
MEN UAALT DE DOKTEE

Nog napratend over ile ame vrouw Vroonen, nailerrlen ile geneesheer en zijn
vrouw hun woning.

-'t Is of er lemand Lùî onze ileur staat, zei ile dokter op verwonilerile toon.
De dokter rlep:

- Is daar lemand ?

- Ja, dokter, ik heb al geklopt

- Iûat is er?

- O, dokter, ga toch spoedig mee !

- Een ernstige zieke ?

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

- lDie ziit sli ?

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

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

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

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

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

- De vrouw lijilt erg, en ze heeft me gesmeekt u toch te halen. Ge weet dok-
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ter, dat wtJ noott onnodlg om u komen in zutke gevallen" I)e vrouwen op ile Ptj-
pelheide zfin sterk en van geen klein gerucht vervaard. Maar nu ts het toch te
erg !

- Morré, ge weet mlJn knecht wonen ?

- Achtlles ?

- Ja. HaaI hem, zeg alat ik uit moet en dat hii hier moet bliiven tot ik terug
ben.

- 'k Ben al weg, dokter !

- Bernard. gaat ge werkelijk nog uit ? zei tle vrouw, zotlra Moné weg was.

- Hoe kunt ge ilat vragen, Mie !

- Ik ben bang van die kerel.

- Hij heeft een slechte naam, maar, ge weet, mijn naam alleen ls teeils een
paspoort op de heiile. De binders hebben eerbieil voor miJ.

Achilles zal bii u blijven... ik keer zo spoetlig mogelijk terug, maar 't kan
natuurlijk wel morgen worden. Alles hangt af van de omstantlighetlen. Maak u
ilus niet nodeloos ongerust.

De dokter zocht ztjn werktuigen bijeen, kleeilde zich warm en letllgile een
glas warme wijn, dat zijn vrouw hem nog gauw bereiil had.

- Braaf wijfhe. schertste hii.

- Bernard. blijf thuis ! riep ze opeens, in tranen uitbarstenil.

- Ik mag niet...

- Blijf thuis. ga morgen !

- Wees toch redeliJk ! Die vrouw liJilt, haakt naar miJn komst en zou slapen !

- O, ik heb een bang voorgevoel.

- Uw geest ls ontsteld. Ge moest thuis gebleven zifn in plaats van naar Vroo-
nen te gaan

- Neen, neen. mijn geest is niet ontsteld. maar heel hekler. Maar ik heb een
boos voorgevoel.

Een ogenblik aarzelde Van Montfort. Zijn echtgenote, sloeg haar armen om
zijn hals en weende.

- Neen,'k moet gaant zei ile ilokter.

- Ge moogt niet !

- lk moet. Indien ik morgen hoortle. ilat die vrouw bezweken is, hail ik geen
ogenblik rust meer. Het bezoek aan Vroonen heeft u opgewonden, Mle. VoIg nu
miJn raad !

De knecht trad binnen.

- Een ogenbllk. ilokter, flulsterile htl. Weet ge wle u halen komt ?

- Sus Morré.

- En weet ge ook wat men van hem vertelt ?

- Ja.

- En durft ge met hem gaan ! O. dokter, ik zeg het nlet omilat ik hler waken
moet, ik wil u vergezellen ook, maar Morré is een bandiet.

- Achilles, ge weet ilat ik ook op ile Piipelheiile geëerbiedigil word, nlet
vtzt?

- Ja, dokte& maar toch... maar toch ! Nu weer met ilie arrne Vroonen ! De
tijrlen zlin wreed.
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- Maar Cartouche zwerft reeds lang over de helile. Moet lk ilaarom nalaten
langs giniler te gzan?

- Neen, ge wortlt geëerd, beminil, maar toch...

- Kom, geen muizenissen, ik moet nu weg. Ge zult mijn vrouw niet over
ilie zaken spreken, nlet waar, Achilles ?

- Neen, ik zou niet gaarne.
Van Montfort kuste zijn echtgenote, die hem nog smeekte toch te blijven,

maar de dokter snelde de ileur uit,

- Slecht weer, zei Morré. Maar ik zou u nlet gehaald hebben als het niet zeer
noilig was.

- Ik weet het, ik weet het.
Mevrouw Van Montfort begon haar angstige waakstonile en weigerde naar

beil te gaan.

OP WEG.

IIet denkbeelil itat hij misschien nevens een der moordenaars van Anilries
Vroonen liep, greep dokter Van Montfort hevig aan.

Niet dat hij iets vreesde, maar het gruwde hem, na het aantloenlijk toneel
ln de ilroevige woning, nu met deze man te kouten, alsof er niets gebeuril was.

De dokter zocht een aanleiiling, om met Sus Morré over de bende van Car.
touche te spreken.

-'t Is toch ruw weer, zei Morré. En op de heiile heeft de winil wii spel.

't Zal betercn als we langs ile dennebossen gaan.

- Ja. Maar hoe heet nu de vrouw, ilie verlost moet worilen ? vroeg Van
Montfort.

- 't fs een Jonge dochter...

- Itat, een jonge dochter, een beilrogen meisje ?

- Ja, dokter.

- En waar is de vader ?

- Die zal natuurlijk ver te zoeken zijn !

- Dan is hij een lafaaril.

- Ge hebt gelijk, ilokter, ma,ar zo iets gebeurt ilikwljls, niet waar ?

- Helaas ! Zulke vailers veracht ik !

- 'k Geloof het, ilokter.

- En wanneer is het begonnen?

-'k VYeet het niet juist. Ik zat bij mifn vuurke toen een vrouw binnen kwam
en mij vroeg of ik u wilile halen. Nu ge zouilt een hart van steen moeten hebben
om te weigeren zo'n booilschap te doen.

- Iileinig dokters zouden 's avonds over de Pijpelheiile gaan, Morré, hemam
Van Montfort, een gelegenheid zoekend, om over de blnilers te beginnen.

- 't Is waar, rlokter.
Hij laat niet veel uit, dacht de geneesheer, En hij sprak:

-'t fs hier niet pluis.

- Maar Sij hebt toch niets te vrezen, zei Morré haastig.

- Hoe weet ge rlat ?

- Wie zou er dokter Van Montfort een stro ln ile weg willen leggen ? I[ie
zou het durven?
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