
OP WEG.

Het ilenkbeelil dat 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 aaniloenlijk toneel
ln de tlroevige wonlng, nu met ileze man te kouten, alsof er niets gebeurd was.

De dokter zocht een aanleiding, om met Sus Morré over ile benrle van Car-
touche te spreken.

-'t ls toch ruw weer, zei Morré. En op de heiile heeft de wind vrij spel.

't Zal betercn als we langs de dennebossen gaan.

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

- 't Is een Jonge dochter...

- Wat, een jonge dochter, een betlrogen meisje ?

- Ja, ilokter.

- En waar is de vailer ?

- Die zal natuurlijk ver te zoeken zijn !

- Dan is hij een lafaard-

- Ge hebt gelijk, ilokter, mùàr zo iets gebeurt ilikwijls, niet waar ?

- Eelaas I Zu.llre vaders veracht ik !

- 'k Geloof het, dokter.

- En wanneer is het begonnen?

-'k Weet het niet iuist. Ik zat bij miJn vuurke toen een vrouw binnen kwam
en miJ vroeg of ik u wilde halen. Nu ge zouilt een hart van steen moeten hebben
om te weigeren zo'n boorlschap te iloen.

- Weinig dokters zouden 's avonds over de Pijpelheiile gaan, Morré, hemam
Van Montfort, eerr gelegenheiil zoekend, om over de binilers te beginnen.

- 't Is waar, rlokter.
Hij laat niet veel uit, ilacht ile geneesheer, Dn hij sprak:

-'t fs hier niet pluis.

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

- Eoe weet ge dat ?

- Wie zou er dokter Van Montfort een stro ln de weg willen leggen ? Wie
zou het durven?
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- Maar Anilries Vroonen was een heel brave longen en h[ werd vanilaag

Yemooral.

- Dat ls een verschil, dokter.

- V9aarom ?

- Vroonen hanilelile dwaas.

- Maar waarom ?

- Hii zocht zijn itooiMlij wilde Cartouche aanvallen omilat ziln lief vcr-
moord werd.

- Ik weet het... doch die aanval op de Beerselschrans was gruweliik ook

- Ja, dokter. Men spreekt er nog van. Siska heeft een triestig einile gehail'

doch 't was ook haar eigen schuld, hernam Morré.

- Haar eigen schuld ?

- V[aarom moest zij zlch vertledigen als alle anilere om genaile smeekten ?

Zie, ilokter, ik ken de heide, ik ken Cartouche ook en'k weet, ilat ge hem niet
moet tegenwerken. IIoe zou ik anilers hier kunnen wonen. Maar ik bemoei me

met Cartouche niet

- Spreekt ge hem wel eens?

- Ja, ik beken het zonder omwegen.

- Maar, Morré, dient ge hem niet ?

- O, dokter, ik weet wel dat men zulks vertelt ! Men zegt het van ile bewo-
ners der Pijpelheiite. Maar bewijzen, dat ls anilers. Stropen, tlat iloe ik' ik ver'
berg het niet. Waarom is het wilil niet zo goeil van mil als van een aniler? Maar
noven en moorden. zle, ik stierf liever. Doch Cartouche verrailen, zal ik ook niet
doen. 'k Zou kunnen varen als Vroonen.

- Zou Cartouche Vroonen vennoorrl hobben?

- Behoeft ge dat nog te vragen, ilokter!

- Maar niemand weet het zeker !

- Behalve Cartouche en zfin bendeleilen.

- Morré laat niets uit, hdJ is sluw, dacht Van Montfort, maar ik vertrouw
hem nlet

Ha ! had hlj alles maar geweten !

Een der moordenaars van de arme Vroonen liep nevens hem hier op ile een-

zame vlakte.
Cartouche en Sus Morré hailden de wanhoplge ionkman op de helde gezien.

De twee banilieten wareû naar Vroonen gegaan.

- Ge zoekt Cartouche, niet waar? harl de kapltein der rovers gezegd, de

Jongrellng vastgriJpend. Ehwel, hier is Cartouche.

- Vroonen had getracht zich los te wrlngen; heftig worstelile hii met ztin
aanvaller, maar ileze was ile jongeling meester gebleven. En terwiil Cartouche,
Andries in bedwang hielil, hail hij tot ziin ellenilige gezel gezegil: a Schiet hem

nu vlak in 't hart r.
En Morré had gehoonaamtL

,I.
Beiile mannen stapten snel rloor. Ze haililen ite wtnd in ile rug en biiwiilen

werden ze voortg;eilreven.
Allerlei geluiilen stegen op: het loelen van ile storm, het zwcpen van een

struik, het ritselen iler blatleren, 't kraken van een tak..
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- lk hoor lets ongewoons, zei Van Montfort.

-'tZal de wlntl zijn, meende Morré.

- Neen, neen; miJn oor is geoefend. Ik hoor iets anilers. Er nadert volk !

- t fs mogelijk. Gs zijt toch niet bevreesil, ilokter ?

- Itrel neen !

- Er is ook geen reden voor.
Gestalten doemtlen op: 't waren twee ruiters.

- Is dokter Van Montfort tlaar ? vroeg een der ruiters.

- Ja, antwoordde ile geneesheer. Maar ik kan niet onmiililellijk meegaan,
men wacht mij reeds.

- Een vrouw, niet waar ?

- Ja.

- Zii is in grote nooiMk kom u halen ! Klim op mijn paaril.." wij zullen er
spoeilig zijn.

- Wie zijt Sij ? vroeg ile ilokter.

- De vatler van het kind, wiens geboorte 't leven iler moeder in gevaar
brcngt.

- Ik rijil mee, hernam de heelmeester.
De rulter hielp hem.
Van Montfofi zat nu achter Cartouche, achter een iler moorilenaars van

Vroonen.
En hij reerl nevens Bakelanilt, tle bantlietenoverste van Vlaanderen.

- Waar moeten we zijn ? vroeg Van Montfort.

- Aan de Linle.

- Maar, hoe heet dan rlie vrouw ?

- Ilaar naam doet niets ter zake, doktær.

- Ilebt gtj itat meisje verleid ?

- Verleid ! herhaalde Cartouche ilriftig. IIif hoortle Bakelanilt tlrifttg ku-
chen. Cartouche wiltle niet, ilat Van Montfort hem zo meestetachtig toesprak in
t' biJzljn van V[est-Vlaanderens beruchte roverkapitein.

- Je, verleiil, hernam Van Montfort. Gij gaat de moeiler van uw kinil toch
huwen... als ze ten minste gered kan worilen ?

- Met welk recht bemoeit ge u met miin zaken ?

r - Ik heb u geroepen, om de vrouw bij te staan, maar niet om mli ile les door
u te laten spellen, riep Cartouche kwaatL

Van Montfort voelile alat bii ile zaken nlet veriler mocht drijven dan het nu
reeds gegaan was. Hij bezat ook waardlgheiil. En deze waariligheiil was zifn
hoogste goeil.

De plaats scheen wel niet geschikt om een twistgesprek aan te gaan, maar
hiJ wilile toch door een kordate hanileling bewijzen, ilat men hem niet als een
klnil mocht behanilelen.

- Luister eens, sprak hIJ...

- Ik zeg u, ilat ge zwijgen zult...

- En ik wil nog een woord plaatsen, riep de ilokter woeilenil uit. Met wie
heb ik hier te doen ? lVie geeft u het recht een eerbiedwaardlge man alilus
te behanilelen ? Heeft men mij soms in een valstrik gelokt om mij af te maken ?
Zeg bet dan onmiitilellijk.
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Cartouche schaterlachte.
Maar ondanks dat lachen bekroop hem toch ds angst dat ile ilokter zijn voor-

nemen zou uitvoeren en de ilienst zou weigeren ilie men van hem verwachtte.
Zijn stem was toen ook zachter toen hij antrtrooralale:

- Dokter Van Montfort, ik was bars tegenover u, omilat ik u niet gevraagil
had om zedespreken te horen, maar om een zieke vrouw te helpen. Daarom beval
ik u te zwijgen. En als ge mij een plezier wilt doen, bespaar mij uw zedelessen.
Het is hier de plaats niet noch de gelegenheid om mij als een schoolknaap te be-
hantlelen, Daarmee basta. Grieft het u ilan vraag ik u excuus.

- Dat hoor ik gaarne en ik zal mijn plicht iloen.

- We zijn het eens. antwoorilde Cartouche.
De paarden vlogen over de vlakte; hun hoeven raakten nauwelijks de grond.

Wi&l wapperden ile manen der dieren.
Van Montfort hield de man, ilie voor hem zat, stevig vast. Hij ook reed veel

te paarel, doch nimmer in zulk een wllde ren.
Zo reisile de dokter in de nacht over ile Pijpelheide, in 't gezelschap van twee

banilieten, twee moordenaars.
Had zijn echtgenote het kunnen vemoeden. Ztl, ùie angstig wa,chtte in het

grote, holle huis !





BAKE,LANDT

Deel I

IAN VAN CONTICH
IOHAN VERDIICK

DE BENDE VAN

ANTWERPEN
UITGEVERSFIRMA L. OPDEBEEK

1955


