DE GEVANGENE.
Deswert stapte vooraan, 't wapen ln ile hanil tot schieten gereeil
I)e boer en zijn zoon voeklen zich al minrler veilig, hoe meer ze ile geschuwile,
rle eenzame beide, waar zo kort achter elkantler twee moorden gepleegil rraren,
nailerden
Ginder was echter alles stil. Geen leventl wezen vertoonile zich"
Maar hoe zou het ilaar verder op ile vlakte zijn !
Zou de vreselijke kreet < IIa, ha, hoe ! r zlch niet verheffen.. de moordkreet
van de wrede roverkapitein.
Deswert stapte drtftig voort en rlep herhaaftlelijk ztfn gezellen toe, zich tocb

te

spoeden.

Giniler bij itat bosje ligÉ hij in ile gracht ! riep hil. Maar, vervolgile hlj
verschrikt... wie is er bij hem... wie helpt hem !
! kreunde ile boer.
- Cartouche
Ja, Cartouche ! zei ziin zoon. En hij fluisterils: Vailer,
keren !
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laten wij terug-

wllf I hernam de veldlwachter. Vluf mannen,
- 't Is een
! 8n dat mag niet...
is

de schelm los

ile schaper

anders maakt se

de ilailer of een der daders.

IIet drietal snelde voort.
- 't Is Kate i kreet de veldwachter. Kate, die daar achter 't

bos woont en

de toekomst voorspelt aan dwaze en verliefde kinkels en deernen ! Hoe komt ze
hier.
Kate, die de lezers zich nog herinneren als de getuige van de moord oD de
ongelukkige dokter, had nu ook de velilwachter bemerkt.

-

! riep ze met haar krijsende stem.
Laat ilie kerel liggen ! gebooil de veldwachter. Bemoei u met miin zaken

Garde

nleL

Maar wat heeft tlie arme schaper gedaan ? vroeg
Hebt Sii hem zo stevig gebonrlen ?

-

d.e

vrouw.

Ja.
- lUaar
waarom ?
- Dat zijn
uw zaken niet !
- IIa, het zijn
zaken niet !
- Scheer u ryeg,mijn
toverkol
! kreet Deswert op ruwe toon.
Iileg ! Moet ik weg van de heide ?
- lileg van hier toch !
- Maak
gij u weg van de heide, garile ! 't Is hier zeeî gevaarliik voor u. En
boer Dewinter en ziin zoon komen hier ook al ! O ! wat zijn de Barochianen
opeens moedig geworden.

- Kom, we zullen de schaper opnemen, en dat wijf maar laten tazen, zei
de veldwachter tot zijn gezellen, die met bijgelovige schrik de waamegster
aanstaarden.

Laat ile schaper hier ! zei Kate.
-Maar
gevangene

de veldwachter sleurde de
reeils uit ile gracht.
Kate had deze reeds de prop uit de montl gehaald en een knoop losgemaakt.
De hereler keek zeer teleurgestekl, omdat de velilwachter Kate in haar be.
vrijrlingswerk was komen storen.
Laat hem gerust, garde ! hernam Kate, de man btj de arm nemenil.
-Maar
Deswert stootte de vrouw zo heftig van zicb af, dat zij languit op ile
grond tuimelde.
Woedend sprong ze recht"

- Mishandelt gij vrouwen? tierde ze met hese stem... Zeg,wil ik u ile ogen
uit tle kop krabben ! I4/il ik met mijn lange nagelen't bloed uit uw wangen halen.
Opzij, of ik schiet u omver. heks !
-Maar
het wljf sprong de veltlwachter onverhoeds op ile rug en rolile er mee
op ile grond.
Waarlijk krabde ze hern de wang open en riep dan spottenil:
Nu hebt ge 't merkteken van de heks, van Kate. IVe zullen elkander nog
terug zien.
Snel sprong ze op en vluchtte weg.
Vervloekte helleveeg... daar ! En de veldwachter joeg haar een kogel na.
-Maar
het wijf had zich laten vallen en weer spottend schreeuwende, ijlde ze
voort, met fladderende rokken.
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- Vlng nu, zei Deswert, 't blo€d van r$n wans vagend.
komen ons storen

Ylu& of anderen

lateu wii vluchten ! steltle Dewinter voor.
- O,
Neen, neen ! l9e rnoeten de gevangene meevoeren-Alloh, neemt hem oP.
De boer en de jongeling namen ile schaper bii ile benen en Deswert droeg
hem bil de armeu. En zo trokken ze weg.
't l{as een zware last, en de dragers droegen dat ze zweetten
Hoe blii waren ze, toen ze eindeliik de grens iler heiile bereikten Nog een
elnileke en ze waren op ile hoeve,va4r zich zeker reeds veel nieuwsgierigen bevonden om 't lijk van de dokter tc zien
Ik'hoor iets, zei Dewinter plotsellug.
- Ik
ook, sprak ziin zoon angstig.
-En ilûdeliik
Llunk het nu: Ha, h4 hoe !
Cartouche I gilile ile boer, liet tle schaper vallen en vluchtte weg, gevolgd
iloor zijn zoon.
Ehwel, kerel, mee moet go en mee zult ge al moest tk u tot Heist sleBen !
kreet Deswert.
IIIJ trok de gevangene ruw voort. Deze huilde van de pila.
Zu.lt ge dan lopen ? vroeg Deswert.

- Ja...
-De veldwachter maakte de voeten van de herder los, greep zlin plstool en

sprak:
hoort ge, ot anders vtnden Cartouche en ziin bintlers een lijk !
-DeGewillig,
herder moest wel gehoorzamen, want hii kenile de politieman genoeg om

te weten, dat deze het niet bij een bedreiging zou laten.
I)eswert liep rap, en de schaper moest zich dus ook wel re1lBerl.
Maar steeds nader klonk de kreet : Ha, ha, hoe !
Cartouche had vernomen, dat men ile schaper gevangen genomen had en
wilde zijn spion bevrijden.
- Een van beiden, hem uit rle handen van de velilwachter halen of zelf hem
doden ! had Bakelandt gezegd. Laai nooit toe, dat een uwer mannen voor bet
gerecht komt, want klapt hij meer dan voor u en ile bende veilig is !
En Cartouche was op zijn paard gesprongen, hail enige mannen bijeen geroepen en zette nu de veldwachter achterna.
,t
- Ik ben er biina, dacht Deswert. Ik laat de schaper niet los... lk weet, is
gevaarlijk spel, maar desnoods outhaal lL Cartouche op plstoolschoten ! HiJ ol ik
moet dan maar uit de weg !
Deswert zag even om. Ilij onilerscbeiilde ziin vervolgens reeils ilutilelijk
Misschien ben ik nog op tijd aan de hoeve, ilacht hiJ. En voelende dat de
schaper zich hangen liet, schreeuwtle hii dreigend:
kerel... of ge ziit er aan !
-DeGewillig,
herder, verschrikt door deze nieuwe aanmaning, llep ook w€er taB.
Ha, ha, hoe ! klonk het nu van heel ilichtbij.
Maar op rle hoeve had men ilie kreet ook vemomen.
Talrijke lieden, daar verzameld door het vreselijk nieuws van de mooril op
de dokter, vertoonilen zich nu op tle weg.
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Dosrert wenkte hen nader t,e homen en ster} iloor hun aantal, kw$ten ze.
Hra, h4 hoe ! Er klonk woede utt Cartouche's roeB. Toch keerde roversbaas
nog nlet terug. Zou hii stout de menigte naderen ! Zou hti durven !
Deswert was spoedig van talriike helBers omringd. \Laat ze waren slechts
gewapend met stokken, spaden of dorsvlegels. En de roverul hailden pistolen
Een schot klcnk"
Dc kogel floot do schapet om de oren
- nit mikt op u, Jongen, slrotte Deswert tot dG alrgstlce berilen Wacbt' ik
zal u eens antwoorûen.. nu zult te toch niet meet loochenen, dat Cartoucbe uw
baas is.

Deswert schoot. Sen d,er rovers slaakte een gil.
Ha, ha, hoe I Oartoucbe's kreet geleelr nu een verwensing.
De roversbaas schoot weer. De boeren verdoken zich terziide van ds weF in
de gracbt. Dat de rovers nu maar eens naderden dan zou de bends hen met Lnuppels, vlegels en sBaden op het liil vallen !
Deswert bleel moediC blj zljn gevengene en loste zijn pirtool
Oartouche's paard stcigerde wild. Was het getroffen ? Het heerde zich om en
rende weg.
hâ, hoe! klonk de alscheidskreet van de bandietenoverste"
-De IIô,
schelmen trokken nu toch af. Deswert ging fier met zijn gevangene

voort,

onringd door de menigte, die nu de moed vau hun politieman bewonderden
Ite schaper moest veel horen HXi betuigile luiil ziin onschulil
ZwrJg, kerel, zei l)eswert. Zou Cartouche zoveel moeito doen on een
eerlijk man uit mijn handen te halen
hij schoot naar mij, sprak de herden
- En
Natuurlijk, hij zag u liever dood rran in de gevangenis, nu hij u toch niet
bevrijden kon. Doden kunnen niemand verraden, begrijBt go !

Ik ben geen btnder!
- Alloh,
laten wij nu maar zwiJgen, we worilen bet toch niet eens. Ge kunt
u elders
verantwoorden- Te Mechelen zullen ze u andere vragen stellen,
schaperke !

hij er weinig zin ûù
! wat beklaagde bil het zich met de velilwachter

Boer Dewinter moest nu twee karren inspannen, al hail

uit vrees voor Cartouche !

O

neegegaan te zijn. De kreet van ile rover klonk hem na ia ile oren en't was alsol
bti er ile bedreiging uit vernam : c Ik zal met u afrekenen ! r.
Op de eerste kar legile men het liJk van de dokter en bedekte het mot eeu
laken.
Op ile tweede kar moest ile schaper plaats nemen.
Naar lleist ! gebooil Deswert fien Nu heb ik toch de eerste binder vasL
-Overal
kwamen ile vrouwen uit ile hutten gelopen. Velen weendenDokter Van Montfort is vermooril ! zo iamnerden ze.

-Een lange stoet volgde de karren. Het nieuws verspreldde zich snel, want

van alle ziJilen ilaagden anilere nieuwsglerigen oB.
Enlge mannen en jongellngen wilden op do kar van de schalrcr kllmmen om

ile gevangene te nishandelen
Maar Deswert beilreigde hen met zfin plstool, zeggenilo:
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De gevangene is voor het gerecht bestemiMlanden thuis, gil ! Als ge uw
woeile wilt koelen, trekt ilan naar de Piipelheiite. Daar is werk genoeg voot tL

Vlak bij Heist kwam Doremans ile stoet te gemoet. De Commissaris was bij
's kosters ilochter, zijn llefje, een morge;nbezoek giaan brengen, toen hii rte tijillng
vemam.

En zijn waariligheid volkomen bewust, kwam hii nu met zijn dik llchaam
aaagewaggeld, ile borst ver vooruit, 't hoofd verwaantl achterover.
Hij stak de hand oB en Iiet de paarilen stil staan

Veldwachter ! riep hij bevelenil.
- Commissaris
!
- Ge volgt de wet
niet ! hernam Doremans
de heiile moeten laten, tot de overheid kwam.

berispenil. Ge hailt het

ltik

op

Uit ile menigte

steeg een spottenil gelach op.
Commissaris Doremans naar cle Pijpelheide ! riep er een.
de dochter van de koster! voegde een ander er biJ.
- Met
Wie beleiligt mij.. en in mij de grote ene, onverileelbare Republiek ! kreet
Doremans, rooil van toom.
Commlssaris, laat ons nu voortgaan, fluisterile de veldwachter. Ge maakt

-

u belachelijk !
Dat de karren veriler rijtlen ! hernam Doremans. Iile zullen iu het gemeen.

-

tehuis een verslag opstellen.

Na

ilit

onderhoud zette de stoet zich weer

in

beweging en trok het do4l

binnen.
Geheel Heist was op de been. Een algemene droefheiil had de bevolking aangegrepen. De meest beminile en geëril.e parochiaan... de brave dokter Van Montfort lag ilaar dooil op een kar !
DE WACHTENDE VROUW
De echtgenote van ile geneesheer was na het vertrek van de beilienile naar
boven gegaan, om wat te rusten. Zii zort wakker blijven... slapen kon ze toch
niet, maar wilile wat nederliggen, omilat een pijn iloor gans het lichaam haar
er toe dreef.
Maar rle ongeruste vrourtr kon het ook op 't zachte ilons niet uithouden. Nu
zat zit neer, dan stapte ze iloor ile kamer, keek vervolgens iloor het raam naar
ile straat, ilie langzamerhanil iluiilelijk afgetekenil werd naarmate het rlagi werd.
Hoe traag kroop de tijil voort !
Het dorp ontwaakte... de eerste geruchten, het openen van deuren, van
vensterblinilen, de haastige stap van een werkman, het gerol van voerman Peeter's wagen, verstoorilen de stilte van de nacht.
- 't Is ook geen nacht meer, 't worilt al licht ! kloeg ile ilame. En nog ls hij
niet terug... nog geen nieuws. Als Bernard zolang wegblijft, stuurt hii gewoonlijk
een boodschap... en nu niets... in 't geheel niets !
Zo bleef ze, wachtend en hopenil. En ile tiiil kroop nog trager.

Einilelijk !
Er kwam iemand in huis. Ze h;ad vergeten de ileur te grendelen, toen ze
zoeven buiten gekeken hail... ze had, ne zelfs op een kier laten staan ! En ilat in
deze gevaarlijke
322

tiiil!

IAN VAN CONTICH
IOHAN VERDIICK

DE BENDE VAN

BAKE,LANDT
Deel

I

ANTWERPEN
UITGEVERSFIRMA L. OPDEBEEK

1955

