
ffi DEBETDE'VER'TEN.

Enige uren waren voorbijgegaan-
Van Montfort trad uit rle hut en begaf zich naar de verbliifBlaats van Car-

touche.
Daar stonal een wachter.

- Ilola, wte zijt gij ? vroeg deze.

- Dokter Van Montfort.

- Ha, ile ilokter, hernam de rover. \ilel, hebben we een nieuw kaplteintje ?

- Roep Cartouche !

- Neen, neen, ik mag hem niet storen.
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- Dan doe lk bet.

- Wat, ge wilt toch nlet binnengaan.
Maar de geneesheer was de wachter al voorbij en ging stout in de hut.
Welk een verschil met de stulp, waar Clothiltle zo vreselijk leed !

Hler was alles weelderig ingericht, als in rle schoonste kamer van een slot !

- Ellendeling, zelfzuchtige wreedaard ! mompelile ile dokter.
Op een zacht leger lagen twee mannen vast ingeslapen. 't Waren Cartouche

on Bakelanilt.

- De rover slaapt terwul zijn slachtoffer sterft, ilacht ile geneesheer. Hlt
slaapt gerust na pas een mooril gepleegil te hebben

Hij schudde Cartouche... hij ileeil het wild.
Verschrikt schoot de hoofilman der Pijpelhetde wakker, roepend:

- Wie is dat ?

Dan herkenite hii ile dokter.
Glj hier ! kreet hij woedenil.

- Wilt ge haar nog levend zien ? vroeg de ilokter, moelte iloende om kaln
te zijn.

- Neen ! antnoorikle Caftouche kort, want hij schaamde zlch over het ge.
voel van medelijrlen. dat bij hem opkwam, hij schaamte er zich over... want Ba.
kelanrlt was ook ontwaakt... en Bakelandt was immers nooit gevoelig.

- Ge gaat dus niet mee ?

- Neen ! Is het kind er ?

- Ja... het .s ,ehùkig dootl !

- Gelukklg ! herhaaltle Cartouche. Waarom ls ilat gelukktg ?

- Ge begrijot mij wel. Dus ge gatt uiet mee ?

- Neen; riep de schelm vloekend.

- Ge hebt haar geen vergiffenis te vragen ?
Nu begon Eakelandt luid en treitercnrl te lachen en zei dan:

- Ziin ile dokters hier ook pastoors ?

- Van Montfort. ge weet nu zeker wie ik ben ?

- Ja.

- 2e heeft u alles vertelil.

- Ja.

- Die valse slang !

- I{at, spreekt ge zo over het meisje. dat ge bed-rocen hebt, dat ge hier in
de ellende bracht, "{lt ge nu sterven taat ! Gij leeft hier weelilerig... en ge laat
haar ellendig ornkornen

- Dat wijf ii zijn slavln. sei Eaketranalt.

- Ziin slavin, herhaalde de doklrr toornig. Maar is er dan geen gevoel in u !

Hebt ge geea hart!
Van Montfort. ge zijt in het hol van ile leeuw ! riep Cartouche kwaad. Noort

werdt ge op de Pijpelheiile gehinilerd... integendeel wi.i eerbietligen u... maar
nooit hebt ge u met onze zaken bemoeid. Pas op, wijk van die gewoonte niet af !

lk heb u ditmaal meer dan ooit vertrouwil... lk liet u toe tot in mijn hoofil-
kwartier.

- Cartouche, ik moet u aaR uw plicht herinneren. Miln hart breekt als ik
dat arm, beilrogen meisje daat zle liggen !
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- Ik ga er nlet heen ! riep Cartoucbe.
Dokter, laat ons nu slapen.

- En stoor ons niet meer met zulke beuzelingen, voegile Bakelandt er bij.

- Man, ik ken u niet, maar ge spreekt als eæn iluivel ! hernam ile ilokter nog
verontwaardigden

Nooit hail hij ilergelijke taal gehoord en tocb bracht zijn beroeB hem onder
ruwe hardvochtige kerels.

- Nu gaat hii met mlj ook ruzie m&ken, spotte Bakelandt. Ouile flemer, 8a
weg ! Ga die vrouw troosten !

- Cartouche, gaat ge mee ? vroeg de dokter nogmaals.

- Loop naar de duivel ! sehreeuwde de ellenileling.
Van Montfort verliet het vertrek en keerde naar ile hut iler stervende

terug.

- Die pillenilraaier schtjnt hier veel te mogen doen, zei Bakelandt nil.
acbtend. Gij haatt toeh bevolen, dat niemanil hier toegelaten mocbt worden"

- Ja, maar die doktbr ls geen ge\poon mens.

- 't Is waar, hij schijnt de baas iler Piipelhoide te wezen.

- Och kom, ge weet wel beter !

- Nu kent hij al uw geheimen.

- Hij zal ons niet verrailen.

- Ge zult hem tlus ongestoord laten vertrekkea ? riep Bakelandt op ilrtftige
toon

- lVat wilt ge zeggen?

- Ik vraag of die pillendraaier ongestooral mag vertrekken. Ge begrtipt me
toch wel !

- Maar de ilokter zal ons niet verraden

- Hoor eens, hernam Bakelandt, moest er in ons Geuzenbos iemanil komen,
die maar het tiende deel wist van hetgeen die dokter weet, hij zou sterven !

Geen geheimen buiten 't bos ! Ik vertrouwrle zelfs mijn elgen wijf niet en ik
iloodile 2e... ge weet het. Nu vraag ik u, wat gaat ge in dit geval doen ?

- Maar Van Montfort wordt iloor mijn eigen mannen geëerbieillgil ! zel
Cartouche ongeduldig.

- Dus ge durft hem niet uit de weg ruimen !

- Niet durven I Ge gebruikt altiid zulke grote woorden, hetnarm tle kapitein
iler heide.

- Dus gij, overste, gif zit onalet uw mannen ! sprak Bakelanilt honenil.

- Maar, neen !

- Ehwel, dood dan die dokter. En als ge het niet doet, ilan bedank lk er u
hartelijk voor, nog een uur langer op de Pijpelheide te bliiven. Ik ben hier
gekornen, om met u een goeile slag te iloen, niet om miJ gevangen te laten
nemeri ! sprak Bakelandt beslist.

- Maar de dokter zal ons niet venaden !

- Ge kent mijn gedacht. Als Van Montfort straks ongestoord weggaat, keer
ik onmidtlellijk naar l{est-vlaanileren terug. 'k Ben miJn leven nog niet moe !

cartouche wertl woetlentl. IVat meende die vlaamse banrliet wel ! Hii kwam
hier de wetten stellen... hier op de helde. 3Oz

Maar Cartouche beilwong zich. Hil hail Bakelanitt aoiltg, Bovendien mocht
ileze niet denken, jlat hij, Cartouche, ziJn mannen vreesile !

En de brave dokter, die wenend, tot in het iliepst van zijn harte geroerd, een
stervende vertroostte en versterkte, weril in die andere hut... in het hoofit_
kwartier... ter dooil veroordeelil...
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