
GEVONDEN

De rechter, Deswert en de genilarmen gingen dus naar ile gevangenis.

De rechter stapte 't laatst binnen, want hii hield niet van verrassingen en
men kon nooit ile verregaanale stoutmoeiligheid tlier binders vertrouwen.

Maar daar binnen was alles stil.

- Waar ligt het lijk ? vroeg ile rechter.

- In tle eerste cel, citoyen.

- Kom rlan !

De velilwachter schoof de grendels weg.

- Verduiveld... daar begrijp ik niets van riep hij verwontleril uit.

- V9at is er ? vroegen de gendarmen. Is het lijk weg... Neen, daar list het !

- Ja, het ligt daar... ik zie het... maar waar legilen we het gister neer.

- Hier immers !

- Ja, hier... maâr niet tegen de muur, wel vlak voor ile tleur. 'k Herinner
het mij zeer goeil ! En nu list ale schaper van achter in de cel !

De veklwachter verliet de cel.
Hij itaalile enige vochtige treden af en bereikte ile kelilers, welke sedert

jaren niet meer gebruikt werden.
Plots bleef hij staan.

- Ik hoor iets ! riep hij. Komt hler, rechter en gendarmen...
De anderen snelden toe en nu was tle magistraat zo rlriftig, ilat hii over de

treilen uitgleetl en viel.

- Die vervloekte trap ! riep hij boos tot Deswert, ge zoudt me tle benen doen
breken !

- Ik hoor iets... stil !... vanwaar komt het geluiil, hernam de veklwachter,
ilie op 's rechters beschukliging geen acht sloeg. Ha ! van tlie kant... Iemand roept.

De moedige veldwaahter begaf zich naar ile verst verwijtlerde keltlers, en
vernam nu duidelijk hulpgeroep uit een cel.

- De commissaris ! juichte hij. De commissaris is hier... hij is niet rloorl !
En Iuiil riep hij:
- Commissaris Doremans !

- Help, help ! klonk het.
Nu wist Deswert waar zijn overste zat. Snel schoof hii enige grenilels weg

en met moeite trok hii een zware ileur open.
Commissaris, ligt ge hier ?

- Ja... Deswert, gii zijt het... helB mii !

- Gendarmen ! riep de velilwachter.
De mannen snelilen toe.
Doremans werd van zijn boeien bevriitl tloch kon niet gaan of staan.

De gendarmen droegen hem weg.

- Mijn arme vrientl ! sprak tle rechter.

- Citoyen-rechter, zijt gij daar ! O, ik heb de dooil van nabij gezien
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- De misilaad. zal streng gestraft worden.

- Die vervloekte binilers durven alles ! Mii tle commissaris, in de
gevangenis brengen !

't Vllas te ilonker om de glimlach om's veldwachters lippen te bemerken.

- Ik weril op mijn bed overvallen cloor tle binrlers, verhaaltle Doremans.

'k Verdedigde me dapper, maâr wat verrnocht ik tegen de overrnacht ? niets,
niets !

- Hoeveel waren er? vroeg Deswert.

- Vijf en twintig, ten minste !

- Uw knecht sprak van vier !

- Mijn knecht heeft de anderen niet gezien. Twee binilers konilen hem
gemakkelijk overmeesteren, maar meer ilan twintig rovers ilrongen in mijn
kamer.

Deswert stootte ile hoofdman der genilarmen aan en aleze kneep ile velil-
wachter in de arm, want op een andere wijze mochten ze hun vrolijkheiil niet
uiten.

Men zette Doremans even neer in de zaal, waar wel eens rechtbank gehouden
wefd.

- De blnders boeiilen me en voeralen me langs de tuin naar buiten. Ze
brachten me naar tle gevangenis. En weet ge waùt ze me eerst neerlegilen ?
hernam Doremans.

- In de cel van de schaper, antwoordile Deswert.

- Juist... bij dat lijk. Ha ! welk een gezel voor mij !... De binders sleurden de
schaper tegen tle muur en wierpen er mij boven op, en betlenkt wel... ik kon mij
niet bewegen... en bedenkt wel..

- Vreselijk ! riep de rechter uit.

- Ach, de schaper kon u toch geen kwaad meer doen, zei Deswert.

- Spot niet, garde, hernam Doremans. Gij zouilt grijze haren krijgen, als
ge daar laagt ! Ik moest mij inspannen om kalm te blijven.

- Uw knecht zei, dat ge in bezwijming waart, merkte Deswert op, tlie veel
ilurftle zeggen, daar hij wist, dat Doremans hem niet gaarne missen zou.

- Zie mijn gelaat... boven elk oog een buil, niet waar? hernam Doremans.

- Arme vriend ! sprak ile rechter op een toon van innig meilelijden.

- Twee vuistslagen van Cartouche !

- Gruwelijk !

- Twee slagen als van een hamer, vervolgile Doremans.

- Maar hoe zijt ge uit de cel naar de keliler verhuisd ? vroeg Deswert.

- De binders zijn stoutmoedige duivels. Toen ik twee uren bii tlat liik
gelegen hail, keerden ze terug.

- Nogmaals ! riep de rechter verbaastl.

- Ja... waarlijk. < Ge zijt de overste der politie, zei Cartouche, en ik moet
u komen melilen, ilat er zo juist een diefstal gepleegil is bij ile rentenier Delaere.
De kapitein iler Pijpelheide is de ilailer >.

- Hoe onbeschaamil u dat te komen zeggen ! riep de rechter verstoord.

- Ja, aan mij, de commissaris.
De veldwachter stootte weer de genilarm aan.

- En hij liet een zak goutl rinkelen ! hernam Doremans. En dan zei de
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sch€Im, alat hij mlf naar een anclere plaats wilile overbrengen. < Morgen, zo
sprak hij, zal men waarschijnlijk het lijk van de schaper komen halen en u
bevriJilen. Dit wtl ik niet. Gij zutt de hongerdooil sterven >.

- Alschuwelijk ! kreet de rechter.

- Ja, de hongerdood ! En ile fielten, de monsters vervoerrlen me naar de
keliler, waar ge miJ gevonilen hebt. Eerst wilde ik beilaaril de ilood afwachten,
mij beschouwend als een martelaar voor de Republiek, die alles van haar
ambtenaren eist...

- Dat was eilel, zei de rechter. Ik zal niet nalaten het in mijn versl,ag te
melden, beloofde hij gewillig.

- Maar ik bezon me ... en dacht, dat ik aan de Republiek nog veel diensten
bewiJzen kon, vervolgde Doremans.

- Zeker, stemile ile rechter toe.
Deswert knipoogde naar de gendarm.

- De binilers hadden me een doek over de mond gebonilen. Ik slaagrle er ln
de doek met mijn tand.en te grijpen. uiteen te rafelen en af te scheuren. Toen
kon ik roepen !

- En wij snelilen u ter hulp ! zel de rechter.

- Dank, goede vriend...

- Ifoor eens, citoyens, ik verlang geen eerbewijzen, maar ilaar ile
commissaris mij gisteren bars toesprak en zelfs voor onbekwaam hielil, ben ik er
zeer op gesteld. itat hij nu wete, aan wie hij zijn leven te danken heeft, zel
Deswert.

- Wat bedoelt ge? vroeg ile rechter. Heb tk het onderzoek niet geleiil ?

- Neen, citoyr,n-rcsh1sr t

- Dat gaat te ver !

- altijd zal ik de waarheiil zeggen. tegenover wie ook, hernam de veld-
wachter ilriftlg. lvie heeft deze morgen vastgesteld dat er in de wonlng van ile
commlssaris iets voorgevallen was" citoyen-rechter ?

- wie is er ln de woning gegaan, na eerst met cartouche een pistoolschot
biJ wtjze van morgengroet gewisselil te hebben ?

- Met Cartouche ? vroeg Doremans.

- Ja, want toen het klaar werd. was de schurk weer in het ilorp. Hij schoot
naar mlJ en ik vuurde op miJn beurt mijn geweer af. Maar ik sprak tot de
citoyen-rechter. wie is het eerst in de kamers gegaan ? Het eerst in cel van ilo
schaper? ïVie besloot de kelders af te zoeken?

- Maar, garde, ge beleiligt mii voortdurenil ! snauwde de rechter hem
woedend toe.

- Ik beletliE nlemand, ik zeg ile waarheitl ! aan mij dankt de commissarls
het leven.

- Deswert, ge hebt uw plicht volbracht en ik zal het ile overheitl melclen,
zei Doremans sussend. Leid me nu heen ! Ha ! hoe ongerust zal miin verloofile
zIn.

- Ik heb haar reeds gesproken en getroost, hernam de rechter.

- Getrooet ! herhaalde tle commissaris, die zijn jaloezie niet verbergen kon.

- len minste bemoeiligenil gezegil, itat Sij weer bevrijrl zouilt wortlen.

- En ze was zeker wanhopig?
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- Ze weetde en Jammerilo, riep alttlil maar om u en verwekte btl teiler
ileemls.

- Laat lk haar dan onmldrlelliJk zelf gaan troosten. Zo ik op uw armen
leunen mag, zal ik wel kunnen lopen.

Ifet nieuws dat ile commlssaris ontilekt en veillg was, deed strel ile ronile.
En toen l)oremans aan de poort van ile gevangenis verscheen weril hil luial
toegejuicht.

De ambtenaar stak ile borst vooruit en verhief fier het hoofd.
Men juichte eigenlijk omrlat men bltj was rlat geen nieuwe mooril rle angst

vermeerderen kwam. maar Doremans zag in al 't gejubel een eerbieilsbetulging.
l)e commissarls gevoelde niet ilat hij hier bespottelijk stonil.
Hij, ilie de veillgheiil hanilhaven moest, was zelf gevangen genomen

geworilen, na zich ile vorige avond eerst te hebben laten bedriegen.
Een man ilrong door de menigte.

- Commissaris ! riep htJ.
De ilorpellng was bleek en blootshoofils.

- \llie ztjt giJ ? vroeg Doremans.

- Een knecht van rentenier l)elaero.

- Men heeft uw meester bestolen, niet waar ? hernam de ambtenaar.

- Ja. Glj weet het al ?

- Zoals ge ziet. Een commissaris moet voortrlurenil op wacht zijn... Uw
meester is ongetleerd ?

- God gave het ! Maar htJ is er slecht aan toe !

- Wat ? Ileeft men hem...

- Men heeft hem geslagen, gestampt, gesleurdl. omilat hiJ weigerde zijn getd
te tonen. Einilelijk moest hlJ toch toegeven en alles vertellen.

- En ze hebben veel geroofd?

- TerwiJl mljn meester bezwiJmd en bloeilend op ile vloer lag. sneden ze
ile zittingen iler stoelen open.

- De zlttingen iler stoelen, zegt ge?

- Ja, want daaroniler wâs veel gelil verborgen.Daaronder hadden de binders
ile gelilkoffer zo goetl als ledig gevonilen. Ze vetbtiizeltlen andere meubels
waarln geheime lailen waren.

- Sliept gfi in huts ?

- Ja, commissaris.

- En werdt ge ongemoeiil gelaten ?

- Neen, ik ben gebonilen geworilen en Anna, de meid ook. Nu ligt miJn heer
ln een beilenkelijke staat te beil. Iemand ls om ile ilokter naar Lier, want ilokter
Van Montfort kan miJn meester nlet meer helpen.

- Ik zal het huis komen bezoeken,

- Maar zou het niet mogelijk zijn het geld aan de rovers te ontnemen ?

- Ik wil alles doen wat ik kan, hernam Doremans ongeduldig. Keer terug
naar huis. Straks komt het gerecht.

De omstantlers hadilen het verhaal verstaan en ilit nieurps werd weer ilruk
besproken.

Er kwam geen eind aan de misdaden
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Men mortle over de laksheid, de werkeloosheid en dè onverschilligheiil van
het hoger bestuur, dat de bandieten vrij spel liet.

Men sprak over de geheimzinnige kerel, die op de Pijpetheitle moest zijn en
schoof op hem rle schukl van al ilie misdailen.

- Nooit was het vroeger zo erg als nu, moest ieder bekennen.
Doremans was eindelijk tot bij de woning van de koster geraakt. Zijn

verloofde had de goede tijtling reeds vernomen en haar tranen dus gedroogd.

De commissaris behoefde niet te kloppen... ile deur vloog open... en de
gelukkige commissaris viel recht in ile armen van het meisje, ilat nu juichte van
geluk.

- En ge vreesde reeds dat ik voor u verloren was, miin geliefile, zei ile
commissaris na de eerste innige begroeting.

- Ja...

- Vertrouwile gij uw vrienil maat zo weinig ? Denkt ge dat Cartouche het
zou wagen, rnij, de commissaris, te iloden ? Maar nu is mijn gedulil uitgeput... de
heide zal gezuiverd worden van al tlat galgenaas, zowaar ik Doremans heet.

- Ja, doe het... En kom nu rnee, het ontbijt is gereed ! lVat hebt ge boven
uw ogen... builen !

- Twee eretekenen... een bewijs dat ik met de binders gevochten heb.

- Hoe moedig zijt ge !

- Voor de overmacht moest ik bezwijken, anders ! Maar nu is mlin geduld
uit.

En Doremans begon met zijn moed te tonen bii het verorberen der spijzen.

- Nu met goede moed ons werk hervat, zei de commissaris. Wij zullen
versterking uit Mechelen bekomen en weldra zal dat wespennest op de heiile
gezuiverd zijn.

V[eldra nam hij afscheirl en ging naar huis.
Onderweg kwam hij zijn knecht tegen en sprak hem brutaal aan.

- Wie heeft u bevolen te zeggen, sprak hij, dat er slechts vier rovers bij mij
zijn ingebroken.

- Niemand, cltoyen.

- V9aarom hebt gil dan het woord van uw meester te schanile gemaakt.

- Maar ik wist immers toch niet wat u heeft verklaaril.

- Ik heb gezeid dat er vilf en twintig rovers miin huis zijn binnengeslopen
en mij hebben weggevoerd.

- Vijf en twintig"

- Ja. ezel.

- Maar ik heb er maat vier gezien, herhaalde de knecht hardnekklg.
De commissaris maakte zich boos.

- Maar vier !

- Ja. maar vier !

- En hoeveel ziet ge er nu, ezel ! riep ile man nijilig, terwijl hij ile knecht
een slag in het aangezicht gaf, dat het klonk. Nu ziet ge er ongetwijfekl wel vijf.

De knecht zei niets, maar het kookte en wrokte in hem.

- Ga naar huis en breng de boel wat in orde ! beval de commissaris.
Te samen gingen zij de woning in.
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