DE BEROER,ING.
Mevrouw Van Montfort was nu en dan wel even ingesluimeril. maar schoot
telkens weer verschrikt wakker, vragend aan tle knecht:
mljn echtgenoot nog niet thuis ?
-EnIsaltijil
ook was het antwoord ontkennenil.
De angstige vrouw weende hevig.
De knecht hail innig metlelijilen met haar.
zal ik de ilokter tegemoet gaan ? vroeg hij.
- Mevrouw,
O, zouilt ge ilat willen doen ?
- Maar natuurlijk !
- Ik
het niet vragen. Maar Ja, ga hem tegemoet. Het wordt nu al dag.
- O, ilurftle
ik
ben niet bevreesd, maar ik moet eerst iemand halen om u gezelschap
-

te houilen.

- Neen, neen, 't is niet nodig. Ik kan hier wel alleen blijven. Het dorp ont.
waakt. de nacht is voorbij. Ga nu... mijn hart ilreigt te breken.
De knecht verliet het huis. Ook in zijn binnenste stormile het. Ja, 't was
mogelijk, dat dokters hulp voortilurenil nodig was in een of andere hut op ile
heiile.

- Als er maâr geen ongeluk gebeurd is, mompekle ile knecht. 't Is waar, de
ilokter weet meer ilan hij zegt. kent voopeker menlge biniler. En Cartouche kon
eens vrezen tlat Van Montfort hem verraden zou. Alles is mogelijk.
vroeg op ? klonk het eensklaps.
- Zo
Peer Deswert" veldwachter ! groette de dienaar.
-Het was inrlerilaad Deswert. die, te paaril gezeten, hem aansprak.
gaat ge zo voor dag en dauw heen, zonder al te nieuwsgierig te zlin'l
- lVaar
Dokter
Van Montfort halen op ile Pijpelheide, antwoorilde ile knecht, blii
dat bij de veldwachter ontmoette.
dokter op de heirte ? tlaar ja, hiJ is er ilikwljls 's nachts.
-Ik lsgarlemee...
wacht, ik zal mijn uniform afleggen, ilat blinkt van te ver,
hernam de moedige veltlwachter, die geen vrees scheen te kennen.
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De veldwachter was spoeilig gereeil en keerde, zoniler paaril, terug.
- Dokter Van Montfort vertrouwt te veel op de zachtzinnigheid iler binilers
te zijnen opzichte, sprak hij, terwijl h[ met de knecht voortstapte.
ge, vroeg hlj, ilat men Van Montfort zou hebben aangevallen ?
- Denkt
Dat zullen we spoeiliE te weten komen.
-Beiile
mannen verlieten lleist. Ze stapten vlug voort, altiiil maar sprekeûtle.
maar beiilen toch innerlijk ongerust over het lot van itokter Van Montfort

Weklra bereikten ze ile Pijpelheiile.
Deswert haalile twee pistolen uit de zak.
Neem dit plstool... het is gelailen.
- Dank
- Ginderu...komt lemanrl, zei ile knecht.
- IIeb hem al gezien, het is de
schaper.
- 'k
Zotl ilie wel te vertrouwen zijn ?
- Neen ! Hii is een verspietler der
benile. Laten we op ile open heftIe bltiven
eû niet langs tle bossen gaan, opilat we onze vijanilen kunnen zlen.
hailden volk moeten meebrengen.
- We
Ja, maar ik ga niet ver over ile heiile. Dat ls te.gevaarlijk. Glsteren weril
Vtoonen geiloorl.

. - Goit hebbe ziJn ziel
dlenk. ilat ik nu op Cartouehe's lijst sta.
- Ik
Neen, dan is 't beter u nlet op ile heide te wagen.
- O, tk zal elke
ilag hier komen. maar nlet zoals nu. Ik dloe itan als ite
konlinen... lk houil mii zoveel mogeliik onzichtbaar. ,t
rs ûu miin levensiloel,
ln hanilen te krijgen. ,t fs nlet gemakkeliik, ik weet het.
Beide Helstenaren waren nu ittcht bii rte sehaper.
- Al zo vroeg op iie rreide ! riep ileze. 't Is nu niet, hoe later oD ile avotil.

Cartouehe

hoe sehoner volk, maar hoe vroeger op ile morgen.
Eebt Elj mifn meester nlet gezien ? vroeg ile larecht.

- Dokter Van
?
- Ja- IItj werd Morrtfort
glsteren avond gehaald en is nog nlet teruggekeerd.
- Ik kom reeht ult mijn
bed en bii mij was ile ilokter nlet. ilan heb ik hem
ook niet gezten ! Maar ge moet
voor de ilokter nlet bevreesdt zijn ! Vfie zou hem

kwaad doen ?

van Montfort's knecht spnong eensklaps op ile schaper toe. Bliksemmet onthii ileze een voorreerp dat rnet een punt ult de zak stak.
- Dit ls ile gelilbeurs van mljn meester ! riep htj ontstelil" Ik herken ze aat
ile kleur en ook aan de zllveren rlùEen"
De sehaper verbleekte even... heel even maar. En met een stalen geztcht

nam

sprak

hil:

- Behoort ille beurs aan ale dokter ? Ik heb ze zoeveù op ile heiile gevonilen.
Daar ik een eerliik man ben. verzoek lk u ze aarr dle eigenaar teruE te geven.
Sii liegt ! kreet ile velilwaehter. Spreek olr, waar is de ilokter?
- Schaper,
Als
tk
toch
lieg, behoef ik nlets meer te zeggen, garile. Ga voort, man, lk
heb niets met u te maken, zei ile herrler op norse toon.
- Maar ik met u wel ! Ge hadt die beurs dieper moeten wegsteken, Jongen !
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hernam ile veldwachter. Ik houil u aan, tot we meor nleuws hebben over de
ilokter.
giJ houilt mij aan, garde ! Ilanden thuls !
- Ifa,
uw geval slechts verergeren.
Verzet
- Maar ikkanvlnd
het niet erg, garile.
Ge zult er van avonil misschien anders over denken.
- Ik geloof het niet.
- Weet ge wat ik getoof ? hernam Deswert. Ik beloof vast en zeker ilat lk
nu de eerste biniler in handen heb. En hij keek de heriler scherp aan.
- Itret gerecht lacht met uw geloof, garde, Het gereeht vraagt bewijzen, zei
de anilere kalm.
Ik beveel u nogmaals mij te volgen.
- Grj
zijt een rare gii, Deswert ! lachte de schapen Als ge ilenkt ilat gij het
recht hebt iemand aan te hourlen omdat hij bii toeval een beurs vonil dan hebt
ge een zonderling gedacht van wat uw recht is.
- Zwiig nu maar en steek uw hanilen uit, want voor alle verzekerlng wll lk
miJn maatregelen nemen.
De schaper keek voortdurenil rond.
Dit verontrustte de velilwachter zeer. want hij wist dat de herkennlngskreet
van een lirl der bende bij machte was om tladelijk enige moordenaars utt de

gronil te toveren.
- Schaper ! sprak hij beslist. Ik beveel u thans te zwllgen, zo ge nog oen
wooril durft zeggen. verbrijzel ik u ile hersenpan.
Nogmaals liet de schaper zijn zonderlinge lach horen.
nu uw hantlen uit !
- Steek
Neen, ilat bevalt me niet ! Ik wil niet aangehouden worden ! Ik wil u aiet
volgen ook. Pas op Deswert, het mocht u eens berouwen.
- Nu nog bedreigingen ook, lachte de veldwachter schamper. We zullen ilat
eeis anders gaan regeleu.
op, Deswert ! riep de kneeht. Hii heeft iets in ile ztn.
- Pas
Ik
heb hem al in de gaten ! antwoordile Deswert"
Ilet gelaat van de schaper werd grauw. Hij was tot het uiterste beslist. Hii
had ronil gezlen en bemerkte dat er ditmaal niet op zijn makkers te rekenen was.
Deswert zag dat ile schaper zijn mes wilde griipen. Maar de vlugge veldwachter was de spion van Cartouche voor en gaf hem zo'n hevige stomp in de
maagstreek, dat de getroffene neerviel en zich kronkelde van de pijn.
- Een goed soldaat heeft altijrt ztjn wapens bij zich, sprak Deswert. een
koord uit ziin zak halenil.
Behendig en rap bonit hij stevlg zijn gevangene.
lVat gaat ge nu cloen ? vroeg de iloktersknecht.
- Ilem
op een veilig plaatsje leggen.
-Hij sleurile
de herder naar een gracht en legile hem op een plek, waar de
gevangene door overhangende struiken onzichtbaar was.
- Nu nog een prop in de mond, ilat hij niet om hulp roepen kan en dan zullen we hem straks wel afhalen, hemam ite politiedienazr. Ziezo,'t is klaar. Nu
gaan we de dokter zoeken
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- Milo arrne moester ! Zeher ls er lets Sebourd".. een ongpluÈ ! De schaper
heeft ilie beurs niet gevonden...
Ik geloof er niets van... Ik heb de schaper altijil voor een grote flelt
-

gehouilen.

Mrjn arme meester ! En mijn meesteres !
- Ge
- moet niet onmiildellijk alle hoop verliezen, troostte Deswert, die ecbter
ook zeer ongerust ras omtrent't lot van Van Montfort.
Ze gingen verder met bezwaaril hart.
Plots bleef Deswert staan. Zijn blik onderzocht stlietlend ile helile.
- Ziet ge ginder die zwarte plek ! riep de knecht eensklaps. En hil beglon
over gans zijn lichaam te heven
Ja,, ja... 't is een mens ! kreet Deswert.
- Miln
mijn meester ! kloeg de ander.
- Houd meester...
uw wapen gereed ! En ziet gii btnilers, zzrzel niet om te schleten !
-Dit zeggend liep Deswert voort.
- Ja, 't is ile dokter... 't is de arme dokter... dood.., wreed vermoord ! Die
schelmen... zelfs ile dokter ontzagetr ze niet.
De knecht naderde nu ook.
- Kijk ! 't Is mijn meester... hij is ilood ! Arme meesten.. zo vlnd ik u ! rlep
hiJ in tranen uitbarstend... Eeu wonale aan 't hoofil... armq armo meester..,
vermoord

-

!

ï[e zullen hem vlug

verliezen

wegilragen, sprak Deswert gejaagd. Rap... geen

ttd

!

wat za,l ziJn vrouw zeggen ! Zo kunnen we toch niet thuts komen.
- Maar
Neen, neen, maar we moeten zo spoedig mogeliik van ile heide zijn. Neem
- dokter bij ite voeten... ik neem hem hier !
gii de

Klagend vokleed de knecht aan 't bevel.
De mannen keerden eerst't lijk om.
De knecht gilde van ontzetting. De ogen van de iloile stonilen nog open en
schenen de dienaar hulpeloos aan te starenmeester, mijn arme meester ! kermile de knecbt weer.
-DeMiin
mannen vervoerden hun last. Zonder door iemand gestoord te worden
konilen ze rle heide verlaten, V9eldra bereikten ze een hoeve.
- Iile zullen hem voorlopig hier brengen, sprak de veltlwachter. Ilan ga ik
onmiildellijk miin gevangene halen.
De boer kwam uit zijn huis gelopen.
Weeral een moord ? vroeg hij angstts.
- Ja,
Deswert.
- 't Isantwoordde
de
ilokter
!
hernam de boer, ile armen van schrlk omhoog slaando.
De brave. edele dokter..., Van Montfort.
En als een waanzinnige liep hij 't hof rontl, schreeuwend:
- De binders hebben dokter Van Montfort vermoord !
De vrouw, de zonen, de knechten. de rneltlen... allen kwamen toegesnelù..
en allen riepen hevig verschrikt r
Van Montfort vermoord !
- Dokter
Mogen
wij hem hier neerleggen ? vroeg Deswert" Ik geloof, ilat ik ile
dader ook al heb. Hij ligt ginder gebonden in een gracht.
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vroeg de boer.
- Cartouche!
Neen... de schaper !
- Wat, heeft de schaper het gedaan ! Maar is onmogelljk, velilwachter
't
- IIij
weet er -n elk geval meer van dan wij. Maar nu ga ik hem vlug halen,
anders komen ze hem nog bevrijilen, ofschoon ze goeile ogen moeten hebben om
I

hem te vinilen. Wie wil er met mij meegaan?
Niemand antwoordde.
- Durft er niemand meegaan ? vroeg Deswert. Cartouche ir nlet ln ile nabUheiil. Als rle schaper weigert ziJn benen ts verzetten, kan ik hem toch niet alleeu
ilragen

!

- Zie, garile, "vlllen... o, wat dat betreft, we willen allen helpen, ûtaar we
zljn bevreesd voor wraak.
- Boer Dewinter, hoe kunneu wij een elnd stellen aan de roverijen van
Cartouche en zijn hanrll,angers als de parochlanen weigeren ons te helpen, zoals
gij nu.

- 't Is maar, garde, ilat wij hier zo eenrza&m wonerr. En Cartouche zou zeket
wraak nemen.
Hij komt u toch de een of anilere nacht een bezoek brengen, hernam de
-

veldwachter.

weet wel, dat ik arm ben !
- Hij
O, hij is met't weinige tevreden, als hij niet veel kriigen kan.
- Welnu, ge hebt gelijk... ik ga mee ! sprak de landman. Als we niet mee'
helpen, zullen die schelmen nog lang baas bliiven.

Ik ga ook mee ! rieP een der zonen.
- We
gaan ilus gedrieën, zei Deswert. Dan ziin we sterk genoeg.
-De velilwachter,
de boer en zijn zoon, sloegen de richting der Piipelheide tn.
De knecht begaf zich naar Heist. Met gebogen hoofd, moedeloos, strompelile

hiJ voort, ln zich zelf overleggend hoe

hii ilie vreseliike ttiiling aan ziln

meesteres overbrengen zou.

DE GEVANGENE.

Deswert stapte vooraan,

't wapen ln de hantl tot schieten

gereeil

De boer en zijn zoon voelden zich al mlniler veilig, hoe meer ze de geschuwile,
ile eenzame heiile, waar zo kort achter elkaniler twee moorden gepleegil waten,
naderilen

Giniler was echter alles stil. Geen levend wezen vertoonile zich.
Maar hoe zou het ilaar veriler op ile vlakte zijn !
Zou de vreselijke kreet < Ha, ha, hoe ! r zich niet verheffea... de moordkreet
van de wrede roverkapitein.
Deswert stapte drlftig voort en rlep berhaalileltjk zfin gezellen toe, zich toch
te spoeilen.
- Giniler bij ilat bosje lieÉ hij in ile gracht ! riep hiJ. Ma&t, vervolsale htl
verschrikt... wie is er bij hem... wie helpt hem !
! kreunde ile boer.
- Cartouche
tra, Cartouche I zei ziin zoon. En hij fluisterile: Vailer, laten wfi terug.

-

keren
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