
ffi EEN r*ouw' va,rENDrN

Grote beroerlng heerste op de Piipelhelde. Louise Morré weenile om Clothilile
en ilacht met afschuw aan Cartouche's lieftlesverklaring.

De beide roverkapiteins beraamilen 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 tlokter.
Op de avond van Clothilde's begratenis verliet Louise ile herberg van haar

vailer. Haastig llep ze voort in de richting der linie, Het meisie hail vernomen
itat Clothiltle's kindJe reeds begraven was en ze wilde nu weten wat er met
het liik van de arme rnoeder gebeurcn zou.
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Eet schone meisJe had veel aanbidilers. Menige Jonge binder vlel haar Lastlg

met zijn liefde. Maar Louise luisterile niet.
Nu begeerile Cartouche haar. En om de kapiteln nlet te ontmoeten, bega,l æ

zich 's avonds naar de llnie.
Eensklaps schrok ze.

Een licht gloeide ln de iluisterris.
Nog geweldiger schrok ze.

Een nieuwe mooril ! Wat droegen die mannen, wle lichtte hen bii ?
Met moeite beilwong Louise een kreet van schrlk

- Schelm, beul, ellendeling, monster ! stormile het in haar hart. En zo hed
ille woorilen hem, Cartouche, ilie ze nu herkenile, willen toeroepen !

Ila, Clothilrte's lijk ilroegen die kerels en als een honil liet Cartouche zÛn
gezellin, zijn slachtoffer in de gronil steken.

En de moeiler had hij van het kinil gescheiilen ! Waarom mocht het klnil niet
ean de boezem van de moeiler liggen ?

- Clothilile zal nog niet rusten, ilacht Louise ontstelil. Ilaar geest zal het
kindeke zoeken. rondilwalen over de helile. En zij heeft rust verilientt voor al
de ellenile ilie ze hier geleilen heeft.

Zo dacht het meisJe in haar bijgeloof.
Zieh gedekt houilentl in het bos, volgile het melsle de ilrie manneû-

En alles zag zil ! Ifet neerleggen van het lichaam... het vertrek der mannen..
Càrtouche's houiling bij ile ilode... de terugkeer iler binilers... het graven van de
kuil. ile begrafenis !...

Toen ile manlren vertrokken waren, nailerile zii het graf en kntelile neer :

- Clothilile, zo sprak ze. nu ligt ge hier ! Aklus laat ile schelm u begraven !
Er uw ktnil ltgt eklers" Ge zult het zoeken... en misschien nlet vinilen. De
wreedaaril wll u nog pijnlgen, nailat hij u zo gemartekl heeft tiiilens 't leven.
Maar, Clothilite. wij wareû vrienrltnnen en ilat vergeet ik nlet... ik zal naar
Antwerpen gâaR en ik zal nog meer doen... ik zal uw klnilie bij u leggen ! Ja,
ilat zal ik iloen. want ik wil ilat ge rust hebt. Cartouche zegt, ilat hij mij bemint,
maar lk zal vluchten... ik zal de heiile verlaten en een analer leven leiilen.

Het melsJe stonil op, volgde-een pad iloor 't bos en bleef weltlra voor eeû
hutie staan.

Vastberaden klopte ze op de ileur.

-'k Wilrte liever ilat de iluivel u de nek kraakte ilan mtl zo laat tog te
komen storen ! klonk ilaarbinnen welnig aanmoedlgenil een stem.

- Doe open ! riep het meisfe.

- Nooit ! Overilag ts mifn deur open... laat me nu slapet, al waart ge

Cartouche zelf, lk laat u nlet binnen ! IIiJ slaapt en lk wek hem nlet En hoepel
nu op.

Maar de deur werd toch geopend, niet iloor Kate, want zil was do rpreekstcr,
naer door een kloeke Jongeling van Louise's leeftijil.

- André, zei het melsJe.

- Louise ! IIa, 'k meenale uw stem te horen... maar lk twilfelile.

- Ga mee, Anilré.

- Ik zal me kleden. 'k ben onmiililellijk biJ rl
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- Wle is daar ? vroeg ile vrouw, die ook haar bed verlaten hail. IIo, Loulse
Morré !- 

- Dag, Kate.

- Gij hoort thuis te zijn en niet over ile hetde te dwalen om Jongens uit
hun slaap te wekken. Is de dag niet lang genoeg om de jonge mannen met uw
ogen te verleiden... en ze dan weer te bedriegen !

- Ik verleiil en bedrieg niemanil !

- IVat komt ge rlan tloen ?

- Ik moet AnIré spreken !

- IIa, hebt ge misschien een booalschap van Cartouche ? Ja, ja. ile Jonge
schone Louise is Cartouche's vrienilin geworden, nu ile anilere dood is. Hij rouwt
niet lang, de kapitein ! En Sii wordt koningin iler heide... Maar vergeet noolt
ilat ik de moeiler iler benile ben, vergeet ilat nooit.

- Gij raast, Kate !

- Ah, ik raas ! Pas op, feeks, pas op... ik ben Jaloers.

- Van Cartouche ? vroeg het meisje spottenil.

- Nu lacht ge al met Kate ! kreet ile waamegstcr woeilend. Maar Kate kent
ile zwarte kunst, vergeet ook dat niet. Kate kan u zo lelijk maken, dat ieiler u
schuwen zal ! Kate kan u veranderen van een Èchoon meisje i:n een gruweltjk
monster !

- Moeder, zwijg ! zei de longeling, die nu gereeil was. Leg u te bed.

- En gij, uil, gij laat u strikken door die slet ! ZiJ zal u woorden van liefile
fezelen. en ze is de vrienilin van Cartouche.

- Ge liegt ! ri..:p Loulse verontwaardigil.

- Ja ge liegt, voegile Anilré er bij. Ik ga mee... keer naar uw bed terug.
Kom, Louise !

- Ja, André, ik ga met u mede, ik heb vertrouwen ln u... Maar ik moet eerst
toch nog iets aan Kate zeggen...

- Maak u niet moe, mijn engelke ! schimpte Kate, want ik lutster toch niet...
Maar heftig antwoorilde Louise :

- Ge moogt het Cartouche zelf zeggen, dat lk hem nooit zal toebehoren.
Ik veracht en verfoei hem. Zie nu, ge weet het. Kom, Anilré.

De jonge lieden vertrokken.

- Anrlré, ge zegt de ge ml| bemint, sprak Louise, toen ze a,a,î ile ziJile van
de jongeling voortstapte.

- Ja; ik bemin u, ge weet het, Louise...

- Welnu, toon het !

- Zeg dan hoe?

- Hebt ge een spade ?

- Een spaile ? herhaalile hdi verwonileriL Wat moet lk ilaannede doen ?

- Vraag nog niets. Straks zult ge alles weten Hebt ge een spaile ?

- Ja.

- Haal ze dan.

- Maar, Louise.

- Als ce mij bemint, iloe dan wat ik zeg.

- Ik snel er om.
Welilra keerde hil met het gerief terug.
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Kom nu. Alles zult Ee horen

- Ja. Louise. Maar stel miJ eerst gerust.

- Ik weet wat ge beiloelt. Ge denkt aan ilie leugen van uw moeiler, nlet
waar?

- Ja, Loulse, m!ar...

- Gij hebt gehoord, wat lk uw moeder antwoorilde, nlet waar ?

- Dat ze loog.

- I{elnu. dat u rlat genoeg zlJ.

- 't Is genoeg, Loulse.

- En toch zal ik er nog wat bijvoegen : lk haat Cartouche... lk verafschuw
hem!

- Zeg tlat niet te lutil !

- U kan ik toch vertrouwen ?

- Louise toeh ! Ge weet. ik leef op ile heiile, maar lk ben geen biniler... lk
wil er geen zijn.

- Ik weet het, André... en daarom lulster ik naar uw woorden van liefile.

- Ila. gii bemint mii dus ?

- Ja...

- En ge zult mljn vrouw wordlen ? Zeg ta, Loulse, maak me gelukkig !

- Op een voorwaarele.

- Spreek !

- Dat wij ile heitle zullen verlaten.

- Ik ben bereid... overal wtl ik met u gaan !

- Maar uw moeder?

- Ook moeder zal ik verlaten. Ik meen wat ik zeg. Ik kan geen eerbleil voor
moeder hehben Zi.i heult met ile blnilers, Zonrler haar tussenkomst zou Cartouche
mij wellicht al uit rle weg geruimd hebben, omilat ik geen litl van zijn bentle wil
worden. Maar mocder neemt gestolen geld aan... Ik werk, tk wil geen brooil
eten. ilat rnet gerooftl geltl gekoeht wordt !

- Dat alles weet tk. Anrlré.

- Tfehu, daarom zal ik de heide verlaten met een bltj hart... O, Louise,
laat ons elders leven als eerlijke mensen. We zullen gelukklg zijn.

- Ja. André' Dit verbonil sluiten we.

- Laat ik u Can in mijn ârmen ilrukken, rnijn lieve, mijn vrouw...

- Nog nlet, Anilré ! Eerst moeten we een werk van barrnhartigheid ver-
rlehten.

- Zeg, wat moeten we iloon ?

En Louise vertelde hem dan alles, het sterfbed van Clothllile, haar begravtng
op een andere plaats dan het kinileke.

- Nu moeten wij mneder en kind verenigen, André. Anders zal Clothiltle
na haar ilood ronddolen... en zij moet rusten. Ik heb u een spaile laten meenemeu
we moeten twee graven opetr;n.

hebben- Louise ! kreet de jongeling" rlie als de meeste heitlebewoners zeer
bijgetrovig h ae. ["oi.rise... grave!! openen... in de nacht !

- lVii dc-:n een r-Â 1p r' en hebben niets te vrezen. Durtt ge niet?

- Je... neer...
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- Als ge nlet tlurft, zal lk het doen. Spttten ls eeu waaî werk, maar lk zal
me kloek houden

- Neen, gij zult het niet doen, Louise. Wat g[ alurft. alurf lk ook

- Spoeilig rlan, AnilrÉ.

- Maar als Cartouche het bemerkt !

- Hij zal het niet bemerken. Denkt ge dat Cartouche die graven nog
bezoekt !

De jonge lieilen vervolgilen snel hun weg. Beiden waren in opgewonden
toestand-

- Hier ergenr moet het kinil liggen, fluisterde Louiso einilellik.
De Jongman stak de spaile in de grond. De eerste schuppen aarilo wierp hit

om zlch heen

- 't Is om de boze geesten te verwiideren, zei hil in zijn bijgeloof.

- We iloen een goeil werk en moeten niet bevreesil ziin. herhaalde zljn
gezellin.

André werkte nu snel voort. Louise hiekl ilo wacht. In de verte zag zif een
lichtje blinken en wist itat het uit Cartouche's hut scheen.

. De jonkman zweette; 't was ntet alleen van de arbeiil, maar ook uit angst,
door ilit ongewone, geheimzinnige werk verwekt

- Vootzichtig dat gij het kindeke niet treft, waarschuwile Loulse. Zlit Se
nog niet iliep genoeg ?

- Ik geloof het wel...

- Tast eens!
Anilré legile zich ptat op de gonil en stak de arm ln ile groeve.

Een kreet van schrik kon hij nlet onilerilrukken.

- Voelt gij het ? vroeg Louise kalm.

- Ja- ja-.

- HaaI het ilan boven!
André ileeil het. Eet meisje trok van oniler haar klceil een doek, wikkelde

het lijkje er in en zei :

- Vul nu 't graf weer. Het eerste geileelte van onze taak is afgelopen
Gejaagd wlerp de Jongeling de aarile in het graf.

- Nu naar 't graf der moeder, henram het melsJe en ze leiilile er haar
gezel heen

Anilré glng weer aan 't werk en Louise stonil noguaals op wacht Ze hlelil
het ktnilje ln haar arnlen en mompelde :

- Ann, arm wicht ! Maar nu zult ge biJ uw moeiler rusten.
Anilré werkte vlug iloor.

- Ik voel een hinilernis, fluisterile hiJ weer ontsteliL
Nu kntelde Louise neer. Zif stak de arm in het grat dat niet zeer iliep was.

- Ik voel Clothilde's ,gelaat, zel ze.

- Louise toch ! kreet de jongen verschrikt.

- Denkt ge ilat ik bang ben... bang van miin vrienilln, Anilré ? Neen, neen !

Ha, nu zal ze kunnen rusten... Clothilde, ik breng u het kinilje, het schaapie...
Aap uw boezem moet het rusten... En iL zal ook naar Antwe4len gâan... 0, wat
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lr het jammer dat lk rw gelâst niet ksn zien".. En hoelt tle sbelm u zo lah
begxaven... zonder kist oi laken... lVacht, ih zal u met groen bestrooien

- Wat wilt ge doen ? vroeg André.

- Dadetiik kunt ge het gral weer vullen. Een ogenblikJe geilulil
Het trouwe meisje vulde haar schoot met groen en strooiile dit ln het graL
Louise stond op...

- Anùé, sluit de gtrooye, sDrek u6 snllkend-
De ionkman deed het

- Nlet zo vlug en zo ruw, vetmasnde ze snlkkend-
Toeu het graf gevuld was, gingen de jonge lieden heen

- 't Is gedaan, zei Louise. En nu, André, moet ik nog een taak verrlchten.

- Nog iets? vroeg hiJ angstig.

- Ih moet nog naar Antwerpen-- maar gli gaat mee, nlet waar ? We zullen
voor goed de heide verlaten

- tryat moet ge te Antwerpen doen ?
IIet meisje vertelde hem nu ooh alles over Yan Montfort's gelofte.

- En ik zal doen wat nu de dokter niet meer mogeliik is, besloot za

- l{at z\it Clj braat, Louise!

- Ik wil mijn best doen om braal te wordeu

- lryanneer vertrekken we ?

- Morgenavond. Kunt ge gereed alin ?

- Ja, morgen vroeg ook.

- Neen, we moeten de duisternls gebrÛken

- Loulse, gii maaBt mij gelrrkkiC.Mag ik u au omhelzen?

- Ja.
En wenend viel ze in zijn arrnen.
loen de jonge lieden Kate's huls beretkten, stond do deur open
André ging even binnen.

- Moeder is weg, zei hil, buiten tredend. lVaar mag ae heen z[n ! Ooh,

een of andere binderszaah. lk zal u naar huis geleiilen.

- Neen, André, laat mij alleen gaan ! Niemand moet ons samen zien. Morgen-
avond komen wii samen op de grote weg naar Heist... l{e zullen werk zoeken
en, hebben we een bestaan. dan worden we man en vrouw.

- Goede l,ouise, hoe gelukkig maakt ge mij !

- We zullen trachten elkander gelukkig te ma[en, André. Nu tot motgert.

- Maar laat mij u tot huis brengen ; 't is zo laat, Louise.

- Neen, André. bliil nu bier. Ik ben rap thuis. Ze moeten ons nlet bil
elkander zien, want dan weet Cartouche het ook... en de schelm zou u vijandlg
worden. Hij meent. dat ik hem op zijn wenken gehoorzamen zaL Laat me dus
maar alleen gâan, morgen breng ik alles voor de vlucht in gereedheid en 's avonals

vertrekken we.

- Tot morgeu dan !

- Ja. tot morgen. om tien uur, blJ Dewlnters hoeve.

De geliefden kusten elkander nogmaals en scheidilen dan
De jongeling legde zich niet te bed, maar mijmerend over zfin geluh, wachtte

hti ile terugkeer van ziJn moeder af.
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