EEN PLAN

De morgen volgenrl op Morré's gevangenneming, begaf commissaris Dore.
mans zich om acht uur naar zijn verloofde, toen hij bij zijn woning de velilwachter van Boisschot ontmoette, die beleeftl groetend zei:
Citoyen commissaris, onze rneier heeft mij naar hier gezonden met deze

-

brief.

Met gewichtig gebaar nam Doremans de brief aan en las de gevangen.
neming van een rover, die te Heist moest thuishoren.
De meier wilde de bandiet overbrengen naar Heist, doch vroeg ilaarvoor
hulp, ilaar hij beducht was voor de gezellen van de gevangene.
Ik moet antwoord meebrengen, citoyen commissaris, zei ile velilwachter

-

bescheiilen.

Maar hoe heet tlie rover ?
- Ja.
Hij
?
- Aanweigert
de meier ! Mij zou hij wel antwoorden. Is het Cartouche niet ?
is niet de kapitein... Hij verkeerde, schijnt het, met Liza Montens.
- Neen,is'tLiza
?
Wie
- De meid vanMontens
mijnheer Schootens.
kerel, nu weet ik nog niets. trVie is rnijnheer Schootens ilan ?
- Maar
Een rijke grondeigenaar van Eoissshot, citoyen commissaris, antwoordale
de andere betlremmeld. Liza Montens kornt van ele Pijpelheide.

- Denkt ge dat !k kennissen heb op ile Pijpelheiile ? Maar ginils zie ik tle
veldwachter.
Doremans, de eeuwige bluffer, wenkte Pieter Deswert, ilie reeds zijn gewone
ochtenilronde gedaan had en nu nieuwsgierig nader kwam.
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-

De meier van Boisschot meldt miJ, ilat

hij

een rover gevangen genomen

heeft.

-

Cartouche ? vroeg Deswert snel.

Dat kunt ge begrlipen ! Als die schelm ons ontkomt, zou hij zich dan te
Boisschot laten gevangen nemen ? Velilwachter, waar zijn uw geilachten ?
Hoe heet de gevangene dan?
- Hii
zijn naam niet zeggerl
- Dat wil
is de gewoonte der binders.
Maar mij zou hij zijn naam dan toch niet durven verzwijgen ! pochte

-

Doremans.

Deswert glimlachte even.
- IIij verkeert met een meisje van de Pijpelheide, die te Boisschot dienstmeiil is, hernam de commissaris.
Dat meisje moet Liza Montens ziin, zei tle veltlwachter onmidilellijk.

zo heet ze, sprak zijn ambtgenoot van Boisschot. Liza Montens.
- Ja,
IIoe weet ge dat, Deswert ? vroeg Doremans verrast.
O, ik ken mijn volkske van de Fijpelheide, citoyen commissaris. 'k Weet
ilat -er maar een meisje van daar te Boisschot dient, en wel bij miinheer
Schootens.

- Inderdaad.
moet de gevangene Sus Morré zijn, hernam Deswert.
- Dan
Waarom veronderstelt ge dat? vroeg zijn overste.
is Liza Montens op de heide geweest.
- Gisteren
IVie heeft u dat verteld.
gezien, want al heeft Cartouehe mij een kogel beloofd zo ik nog
- Ik heb ze
op zijn grondgebied kom, toch snuffel ik daar ronil.
genomen; hii hail zich ontler
- In diens woning werd de rover ook gevangen
het bed verstopt, verteltle de politieman van Boissahot.
gezien?
- En hebt ge het meisje
Ja, commissaris. Ze begaf zich naar de herberg van Morré en Sus Morré
zag ik later op Cartouche's paard in ile richting van Boisschot rijilen.
dit alles onkunilig ! stoof Doremans op.
- En geja,lietik mij van
Och
wist niets stelligs, antwoordtle Deswert heel kalm.
- Was uw plicht geweest mij ilit alles te melden.
-'t
- Vlaarom?waarom ? Ben ik dan een man van stro, een figurant ? Waarom ?
- Waarom,
Moet ge dat nog vragen ?
-'t Is te vroeg om ruzle te maken, hernam de velilwachter vrijmoeilig, tot
grote verbazing van zijn beroepsgenoot.
Ge worilt weer brutaal ! riep Doremans niittig. Ik wil weten wat er op de
- voorvalt.
heide
Vergezel mij dan eens, hernam Deswert op spottentle toon.
-Doremans
witcle een nieuwe uitval doen, maar plotseling verbleekte hii.
Daar... daar ! stametde hii angstig en hii wees in tle straat, waar een
negental ruiters aangereden kwamen.
Franse krijgslieden, zei Deswert.

-

tll

"1lffi

-

AfB het Cartouche maar niet is, henram Doromans op welniggerustc

tooll.

Hij stonit al in ziin

deuroPening.

sprak Deswert beslist.
- Neen,
Ge kunt hun niet vertrouwen.
- Ziin ditmaal echte solùaten..
't
- IIoe
weet ge dat ? Die kerels van de heide ztJn zo sluw.
- Op gans
zijn er maar drle paarden.
-Bovendien ikdezieheide
bij die Fransen g'een bekende gezichten.
binders kunnen zich vermomd hebben, wedervoer l)oremans.
- De
Neen, 't zijn geen bintlers, mzar kriigslieden uit Mechelen, onder bevel
van een korporaal. Ze komen herwaarts.
De ruiters reden tot het groepje en slrrongen van hun paarden

I)e korporaal groette en vroeg:
Doremans ?
- Citoyen-commissaris
Die ben ik, zei de genoemile, weer trots.
-I)e korporaal reikte hem een velzegelde brief over.

Doremans las de brief.
Deze luidrle als

volgt:

Vrijheiil

Gelijkheiil

Er wordt bevel gegeven aan een korporaal en acht man naar Heist te gaan,
om de zes pionniers te halen, welke deze gemeente rnoet leveren voor de vestingwerken van Iepen
De korporaal zal zich tot ile municipaliteit van genoemde gemeente wenden,
om haar dit bevel over te brengen, dat ze onmiddellijk en op haar verantwoorilelijkheiil en zonaler het minste uitstel moet doen uitvoerenMechelen Dezen 14 Prairlal' 3de iaar der Republiex.

I)e commandant iler Blaats,
VIELLEN,.
moet dus pionniers meilevoeren, zei Dorernans tot tle korporaal.
- Ge
Zo is mijn bevel
ilie mannen zullen niet zo spoeilig bij elkanrler ziJn
- Maar
Wij moeten zolang gelogeerd worden op kosten der gemeente.
- Ik moet eerst tle meler spreken. Had men u gezegtl, ilat ge mij de brief
moest overhaniligen ?

want men wist niet of de meier Frans spreekt
- Ja,
l{elnu, ilan kunt ge u naar gindse herberg begeven en er verblijven tot
plonniers
gevonrlen zijn. Maar wacht, ilaar schiet mij iets te binnen. Gii komt
de
als geroepen. Er is deze nacht een bintler gevangen genomen, doch die scheLn
beviudt zich nog te Boissshot. Gii zult met uw mannen die gevangene halen, hier
leiden, opdat hij een eerste verhoor kan ontlergaan en hem dau naar Mechelen
mealenemen.

uitgezonden om pionniers, citoyen.commlssaris.
ge
hebben, maar ik heb het recht u naar Boisschot te sturen.
En die nùt
Neen, citoyen-commissaris.

-- Wij werilen
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Dns ge weigert ?
- Ik
!
- En moet
als ik u formeel gebieil tle gevangene
- Dan gaat ge uw recht te buiten.
-Doremans stampvoette van woetle.

te halen

?

Attijal en overal ontmoette hii tegenstanil.
zei Deswert, ik heb een gedacht getsregetr.
- Commissaris,
Laat horen !
- Er moeten pionniers gezontlen worden naar IeBe& naar ik ult uw woortlen
begrijp.

- Ja.
Welnu, Iaten we enige kerels van ile Piipelheiile naar ginder zenilen. Er
zijn er velen, tlie we kunnen oplichten. Allen ziin vagebontlen en hanillangers
van Cartouche, ofschoon zulks niet gemakkeliik te bewijzen is.
Er is thans een goeile gelegenheiil om de streek wat te zuiveren en
Cartouche's macht fel te verminderen.
Doremans volgde ile raad. Op 't gemeentehuis ontmoette hii meier Geeraerts
en vertelile hem het geval

Ieper.

Zes pionnlers

I kloeg de meier.

Z'es btave dorpelingen verbannen naar

- Ik heb een plan... een goeil plan... en 't bewifst, ilat ik ile bevolking dezer
gemeente goed gezind ben, hernam Doremans op ziin eigen bluffende toon. We
zullen zes pionniers zoeken op ile Piipelheitle.
Een goed plan, citoyen-commissaris, maar...
- IVat
nu weer ?
- Zullenis er
de mannen der heide willen gaan?
- We zullen ze tlwingen.
- Dat is gemakkelijker gezegil ilan gedaan, citoyen-commissarls.

- En als ik het gebied ?
- Vrees ik nog, dzt ze zullen weigeren.
- Wii zullen wel het mitlilel vinden om hen te dwingen.
- tr)e meesten zijn vrienden van Cartouche, tlie ze beschermen zal.
- lVe moeten hen oPlichten.
- We kunnen het beproeven, doch niet op klaarlichte tlag.
- Van avonil tlan !
- En wie zullen we zenilen ?
- Ik ken de bevolklng iler heide niet, doch Deswert kan een liist opmaken
van de voornaamste schurken, die we dan in 't geheim moeten oplichten. Dezen

avonil zullen we vertrekken, zodra het ilonker is. \Me hebben geen politieilienaren
genoeg, maar ile Franse krijgslieden moeten ons helpen.
zijn we sterk genoeg.
- Dan
Ge weet ilat ilie ruiters hier gelogeerrl ziin op tle kosten der gemeente ?

-JaBehanilel ze goerl... ilan zullen ze deze avond heel gewillis ziin.
-Nu moest Doremans antwoorilen op de brief van Boisschot's meier. Hii

schreef, ilat hii in de loop van de dag ile gevangenen zou laten halen.
En de velilwachter vertrok met die tijiling.
113

Deswert, zei Doreruans
rle Pijpelheiile.

tot zijn veldwachter, we moeten heilen avond naar

mannen op te lichten ?
- Om
Ja- Dus mijn raad was goetl.
- Uw raad ? Ik had al onrnitldelliik hetzelftle getlacht.
- Te beter, commissaris.
- Gij zult een lijstje oprnaken van ile grootste vagebonilen en mii ook op
ile hoogte stellen van tle wijze, waarop wij ons het best van het gespuis meester

kunnen maken.
commissaris. Wil ik ook Sus Morré te
- Goed
Durft ge dat ?
- Waarom niet ?
- Alleen ?
maar ik moet op kosten der gemeente een kar mogen huren.
- Ja...
wilt ge dan tloen ?
- Wat
Ik
moet mijn plan nog vaststellen, doch heb in elk geval een voertuig
noilig, hernam Deswert op een toon, die liet vermoeden, dat hij Doremans zijn
Boisschot gaan halen ?

geheimen niet openbaren zou.
ge kunt een kar huren.
- Welnu,
Goed" Deze middag" dadelijk na 't noenmaal vertrek
- Pas op voor Cartouche !
! Cartouche is niet op de heitle.
- Wees gerust
IVeet ge dat zeker ?
- Zeket wel niet, doch ik vermoed het ten stelligste.

ik

zou hij dan zijn ?
- IVaar
O, hij gaat dikwiJls op reis. Sus Morré reecl op zijn paarrl, dus is
Cartouche afwezig, en hij is te voet vertrokken. Zoniler Cartouche zijn de binilers
een hoop kinrleren en als rte kapitein deze avond niet teruggekeerd is, zal onze

taak niet moeilijh ziJ'n.
Al bekende hij 't niet, toch gevoelcle Doremans bewondering voor zijn
veldwachter.

IVat zou hij zijn zoncler Deswert
Deswert maakte zijn

?

lijst en de trouwste

leclen van Cartouche stonùen er op

vermelil.
Na het noenmaal gebruikt te hebben, tiet hij een kar inspannen, legtle op het
voertuig een pak stro en reed dan naar Boisschot.
De meier leidde hem bij de gevangene en Deswert herkenile onmiclilellijk
Sus Morré, en Sus Morré hem.
ge me naar cle Pijpelheide terugbrengen ? vroeg ile binder brutaal.
- Komt
[Vat verder, Sus. een plezierreisje naar Heist, w&at r,e u met blijtlschap
zullen begroeten, antwoordde Deswert. Uw lief is al ongeilulilig om u te
ontmoeten.
Ge liegt, n iza is niet gevangen.
- Neen,
nog niet, maar ze zal u toch wel gezelschap komen houden.
-Deswert liet
de gevangene boeien.
Ik kom toch vrij, zei rle rover.

tt4

ik ook.
- Ja, tlat geloofallen
zijn vrij gekomen die gevangen werden geno&ren.
Ge weet dat
Ja, manneke, als ge clenkt dat ilit altijil zal waar zijn, ilan zoutlt ge wel
eens mis kunnen zijn.

- Maar ge kunt toch niets tegen ons. Gij hebt geen solilaten en gij kunt
mij niet overbrengen.
lVacht maar, wij zullen het u anrlers leren.
-En Deswert bond

de rover een doek voor de monrl.
Zo liet hij hem in de kar dragen, welke hij verder rnet hooi laaikle.
De veldwachter opende tlan het pak, tlat hij meegebracht had.

Dit bevatte

burgerskleren, waartegen de sluwe politieman

zijn uniform

verwisselde.

Nu was hij gekleed als een boer, als een ouile boer zelfs, want hij dekte
't hooftl met een grijze pruik.

- Niemand, zelfs Cartouche niet, zal me nu herkennen, zei rle veltlwachter.
En Sus Morué komt veilig te Heist. Mijn pistool is goed geladen.
Deswert reed weg. Hii zag dat mijnheer Schootens druk aan 't verhuizen was.
- Die wil tartouche onÉkomen, maar weet niet, dat de kapitein iler binilers
ook wel naar Mechelen zou clurven gaan, dacht Deswert. VVie verlaat giniler zo
snel 't dorp ? Een ketellallper ! Ila ! tlat is een spion van Cartouche... Maar hij
zal hard mogen lopen, orn mij voor te blijven of mij te kunnen volgen.
Deswert had een kloek paard uitgezocht en ile kar rolde snel voort in de
richting van Heist.
Niemand buiten 't dorp vermoedde, dat ilie oude boer een binder voerde.
DE BEVRIJDING
Cartouche werd ongeilultlig, want
En Sus Morré moest vrij komen !

hij

hoorde maar niets

uit

Boisschot.

De hoofdman der binders liep ongetluldig voor ziin hut heen en weer.
Bakelanrlt zat intussen binnen te roken en te drinken.
Einitelijk zag Caûoache een ruiter natleren. Onmidtlellijk herkenile hij zijn
eigen paard.

zal de botle zijn, mompeltle ile roversbaas.
-DeDaar
< notaris > had het paarrl niet gespaarcl, want het tlier dampte en van

zijn bek vielen grote vlokken schuim.
nieuws ? vroeg Cartouche.
- Welk
Sus wortlt vervoerd op een kar! Hii heeft zieh nog dapper venpeerd,
maar het baatte niet !

Waar is die kar ?
- Op
tle baan van Boisschot naar Heist. Ge moet u haasten, want er loopt
een goed paard voor.

-*

V[ie voert er?
Deswert.

En hoeveel mannen zijn er bii
Niemanil

?

!
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