
EEN VN,ESELIJKE NAMIDDAG

's Namldilags sloop Pieter Deswert naar de Pijpelheiile en legde zlch achter
een hoge strutk verborgen.

Opeens hoorile hij geritsel De velilwaehter hielil zich dooitsfiL
- Eensklaps schrok hiJ. Een paar gloelende ogen staarden hem aan !
Deswert vloog overeinil. Eeu grote hond stonil ilaar, gereed om hem te

bespringen.
De veklwachter trok reeils ztjn ptstool. Maar een schot zou zlfn aanwezisheiat

verrailcÉ.
wat iloen ? EiJ keek reeds ronil of er geen knuppel in zijn bereik lag, toen

het dier zich omkeertle en wegrende.

- Wat mag ilat betekenen ? vroeg de velilwachter zich aL Behoort ilte lelijkc
hond aan de schaper?

Deswert besloot echter een aûalere schuilplaats op te zoeken.
Maar dan hoorde hij stemmen. Nu ging hem een licht op. De hond was een

verspieder iler sluwe binilers en bail hem verrailen
Daar was het dier ween neswert schoot zlin pistool af. De hond viel dooil

nGer.

- Dte zal hun ten mlnste geen illenst meer bewijzen, mompelile ile vekl-
wachter kalm.

Eij stelile zich met de rug tegen een boom. alles bleef stil wat gebeurde er
dan toch? Waren er geen rovers?

Maar op het onverwachts werd de velilwachter langs achter aangevallen en
omvergerukt. Vier mannen stonilen om hem heen.

- Ea garde, eindelijk hebben we u ! riep er een

- Gij ziJt Sus llorré ! zei Deswert

- Ja, we kennen elkaniler wel

167





- GtJ behoort tot ile benile ?

- Om u te dienen, garde. Ge moogt het nu weten, want we zullen u de
gelegenhelil niet meer geven, ons te verrailen.

- Ha ! Lakmoes is er ook biJ.

- Ja, garde, wij zijn ook ouile kennissen, zel ile genoemile spottenil En ileze
twee vrienden zijn vreemden voor u, nietwaar ? Het ziin twee dienaren van
Bakelandt, uit West.Vlaanderen. Ge moogt nu wel onze geheimen kennen, want
ge neemt ze toch mee in het graf.

- I[e moeten hem aan ile kapitein overleveten en we zljn ver van ile ver-
gailerTlaats, zei Morré tot ile anderen.

- Ik weiger te lopen, verzekerde Deswert.

- Dragen zullen we u ook niet ! hernam Morré.

- Is ileze plaats eenzaa,m? vroeg De Coninch

- Niemanil komt hier voorbiJ, antwoorilile Lakmoes.

- Welnu. we zullen hem aan de boom blnilen. Hij heeft dan nog wat ttjil
om stil over ziJn stoutmoetligheiil te mijmeren. Uw kapitein kan later komeh,
en over ziin lot beslissen

- Dat is een goede taall, zel Lakmoes.

- Bah ! willen we hem omver blazen ? vroeg Schepens.

- Neen, neen. antwoordtle Morré. De kapitein wll hem gevangen houilen
tot uw meester komt. Bakelandt moet onze veldwachter doilen, ilat was zo alge-
sproken bij ziin bezoek.

De veldwachter werd stevlg aan een boom gebonilen. Men duwile een prop
ln zijn monil.

- lot weerzlens. riepen ile rovers dan, en spottenil verwiiilerden zll ztch.
De arme Deswert rukte tevergeefs aan zijn banden. AlIe hoop verilween ult

zljn hart. Deze plaats was zo eenzaa,mt want niemanil waagde zich hier.
De rovers spoedden zich naar de schans, waar hun hoofdman en nog enige

binilers biJ elkander ile nieuwe plannen zaten te besprekea.
Cartouche keek verrast op van het onverwachte nieuws.

- Deswert gevangen ! riep hij verheugtl uit. En waar is hiJ ?

- Wli hebben hem aan een boom gebonilen bij ite gteppels, antwoordile
Morré. Daar is hij veilig.

- ta't is waar, hij staat daar goeil, vervolgile Cartouche met een glimlach.
't Is er koud... misschien zal 't nog sneeuwen ook... we zullen hem daar heel de
nacht laten staan, want heden heb itr geen tijit om mij met hem te bemoeien.
Er is veel te doen. Ik ga met De Coninck eerst naar Heist, en de anilere mannen
moeten bij de berg op ons wachten. Dan zullen we ons allen naar Westerlo
begeven. We hebben in dat dorp iets te verrichten. Ieiler ilus op post.

Pieter Deswert leed verschrikkeltjk. Zijn armen deilen ptn van de knellenile
banilen: de prop in de mond was eveneens zeer hinilerlijk.

Daar te Beersel, te Heist, woonden mensen, rlie hem wel zouden bevriJden,
als ze wisten in welke staat hij zich bevoniL Maar niemanil vermoeilde iets.
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De korte ilag ttep ten einile. Sterren begonnen te plnnken... en het was of
ze hem bemoeiliEenil wenkten.

De velilwachter begreep niet, waarom de rovers hem met rust lleten. Was
er iets gebeuril ? Waren er reeds genilarmen gekomen ? Onmogelijk, op zo'n
korten tijrt kon Doremans ziJn verzoek niet doen en tlit ook ingewilligd zien.

Dan begreep de slimme velilwachter het roversplan.

- Cartouche wil mij de ganse nacht hier laten, om mij te pijnigen. De koude
is nijpenil en de bantlen zijn knellentl. Ik ben moe en stram... toch moet ik blijven
staan tot morgen, rlacht Deswert.

Maar nu was er ook meer kans op redding.
Zlln afwezigheid zou te Heist opgemerkt worelen. Wellicht zou mer naar

hem zoeken. Zijn vrouw wist ilat hij naar ile Pijpelheiile gegaan was.

- Garde ! fluisterde plots iemand.
Deswert had willen roepen, maar de prop belette het hen
Zijn hart bonsde... Kwam er een rediler?
Een vrouw stonil v66r hem.
EiJ herkenile 2e...

- Ge hebt niet geluisterd, zei ze verwljtend. Ziet ge wel, ilat ik het goed

met u meende. Uw vonnis is gevelil, maar ik zal beletten, dat men het uitvoert.
Clothiltle trok ile prop weg.

- Vrouw, redt mii ! smeekte Deswert.

- Ja, als ge me iets belooft.

- Wat?
Cartouche zal mlsschien gevangen genomen worden, hetlen avond... gii zult

hem laten gaan-.

- Dat verbiedt mij mijn Bllcht !

- Deze avond moet ge hem laten gaan, als hil gevanEen is. Morgen kunt
ge hem weer bestriJrlen... Uw belofte is maar voor deze avond, want, moest hit
gevangen genomen worden, ilan zou ik daarvan tle schultl ilragen.

- Ha, ik begrijp u... hij gaat naar Vroonen's huis...

- Ja, naar de verloofde van de vermoorde Siska. En sij hebt zeker maat-
regelen getroffen om die aanslag te veriidelen, naclat ik u vanmorgen alles
verteftl had.

-Ja.
-Welnu, dan zal hll mlsschien aangehouden worilen door mlin schulil... en

dat kan ik niet veralragen... want... ik heb hem lief, hoe hii mij ook beilroog.
Belooft ge het miJ, garde ?

-Ja
- Dan zal ik u bevriJden
Clothtlile sneed de koorden door.
Deswert sprong op van vreugde.

- Ge zijt een brave vrouw, zei hii op dankbare toon. Waarom bliift ge toch
onder deze rovers, waar ge zo slecht op uw plaats zijt?

- Ik kan niet onder de mensen terugkeren. Ga nu heen, garde, en keer hier
nlmmer meer terug, want niet altijil zal ik u kunnen helpen. En houil uw belofte...
spaar Cartouche ! rcg

Clothilileverilween.Deswertverliethaastlgrleheiile.Zijnhartbonsilenu
van bliiilschap. Die g"iui-"iooige vrouw hail hem uit ile klauwen van de ilooil
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