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Dokter Van Montfort en zijn vrouw klopten aan de deur van ile sombere
wonlng.

Geruisloos en als door een onzlchtbare hanil weril ze ontsloten.
De bezoekers trarlen binnen.
Eerst gingen z.e naaî de kamer waar Anilries Vroonen op zltn doodsbed lag.
ZiJn waskleurig gelaat stak scherp af tegen de zwarte baaral.
Geburen lagen geknielil op de vloer, en baden godvruchtig, soms tranen af.

vegend.
De bezoekers namen het palmtakje en sprenkelilen wiJwater over het liJk.

Dan knielden ze een wijle naast de geburen.
Daarna stond ile doktersvrouw op. Van Montfort volgile haar. Samen traden

ze't nevenvertrek binnen.
Daar lag de lijdende moeder !

De dokter naderde het bed.
Akelig verwrongen was 't gelaat der zieke: de ogen stonden

llchaam werd tloor heftlge zenuwschokken bewogen
Van Montfort zag onmidtlellijk. dat de vrouw in hevlge koorts

wild. Het

lag en hii
schutlele bedenkelijk het hoofd,

- En toeh, mompelde hij, zou het niet het beste zijn. IVat kan 't leven haar
nog bieden ?

- Andries, Andries ! gilite de lijderes. Andries, ga niet naar ile Pijpethelile t
Mijd ite rover en zijn kerels ! Andries, mindet ge dan alleen Siska, mint gij uw
moeiler niet !... r{aar blijft andries tocb ! De klok slaat reeds tien uur.. nog is
hij niet thuis !

't Was wartaal... maat zij legile de moederangst bloot, de eeuwige onrust, de
bekommernis om haar zoon, als deze over de heide en door de bossen zwierf en
soms laat terugkeerde !

Vrouw Montfort vaagde haar tranen af en naderile het beil.
Vol medelijtlen nam ze de hand van de zieke en sprak stil:
- Vrouw Vroonen, kent ge me niet ?

- Wie spreekt daar ? vroeg de zleke.

- Ik, de doktersvrouw.

- Wie spreekt daar ? vroeg de zieke. Slska ?

Siska, zijt gij het ! ZIit Se teruggekeertl ?

- Ik ben het, de doktersvrouw, die u troosten wil, hernam de bezoekster.

- Neen, dat is Siska's stem niet. Siska is ilood, vermoord, maar ik geloof het
niet, neen ik geloof het niet. Dries aoekt haar in 't veld, op de heide, in de bossen,
overal zoekt hij haar. Fas toch op, Dries,'t is ginds zo gevaarlijk. Mijal tle rovers !

O, rnoesten ze u eens thuis brengen, gewond, doorl ! En dan giltle de zieke : An-
ilries, Andries !

Ze vloog op. trok wijit ile ogen open, stak ile armen uit en sohreeuwile luld:

- Dries, Dries ! Niet naar tle heiile ! Dries, keer terug.
De dokter wikle de vrouw neerleggen, malt ze worstelde tegen.

- Lazt me los, ge hebt Siska vermoord, ge staat mijn zoon naar 't leven, wilt
ge ook de moeder vermoorilen, vermaleiUjile Cartouche !
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Uitgeput viel ile kranke neer en ze hugile naar adem.

- Ik ga even wat halen, zei ile ilokter tot ziin vrouw en de waakstet, Ze
moet rusten.

Ilij snelde weg en weldra keerile hij terug.
Vrouw Vroonen moest iets drinken, ma,rt ze wikle nlet ilat lemanil haar na-

derde.
De dokter riep ile hulp in van enigo mannen, dte ile lijderes moesten vast-

houtlen.
Met geweld goot hij de drank naar binnen.

- Ha, wreeilaaril ! gikle ze. Siska is ilooù.. en Andries ook... nu wilt ge mU
vergiftlgen. Ha ! ik ook zal sterven... Dat is goed... maar God zal u stralfen; moor-
alenaarl

De zieke wertl echter rustiger en sliep na enige tijtt in.
V6ôr de dokter het huis verliet, sprak hij nog een wijle met een iler buur-

mannen.

- Is het gerecht hier reeils geweest? vroeg hij.
Ja, de velilwachter, tle commissaris en ile vrederechter.

- En wat zeiilen ze ?

- De commissaris zwoer dat er nu een einil zou komen aan d,e roveril en
noorderij.

- En wanneer zal er eens een eintl komen aan zijn snoeverij ?

- Nooit, dokter ! Van hier trok hii recht naar zijn geliefde... en ilaar vergeet
hij al zijn ambstplichten.

- En de rechter, wat zei hiJ ?

- Hij trok een de schouilers op.

- Natuurlijk ! De Fransen zien onverschillig toe, hler, zowel in Klein-Bm.
bant waar Gulilentop en als in West.Vlaantleren, waar Bakelandt huis houilt.

- Men zegt, dat Rakelandt weer hier is... ge weet sommigen kennen hem...

- Het beste ware nog en dan nog het liefst onder de leiiling van Deswert
nachtronilen ln te richten, die, sterk gewapenil, tegen de banilieten klopjachteu
lnrichten.

- Dat ls waar ook. Maar men zou aan de Franse overheid ile toelating kun.
nen vragen om die vuurlvapens te leen te kriigen, geilurenile ile klopjachten...

- Er zullen echter geen boeren te vinden zijn om aan die klopjachten deel
te nemen. De schrik van Cartouche is zo groot ilat ieilereen de moed in de schoe-
nen gezonken is.

De ilokter zuchtte.

- 't Is waar, zeiile hij. Het is menselijk! Maar toch zou men ile krachten moe.
ten verenigen, anders zal de toestand nog verslechten, zullen we nooit van die
slechte kerels veilost worden en zullen we drama's zien gebeuren als ilegene
waarvan ile ongelukkige jongeling het slachtoffer was.

- Ik wil me gaarne engageren om de nachtelijke ronclen in te richten, sprak
een iler aanwezigen.

- Ik ook ! Ik ook ! herhaalden een paar anileren.

- Goed, het is nu reeds een begin, zei ile dokter. Spreekt met elkaniler in
stilte af en misschien zult ge aklus een sterke bende kunnen vormen die tegen
de benile van Cartouche kan opwegen en haar uitroeien... Ik zal Deswert over ilie
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kwestie van vuurwapens eens spreken. Misschlen weet hij er iets op. Hii is vin-
ilingrijk en heeft veel moecl, wat zoals ge zegt, hier totaal ontbreekt... Wij mogen
ook niet laten zien ilat wij Cartouche vrezen. Hij zou te overmoedig worden en
hier als een echte tirar, ons allen bedwingen.

Maar de regering zal toch wel eens handelend optreden, zei ile iloktersvrouw.

- Als er geen priesters meer te vervolgen, geen gemeentekassen meer te
plunileren, geen klokken meer te stelen zijn, ilan misschien, sprak haar echtge-
noot. De boeren en burgers van Heist en omliggende rlorpen moesten zich ver-
enigen, maar wie zal hen aanvoeren ? Ik ben wel tlokter, maar geen krijgsman.

- Peer Deswert kan hen aanvoeren, meenile ile dorpeling.

-'t Is jammer dat het zo is, vriend, maat Peer Deswert wordt niet naar waar-
de geschat iloor ile ilorpelingen. Hij ilraagt geen gouden frak, heeft geen voorna-
me titels... is maar veldwachter. Bovenilien mag Peer niets verrichten buiten
't grondgebled van Heist, omtlat hij velilwachter is onzer parochie.

- Maar wie zou hem ilat kwalijk nemen, dokter ?

- De overhelil !

- En als hij nu de rovers vangt?

- Och, vrienel, de overheid bekommert zich meer om ile kinilerachtige toe-
passing der wetten van de zogenaamde ondeelbare republiek ilan om ons welzijn !

En ilaarvoor wordt ons volk uitgezogen en gebranilschat door de zonilerlinge vrii.
heitlsbrengers, die veel beter in hun land gebleven waren ! Doch ik vergeet dat
er hier een dode boven aarile ligt. Ik ga nu naar huis, vrienal, hebt ge me noillg,
Llop me gerust op.

MEN HAALT DE DOKTER

Nog napratenil over ile arme vrouw Vroonen, naderilen ile geneesheer en zijn
vrouw hun woning.

-'t Is of er lemand aùn onze ileur staat, zei ile dokter op verwonalerile toon.
De dokter riep:

- Is daar iemand ?

- Ja, dokter, ik heb al geklopt.

- IVat is er ?

- O, dokter, ga toch spoedig mee !

- Een ernstige zieke?

- Een moeilijke verlosslng, dokten.. haast u toch, of 't, zal te laat zijn.

- \Pie ztjt gtj ?

- Morré.
De vrouw stootte haar man aan.
Moné was immers een beruchte kerel. Zei men niet, dat hij deelmaakte van

Cartouche's benile ? En nu zou haar man, zo laat op de avonil, met die gevaarlijke
kerel meegaan ?

- Maar, Morré voor wie komt ge ? vroeg ile dokter.

- Voor een gebuurvrouw... wiJ moeten elkander helpen,niet waar ? Een ge.
buurvrouw aan de Linie.

- Zo vet ! kloeg de echtgenote van de geneesheer. En 't is zo laat.

- I)e vrouw lljdt erg, en ze heeft me gesmeekt u toch te halen. Ge weet dok-
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