dak stonil, ln
beweging kon brengen.

Maar Cartoache zag ilie plotselinge beweging en gaf l)oremans zulk een
vreselijke slag in 't gelaat ilat de ongelukkige bezwiJmil oB de gronil viel.

- Nu kan hij ons niet tonen, waar zijn gelil is, kapitein, zet Morré.

-Geld ! Meent ge, dat deze kale rat gelil bezit ? TVaar zijn uw gedachten ?

- Waarom kwaamt ge ilan hier ?

- Niet om geki... een goede roversbaas werkt ook wel eens voor de eer ! Ik
wil mijn naam geclucht maken !

- Nu begrijp ik u.

- De mensen moeten weten, rtat ik niet overwonnen ben, al vlucht ik eens

voor ale overmacht. Straks gaan rse gelil halen, maar dan moeten we eklers zijn !

Nu zal ik even de schrijftatel van de republikeinse ambtenaar onderzoeken, licht
vind ik iets van mijn gading.

Morré haalile van onder zijn mantel een dievenlantaam en lichtte ile
kapitein bij, rlie in Doremans' papieren snuffelile en er enige van bii zlch stak.

- Nu eens even hiernaast gekeken, hernam Cartuoche.
Twee mannen hadden de knecht gewekt en hem eerr aloek over 't glelaat

gebonrlen.

- Is ile kerel wakker ? vroeg Cartouche.
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- tra, kapiteln.

- Is hij niet flauw gevallen van angst?

- Ik geloof het niet, kapitein, want hij verroert zich soms.

- Man, hernarn de aanvoerder tot de dienaar, ik wil u geen kwaad doen.
'k Zal ile doek wegnemen, maar tracht niet te roepen, want dan hebt ge voor
't laatst geschreeuwd" Ge verstaat me wel, hé ?

De knecht knikte met 't hoofd.

- Doe de doek weg ! gebood Cartouche.

- Ach, dood mij niet... ik heb u nimmer kwaad gedaan ! smeekte de ilienaar.

- Vertrouwt ge me nlet ? vroeg Cartouche op ruwe toon. Ik zal u geen
kwaad tloen... maar ik wil iets van u weten.Bezit uw meester enig geld?

- Neen, mijnheer, want ik heb in geen twee maanden mijn loon ontvangen.

- Dat is nog geen bewijs.

- De commissaris verwacht elke dag zijn weilde, heer.

- Och, ia, 't is zoals ik dacht. Doremans is een kale rat en een grote snoever.
Zie, vriendje. wij zullen uw baas meevoeren naar de Piipelheide en morgen
kunt ge het aan ieder, die het horen wil, vertellen. Mannen, bindt hem de doek
weer over de mond en bevestigt zijn armen en benen aan het leilikant. Ge kunt
de betldelakens wel voor koorclen gebruiken. Vlug !

De dienaar werd stevig geboeid en de vier binilers begaven zich naar de
andere kamer.

Cartouche knielde bij Doremans neer en hief hem wat van de grond,
mompelend.

- Zoa hij doorl zijn ?
IIij luisterde aandachtig en hernam:

- Neen, ons manneke is nog niet dootl... hij is bewusteloos. Kom, nu zullen
we een grap hebben. Vooruit mannen, neemt hem op en draagt hem naar
beneden.

De binders gehoorzaamden.
De rovers hatltlen een vensterluik langs ile achterkant afgerukt, een ruit

verbrijzeld en waren langs daar in huis gedrongen.
Enige kerels stonrlen in ile tuin op wacht.
Cartouche floot zacht en de schildwachten nailerden.

- Alles veilig ? vroeg de hoofdman fluisterenil.

- Ja, kapitein.

- Itrier is de commissaris, pakt hem aan..- hii is bezwijmd, maat daar hiJ
door de nachtlucht tot bezinning terugkeren kan, hebben we hem een doek over
ile mond gebonden. Past op, dat ge ile doek niet wegschuift.

- Wees gerust, kapitein... schuif de commissarls maar door't raam. Maat
kunt ge de achterdeur niet openen ?

- Neen.". vlug nu, hier is hii.
De ongelukkige Doremans werd naar buiten gestoken en door de schilil-

wachten vastgegrepen. Spoedig stonilen nu ook de vier rovers, ilie in huis
gedrongen waren, in de tuin.

Allen slopen naar de muur, welke ile tuin van een stille straat scheiilile.
Orn over die muur te geraken hadden de rovers twee palen gebruikt welke

ze van een kleine hoeve nabij 't ilorp meilegenomen hadilen. De eene paal leunde
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langs ile binnenkant, en de anrlere langs ile buitenkant tegen de muur.
Een der rovers klom langs de paal naar boven en langs de tweeile naar

beneden.
Een aniler volgde, ook een ilerrle, iloch ileze bleef schriJlings op de muur

zitten, evenals een viertle. Zil, die nog in ile tuin waren, staken Doremans
omhoog, de rovers op tle muur namen hem over en gaven hem op hun beurt aan
hen, die zich in de straat bevonden en welilra bevonilen alle schelmen zich aan
de buitenkant

- Vooruit, naar de gevangenis ! fluistertle de hoofilman.
De kerels gehoorzaamden zonder iets te vragen.
Toen ze voor 't gebouw stonilen, hernam Cartouche:

- Morré, kijk eens of men het venster, waârdoor wit naar binnen drongen,
gestopt heeft.

De rover keerile na enige ogenblikken terug met ile tijilinç ilat het raam nog
in ilezelftle toestand verkeerde als waarin ile bintlers het gebracht hadilen.

- Dan moeten we de commissaris langs daar binnen brengen. Schililwachten,
op post ! Morré en ik zullen weer in ile gevangenis gaan ! sprak Cartouche.

Twee man gaan mee om ele commissaris naar binnen te duwen; ile anderen
houilen de wacht.

- Ach, ge gaat de commissaris gevangen zetten, riep een der mannen
lachenrl uit.

- Ja.

- Waarom doden wij hem niet ? vroeg Morré.

- Omdat ik niet wil ! zei Cartouche scherp.

- 't Ware toch het voorzichtigst.

- Denkt ge dat ik een lafaard als Doremans vrees ! Niet in 't minst en ilat
wil ik hem en gans lleist tonen en daarom laat ik de snoever in het leven-
Begrijpt ge thans mijn beiloeling ? Maar we babbelen te lang.

Cartouche kroop naar binnen en Morré volgde onmiddellijk.
't Volgend ogenblik was de nog altijd bezwijmile Doremans in de gevangenis.

- IVe zullen hem naar de cel brengen waar de schaper gelegen heeft.

- De schaper is zeker in 't ilodenhuis ?

- V[aarschijnlijk !

De twee mannen brachten de armen gerechtsilienaar in ile cel
Cartouche struikelde.
V9at ligt er hier? riep hij vloekend.
tlij tastte en hernam ontsteld:

- Een mens !

- Is het de schaper niet, kapitein?

- Verdulveld. ja, 't zal de schaper zijn ! Ha ! de commissaris kan hem
gezelschap houden.

Hier ligt hij nu. Kom ! we gaan heen.
Cartouche sloot de deur en schoof er de zware grenclels voor..
VYeinige stonden later bevonilen de kapitein en zijn luitenant zich weer

buiten.

- We gaan, sprak ile eerste. Ik weet nu nog een plekje, waar ons veel gouil-
vinkjes wachten. 't Kan nog enige tijil duren, eer we onze Antwerpse buit vast
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hebben, en lntussen knnnen we toch nlet van de wtnil leven. IIa ! morgen zal
Helst weer in opschudding zijn. Îe beter, te beter, de dorpelingen moeten ons
vrezen als duivels.

De binders verwijtlerilen zich en kwamen voorbiJ ile wonlng van Deswert.
Cartouche bleef even staan

- Gaarne zou ik het wagen, .ook hier eens binnen te ilringen, maar't is niet
mogeltjk. De veldwachter zou ik niet zo genadig behandelen, geloot mii t

fluisterde de kapitein. Deswert is een ernstige vijanù die ons schade doen kan,
ik moet het bekennen. We moeten hem voortdurend in 't oog houden en wie er
kans toe ziet, ruimt hem uit de weg.

De binders verlieten nu het dorp langs de berg.
Cartouche wilile heden nacht een rliefstal plegen, niet alleen om gelil te

verkrijgen, maar om Bakelandt te overbluffen

DESWEAÎ ALS SPEURDER

Deswert stak zijn deur open.

't IUas nog vroeg.

- Goeil weer, mompelde ile veldwachter, maat misschien weer een slechte
ilag. Wat zullen we heilen weer horen ? komaan, ik zal mijn eerste ronde maar
doen, en eens zien hoe die verduivelile bintlers in de gevangenis geraakt zijn.

De veldwachter haalile zijn geweer, ilat altijil gelailen was en vertrolc
Hij kwam langs de achterkant van de woning van de commissaris en ?,a,9

met verwondering de palen tegen ile tuinmuur.

- lVat betekent dat ? mompelile hij. Het beiluiilt niets goeds.

Deswert bemerkte talrijke voetsporen.

- Hier zijn mensen geweest... binilers natuurlijk, hernam Deswert ongerust
Een blinkenil voorwerp lag op't gras. Het was een ketting.

- De ketting van de commissaris, zei Deswert.
Dadelijk begaf hii zich naar de voorkant van het huis en liet ile uvùre

klopper op de deur vallen. Nog herhaaldeliik klopte hij, maar altijd te vergeefs.
In de woning bleef alles stil.

- IVat is hier binnen gebeuril... [Vie weet, ligt ile commissaris nlet vermoord!
Kon ik maar binnen. Zo ik eens dezelfile weg volgde als de binilers... langs ile
tuin. Maar neen, te veel iJver wil ile Bepubliek ook niet. 'k Moet ila rechter
verwittigen.

De veldwachter spoeilde zich naar het huis van de vrederechter, en moest
geruime tiiil kloppen, eer hij de magistraat uit het zaehte bed kreeg.

Einitelijk toch verscheen 't hoofd van de rechter door een bovenraam.

- Citoyen-rechter, er moet iets met de commissaris gebeuril ziln ! riep
Deswert.

- Ilein !

- Er moet iets bij de commlssaris voorgevallen zijn. En Deswert vertelile
wat hij gezien en gedaan hail.

lVeldra opende de ambtenaar tle ileur. Hii hatt zich met spoed gekleed.

- Laat ons gaan. VVe moeten ile smiil oBroepen om tle ileur te openen.
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