
ÈncnernNrs rN DE aYoND.

De schaper was na ziin aanhouding in de gevangenls oBgesloten, ln atwach-
ting van zijn vervoer naar Mechelen.

Maar alvorens dit mogelijk was, rnoest er weer veel geschreven en gewreven
worden, want Doremans was zeer gestelil op de stipte uitvoering der wetten...
tenminste, als hij ze op zijn veilige, goed gesloten kamer uitvoeren kon.

's Avontls van de ilag, toen Van Montfort vetmoord was, zaten Cartouche en
Bakelandt in een hut. De laatste was ontevretlen.

- Een man in rle gevangenis... een man voor't gerecht, zel hij, is gevaarliJk

- IIij kan ons geen schade iloen, verzekerile Cartouche snoevend.

- Gii kent de rechters niet.

- Neen, nooit konden ze miJ in handen krtgen.

- Dat is een geluk voor u. BliJf itan maar buiten hun bereik

- Genoeg, kameraad, mij bekommert thans meer het lot van de schaper.

- Maar dat zal spoetlig gebeuren als ge zo roekeloos blijft !

- Vltelnu, ik zal ile schaper bevrijilen.

- Dat is gemakkelijk gezegtl !

- En gemakkelijk gerlaan ook ! Ge hebt zelf onilervonden dat Cartouche
zijn gevangen vrienden nlet in ile steek laat.

- Ja, ja, hernrn Bakelandt, wat nors iloor die herinnering aao, zTtn onaân-
genaam avontuur, maar wat ge toen ileedt, zal nu zo gemakkelijk niet gaan, Ze

zullen thans te Heist op hun hoede ziin.

- Natuurlijk moet ik een aniler mitlilel beproeven als toen.

- Maar ile tiiil ilringt.
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- O, eer ile schaper naar Mechelen overgebracht worilt, zullen nog enlge
ilagen verlopen. Bovendien heb ik verspteiles uitgezonileu, die mû van alles op
ile hoogte zullen houden.

- Ge moet nog iets anders iloen, Cartouche.

- Wat ilan?

- Uw vrouw llgt nog ln haar hut. Aarile vraagt aarile, stof bu stof.

- Clothilile... och ! iloor al die Eebeurtenissen heb ik weinig aan haan
geilacht.

- Te beter, Jongen ! Met de doilen kan men nlet leven. Aarde vraegt aarile !

VYanneer begraaft ge haar?

- tk weet het nog niet.

- Kunt ge er niet van scheiilen ? hemam ile ellendeling spottenil.

- Och, jawel... lk treur niet over haar, maar... Ge hebt gelijk, riep Cartouche
ilan driftig, we zullen haar nu begraven.

- In stilte, nlet waar ? Ge moet uw mannen nooit ontroeren ! Eoe hariler,
Ja, hoe hardvochtiger, hoe ruwer, hoe beter ook. Met onverschrokken, harile
kerels krmt ge iets doen, maar gevoelige rovers ilurven zelfs geen boer't vuur
aan de schenen leggen, als ge hem wilt doen opbiechten waar zijn geld is. En
ilaarom geen kinilerachtigheial ! Begraaf Clothilrte in stilte, werB er aarile over
en alles ts vergeten !

Weer bekeek Cartouche vol haat ile Vlaamse bandiet. Met welk recht kwam
deze ook hier als opperste meester optrerlen I

Met welk recht bemoeirte hij zich tot zelfs met de kleinste aangelegenhelit ?
Maar Cartouehe hail Bakelantlt nodig.

- Laat die zaak van Antwerpen maar eerst eens afgelopen zijn, dan zal ik
wel anilers optreden tegen rle bemoeial, ilacht Cartouche. Maar luiil zei hil :* Ge hebt getijk. V[e zullen alles in stilte itoen.

- Zle, hernam Bakelandt. al die gebeurtenissen dwingen ons de grote zaak
uit te stellen. We moesten al op weg zljn naar Antwerpen.

- Ja. maar gii waart het. die rnij verptichtte de dokter te iloilen !

- Maar hoe loopt die verwenste sahaper daarvoor in de val ?

- Spionnen hebben mlJ verteld, dat die vervloekte veldwachter van Heist
of de doktersknecht in de zak van de schaper Van Montforts geltlbeugel
gevonden heeft

- Hoe kwam hiJ daaraan?

- Hij zal het tijk geïonden en afgetast hebben.

- Dan heeft hij ziJn verdlend loon. Maar ge moet een einde maken aan
ziJn gevangenschap.

- V9ees gerust. de schaper komt vrii"

- Ja. maar spoedrg. wânt sge (noeten naar Antwerpen. riep *akelanilt
ongeduldig" En ik ga niet naar de starN zolang ds iterel in rret gevang zit,

- llij weet niets van dit plan en kar het dus ook niet verraden, hernarn
Cartouche.

- Ik ga niet !

- Ge zijt lasttg !

- Neen, ik ben voorzichtig.

- V9elnu, de schaper zal vrij komen
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Nog een wiJle babbelden ile schelmen samen.
Dan verllet Cartouche tle hut, zeggenile :

- Ik ga maatregelen nemen voor de begrafenis. Gaat ge soms mee ?

- Neen. ge kunt mij itaarbil missen-

- Tot straks dan.
Cartouche riep twee mannen.

- Jongens. we gaan Clothilile begtaven, zel htj stil
De binders keken hun hoofilman verwontlerd aan. Clothilile begraven... nu

reetls... en in de avond.
Maar Cartouche vervolgile bevelenil :

- Ontsteek een lantaam en ilraagt gii beiilen het ltik. Ik zal voorgaan
met het llcht.

- Moeten we geen kist hebben, kapltein ? vroeg een iler mannen.

- Neen... we hebben geen kist noilig" Rep u, hoe eer alles geilaan ts.

hoe beter.

- Goed. kapitein. Maar het kintl, kapitein ?

- Dat is reeds weg. Ik heb het deze miildag al laten begraven. Vooruit nu !

l9aarom talmt ge zo2 Ziit ge bevreesd voor een doile?

- Neen. kapitein. maar moeten we de andere bendeleden niet roepen ?

- Bemoei u met miin zaken niet ! Alles zal in stilte geschietlen ! Ik wil
het... gehoorzaamt dus...

De mannen verdwenen in de hut Een bracht eerst aan ile hoofilman do
lantaarn.

- Nu ile rloile ! sprak de kapitein kort.
I{eldra kwamcn ze met het liik iler arme Clothilile op ile schouders.

- Kom, zei Oartouche.
IIij glng voorop met het licht, welks schijn spookachtig op ile grond ilanste"
Cartouche stapte tot aan een bosje"

- Maakt hier een graf ! beval hij nors.

- Wij hebben geen spaden, kapitein.

- Ilaalt ae ilan. rap ; gaat er samen om !

De kerels verdwenen. Cartouche bleef alleen bii het liik. tlli nam de
lantaarn op.

Het licht viel nu op het gelaat van de dode"
Nog was Clothilile schoon, Een trek van vrecle lag op haar wezen" De ogen

waren gesloten en .te zwarte wirnpers s;taken scherp at tegen de blanke oogleilen.
De gouden lokken lasen nu verwaril rond tlat fiin gelaat.

- Als een hond moet ik u begraven, Clothilde. mompel'de Oartouche...

Baketranrtt wii het".. en hii is nrt baas . Ba ! hii heeft seliik.. ge ziit nu dooil...

alles is voorbii"
Woest zette hii ilc lantaarn neer en gtng op enige afstantl staan fluiten'
Weldra keerden de mannen terug.

- Graaft hier" zei Cartouche, en hii wees een plaats aan onaler een statiEo
beuk.

Zwijgenil verrichtten rle binilers hun werk. Cartouche zag toe zonaler een

woord te spreken"
IIet was zwaa,r werk onder ile beuk.
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Men weet dat beukenbomen hun wortels horizontaal in de Erond werken
en zich nogal breeil verspreitlen

De delvers moesten een bijl gaan halen om ile zware wortels at te kaBpen
om met ile spaile ilieper te werken.

Het was een oude, schone beuk en hij hail zich in ile grontl vastgehecht
geilurenile tientallen iaren, zoilat ile bovenste wortels dik waren als zwaro
takken.

IIet zweet gutste van het gelaat iler werkers, maar Cartouche moeiligde hen
aan en liet voor hen een fles brandewijn halen, waarvan hii hen van tijil tot
tijd een borrel schonk.

Srelilra was de put geilolven, lang en smal, zoilat ile mannen er zich moeiltik
in bewegen konden.

Het was een akelig schouwspel in die nacht. De doile die lag naast het Iicht
van de lantaarn met haar bleke, spookachtig gelaat, de woeste man wiens gelaat
vertrokken was van de zware strijil ilie in hem geleveril werd, de mannen die
groeven en de wortels en aarde op een hoop samenwierpen.

Eindelijk was het werk af.

- 't Is gedaan, kapitein, zeiden zij.

- Legt ile ilode er in.
* Zo, zonrler kist.

- Ja. zonder klst

- Maar, kapitein...

- Niets te maren, vloekte Cartouche. Doe wat ik u zeg en ilaarmee uit !

Er was iets in de mannen tlat hen wrokte. Ze zoaden er geen bezwaar in
maken iemand een mes in het hart te steken en het lijk te laten liggen, maar
een erou\p begraven als een beest, dat was hun te bar.

Een hunner nam cle vrouw op en de tweetle ging in ile put.

- Geef ze mij aan, zegile ileze gruwelijk. We kunnen ze toch niet dobbel.
thope smijten. Zo, voorzichtig.

Cartouche was ondanks zichzelf toch ontroeril en inwenilig was hli do
mannen dankbaar. dat zii medelijdend gestemil waren met de ongelukkige.

Hij toonde zich uiterltjk bars, maar zelfs het ruwste hart heeft ogenblikken
dat het goeile naar boven komt.

En tlit ogenbtik was voor rle ruwe booswicht aangebroken en hii voelde zich
mens worden.

IIij keerdo zich met ile rug naar het graf... en haastig vaagile hii een traan
weg.

Maar ruw henram hij :

- Ligt ze er in?

- Ja, kapitein.

- Vult het graf dan.
Hij bleef een elneleke van dâar wachten.

- Ba, bah, Bakelandt heeft Selijk... ze is dood, mompelde hii.
Nu werd het laatste werk geilaan.
De mannen wrochten bij het flauwe schiinsel iler lantaam.
Zlj weerden voorzichtig de ruwe wortels uit ile mulle gronil en bealekten

eemt ile voeten met aarrle.
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Do gronil klonk ilof op het llchaam.
Aapelenil wierpen zij ite aarde ln de put, b[na zoailer te ziel, om ile pUn

van dle mlsilaail niet te voelen
Eet kleed verilween- De voeten wancn tot aan de kleën verilwenen
Veriler gooiilen ztJ de aardo. lang wachtenil om het gelaat nlet te beilekken
lVant ilte booswlchten waren zeer bijgelovlg en zo het zonde was lemanil

ln koelen bloeile te doden. zo was het werk ùat ze nu verrlchtten boven hun
machL

Ze fluisterilen onrlereen.

- Gaat giJ aarile op haar schoon bleek wezen werpen ?

- Neen, ik kan niet. antwoorilde ile ander.
Het werk stopte een ogenblik
Ze keken in ile put.
Alleen het hoofil was nog zlchtbaar. De op ile borst saamgevouwen hanilen

waren reeils oniler ile aarde.
Om rle ogen lag een zware krans.
Ze lichtten met ile lantaanr blf.
IIoe bleek stak het wezen af tegen ile zwarte zandgrond.
Neen, het was verschrikkelijk wat men van hen eiste.
Een der mannen trok zijn overjas uit en dekte'het gelaat met ziln etgen

kleilil.
En onwlllekeurig kwam ztjn hart vol en een traan ontviel zljn oog, terwut

hii stamelde of hij ztjn eigen moeilerke voor eeuwig ging onderdekken :

- God weze haar genadig!
Wie weet of dit gebed. gestegen uit de volle overtulging van zijn hlrt, hem

niet eens ten goede zou aangerekentl worden.
Nu werd de put gevulil, als hadden zij haast om van de gevloekte pla'ats

te verdwiijnen.
Zil trappelilen de grond plat. schoffelden de overgebleven aarile llnks en

rechts, wierpen de wortels in het schaarhout en hiermede was hun droeve taak
verrlcht

De mannen keerden terug.

- Alles is afgelopen, kapitein, zeiden ze.
Zwiigend keerde het drietal naar het kamp terug.

EEN TEOUIryE VBTENDIN

Grote beroetlng heerste op ite PiJpelheldo. Loulse Mor'té weenile om Clothilile
en dacht met afschuw aan Cartouche's lieftlesverklaring.

De beide roverkapiteins beraamden plannen om de schaper te verlossen.
Kate zon op wraak jegens Deswert die haar geslagen had.
De binders spraken geheimzinnig over de moord op de ilokter.
Op tle avond van Olothilde's begrafenis verliet Louise de herberg van haar

vailer. Haastig llep ze voort ln de richting der linie. Het meisje had vernomen
ilat Ctothilile's kindie reeds begraven was en ze wilde nu weten wat er met
het lijk van de ame moeder gebeuren zou
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