
OM HULP !

Liza hail angstig achter ile haag gewacht, want ze wilile weten wat er met
haar vrienil gebeuren zou.

IIa ! woonden er maar benileleilen te Boisschot, kon ze maan hulp halen
Maat ze stonil hier alleen en moest Morré aan ziin lot overlaten.
Itrelilra hoorde ze cle deur open gaan.

't VVas de zoon van de notaris, die rle woning verliet om de dokter en ile
burgemeester te halen.

Liza wachtte nog.
Ze zag ile geneesheer en ilan de maire het huis binnentreilen en begreep ilat

Sus gevangen was genomen.
Maar was hij ook gewond ?
Of hait hij iloor zijn verdeiliging andleren gekwetst ?

Maar na enige tijil bemerkte ze baat vriend tussen gerechtsilienaren en om-
rlngil van gewapenile mannen.

En zij kon niets doen, moest Sus laten wegleiilen naar ile gevangenls.

Ja, ze kon naar de Pypelheide snellen.
Maar Cartouche was afwezig, had Sus haar vertekl.
En wat zou de kapitein zeggen, als hij vernam ilat een zijner mannen alleen

een rliefstal had willen plegen ?

Zou hij Morré niet aan zijn lot overlaten ?

- Dat nag niet, ik zal hem ilwinEen Morré te verlossen. dacht bet melsie.
En ze i.ilile door regen en winil naar de woonplaats iler binilers.
Na een lastige tocht bereikte ze ile herberg van vatler Moné.
I)aar binnen was alles stil; geen binders waren er vergaderil.
Liza klopte op ile deur.

- Wie is daar ? klonk het na een wijl.

- Liza Montens. Ik kom u slecht nieuws brengen.

- Zijn er genalarmen in ile buurt ?

- Neen. maar Sus is gevangen !

Een gil klonk door't vertrek.

- Mijn zoon ! kloeg de vrouw. Ik heb altijil voorspelil, dat het slecht aftopen
zou. Nu zullen ze hem onthoofilen.

En ze begon luid te wenen.

- Sus gevangen, stamelile Morré als verilwaasil. Daat is zeker het werk van
ilie vervloekte veldwachter van lfeist.

- Neen, Sus wertl te Boisschot gevangen genomen, hernam het meisie.
En ze deed een verward verhaal van 't Eebeurde.

- Slet. feeks ! kreet de vrouw. Gij hebt rnijn zoon in uw huis gelokt.

- Ik zou Sus verraclen hebben ! riep Liza. Ik ben zijn lief, hoort ge tlat !

- Ge hebt hem verleid met u mee te gaan... ik ueg niet tlat ge hem verratlen
hebt. maar ge waart verslingeril op miin zoon en moest hem bij u hebben ! En nu
zit hij in ile gevangenis. hernam de moeder.

- Zwijs. vrouw ! gebooil de bineler. 't Is een erg geval. Ik beerijp niet ilat
Sus zo onvoorzichtig was om daar te gaan stelen. De kapitein had verboilen iets
tijilens zijn afwezigheid te ondernemen.

- Die slet heeft hem verleiil !
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- Sus is mijn llef, zou ik hem in 't ongeluk storten ? vroeg Liza. lk kwam
hier om ile kapitein te vertellen, dat er een goeile slag te doen was.

- Ge liegt ! De kapitein is niet thuis.

- Wist ik dat ? Ik vond Sus, die mij zegtle, rtat hij nu overste was. Hij wtlile
weten waarvoor ik kwam en ik moest het hem vertellen. Toen besloot hij alleen
tle iliefstal te plegen. Maar alles mislukte.

- 't Is een erg geval, hernam ile vilder. VVat moeten we iloen ?

- Hem verlossen ! riep zijn vrotrw.

- Geen cler mannen zal zondet Cartouche naar Boisschot willen gaan.
Die lafaarils !

- Ze moeten gaan ! kreet Liza.

- Ze zullen niet ongehoorza"atn zijn aan ile bevelen van Cartouche. Er is
maâr een miildel. Ik moet onmiddellijk naar Antwerpen.

- Gij geraakt er niet !

- Zoaùt gij willen ? vroeg Morré.

- Maar natuurlijk ! Sgs is mijn lief.

- En kent ge ile weg ?

- Ja, heel goed. Maar waar kan ik Cartouche vinden ?

- Ik ken een herbergje, waùt de kapitein veel komt.

- Dulit het mij aan !

- Ik zal een briefje schrijven. Moest tle kapitein er niet zijn, geef het tlan
aan de herbergierster en deze zal bet wel aan Cartouche bezorgen.

- Rap dan !

Morré schreef een klein briefje in grote letters, maar die Cartouche wel
ontcijferen zou.

Liza vertrok onmidtlellijk.
Ze lrwam voorbij het hutje vân haar vâaler en klopte ile bezembintler op.
Ze vertelde haar vailer alles.

- Ge behoeft niet te voet te gaan, zei deze. Kom, ik zal een karreke lenen
bij iemantl, die veel zaken doet met Cartouche en ons deze dienst niet weigeren
zal. 't Is een lelijk geval en wij moeten Morré verlossen, anders loopt heel ile
bende gevaar" Maar wat zitn liefile betreft, meisje, vertrouw ilaarop niet te veel !

- Sus bemint mij, vader, en ge moogt er u niet tegen verzetten.

- Mij verzetten, neen ! Maar Sus Morré zal misschien weinig moeite iloen,
om u tot wijf te nemen" In alle geval, we moeten daarover nu niet spreken, we
hebben wel iets anders te rloen.

De bezembiniler kreeg inilerdaatl een karretje €n een paard en voerde zelf
zijn dochter naar de Scheltlestad.

IVij weten, rlat Cartouche het briefie ontving en met Bakelanilt naar de
heiile terugkeerile.

DE < NOTARIS r

De volgenile voormiddag was Liza in de herberg van Morré terug.
Ze vond er een biniler, nog een jongeling, rlie er minder haveloos en meer

beschaafd dan de andere rovers aitzag.
Men noemde hem tle < Notaris >, omdat zijn vader dit ambt in een voorname

Brabantse stad uitoefende.
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