
CLOTHILDE'S VRIENDIN

Een uur na 't vertrek van beide roversbazen viel de klopper op de poort van
burggraaf de Poilrs woning.

- zijn dle vagebonden nu weer terug ? gromde pierre. ze kornen zich al
met de midilagpot bemoeien, want ilat votkie is slechts bekommerd om eten en
drinken.

De knecht opende de deur, maar stonil niet voor de vermeende Fransen.
doch voor een bevallig meisje, gehulil in boerse kleedij.

- IVat wenst ge ? vroeg Pierre.

- TVoont hier burggraaf ile Poil?

- Ja...

- Is de burggravin ten huize?

- Maar wat wilt ge dan ? vroeg de kneeht verbaasil

- Ik zou de burggravin willen spreken

- Onmogelijk !

- Maar ik moet.

- Ge wenst een ilienst als meiil...
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- Neen, neen... aan u kan ik niets vertellen.

- De burggravln kan u niet ontvangen... kan u nooit ontvangen, noolt, hoort
ge, ilus ge behoeft nimmer terug te komen.

- En de burggraaf?

- Ontvangt niemanil... Ga nu maar voort, meisJe.

- Maar ik heb een gewichtige booilschap ! kreet Louise, want onze lezers
hebben het klnil iler Pijpelheirle reeds herkenrl

- Ik aanvaartl ile boodschappen

- U kan ik ze niet overbrengen.

- Dan moet lk de deur sluiten.

- Neen, neen, ik kom hier met een bootlschap, door een stervende mil
opgeilragen.

Pierre schrok, want hiJ dacht onmiildellijk aan de ilochter van zijn meesten

- Kom binnen, hernam hij.

- Kom in ilit kamertje, zei ile knecht. Zit neder. Gti hebt een boodschap van
een stervenile, zegt ge. Leeft die persoon nog ?

- Neen. ze is dooil...
Pierre verbleekte.

- Reetls lang ? vroeg hii, zich tot kalmte dwingend.

- Sedert enkele dagen.

- En is ze in onze stad gestorven ?

- Ge raailt reeds, dat het een vrouw ls ! lVaarliik man, ik ben een ernstlg
meisje en kom hier, alleen gedreven iloor naastenltefde.

- Komt ge uit naam van jonkvrouw Clothikle de Poil ? vroeg Pierro
aarzelenil.

- Ja...

- En is de Jonkvrouw dootl ?

- Zoals ik u zei. Maar haar laatste woorden ziin voor haar ouilers bestemil

- En waar stierf ze ? In deze stail ?

- Neen, niet te Antwerpen, maar nabij Heist...

- Dus niet ver van de stad. En in uw huis ?

- Neen. in een hut.

- In een hut ! herhaaftle Plerre verschrikt. Stierf jonkvrouw ile PoiI in een
hut. zei hii als tot zichzelven. En gij waart bij haar ?

- J4...

- En wle nog?

- Een dokten..

- En wie nog?

- Niemand !

- Waarlitk niemand ? Ook geen... krijgsman ?

- Neen.

- Dte schurk, die lafaaril ! Hii verliet zijn slachtoffer, mompelile Plerre,
weer tot zlehzelf sprekenil.

- Kan lk nu tle burggravin zien ? vroeg Louise.

- Neen, maar mijn meester wel.

- 't Liefst sprak ik met de moeder.

60



- Onmogelijk ! Maar zeg mlt, kent ge de geschledenls van haa& rler
sterfbed ge hebt bijgewoontl ?

- Ja...

- En toen ze op dat dorp kwam, was ze dan alleen ?

- Neen, met haar verleider.

- Een krijgsman ?...

Louise aamelde even...

-Zeg rnij alles, ik heb de jonkvrouw als ktntl op ile armen gedrage& bernam
Pierre, diep ontroerd. I{as het een krijgsman ?

- Neen, een rover !

- Een rover ! Vreselijk ! Vreselijk !

- Als officier lermonil drong hij hier binnen, ik weet het. Maar konilig mtJn
bezoek aan, man. lk zal geen rust hebben, voor ik aan de moeiler ile laatste
woorden harer dochter heb overgebracht.

- Onmogelijk, meisje !

- Maar waarom ?

- De burggravin is zinneloos, zei Pierre aarzelenil.
Maar waarom moest hij de waarheid verzwljgen tegenover dit meisJe, dat

immers de geschiedenis van Clothilile kenile.
Louise was hevig geschrikt.

- Zinneloos ! herhaaltle ze. Helaas ! dan kan ik haar de laatste woorilen van
haar dochter niet mededelen.

Maar ile burggraaf ?

- Ja, ge moet hern spreken

- Leirl me bii hem !

- 't Is moeilijk ! Hij is zeer verbitterd tegen ziin dochten

- Maar bii zal het niet meer zijn, als hij alles Eehoord heeft.

- Ik hoop het. Wat moet ik doen ?... Laten we rustig nadenken !... Doch
vertel me, was de jonkvrouw ongelukÊrig... ik heb haar als kind gekenil, met haar
gèspeeld... ge begrijpt, ik stel belang in haar. Ja, ze was ongelukkig, ik behoef
het niet te vragen. Een rover...

De knecht sprong verschrikt op.

- Meisje ! kreet hij... Ik weet dat er ronal Heist, daar op de holde, veel
binilers leven.

- Ja, ilat is zo.

- Iigoonile Clothikle te mlilden van dat gespuls ?

- Ja... maar zij was rein !

- De ionkvrouw onder de rovers ! En haar schaker' was h{ de hoofilman
wellicht ?

- IIoe vreselijk ! Arme, arme, Clothilile ! Wat moet ze geleden hebben.

- Veel heeft ze geleden !

- Maar waarom vluchtte ze niet !

- T9aarheen?

- Ik begrijp u ! Ouders kunnen zo wreetl zijn. De burggravin zou hear vol
liefrle ontvangen hebben, maar de burggraaf wilde er niet van horen ! Ja'
Clothilile heeft geschreven.., ile eerste brief weril gelezen, maar ln 't Yuur
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gewortr,en... de andere brieven werden ongeopend verbrand. En ile arrne Jonk-
vrouw moest bij de rovers bliiven. IVeril ze ziek ?

- Niet naar 't lichaam.

- Waarvan stierf ze dan ? Toch niet vermoord... of iloileliik gekwetst.

- Wilt gij alles weten ?

- Ja, alles, verberg mij niets !

- Ze stierf toen ze een dood kind ter wereld bracht.

- Arme, arme Clothilde ! En ilat alles door die ene misstap ! En ûie
roversbaas leeft ginds ongestraft !

- TVie zal hem trelfen? De Fransen?

- Neen, die bekommeren zich niet om al die wandaden, die stelen zelf. I{at
een leven. Arme, arure tlothilde.

En toen ze stiert, weende ze nog om haar ouders. O ! ik begrijp wat u
herwaarts voert I liaar bede om vergiffenis I Spreek vrij uit, meisje... ik heb haar
als kind gekend... ik heb lraar nog verdedlgd tegenover haar vad,er. Uit deernis
neù haar moeder, die na haar vlucht zinneloos werd, blijl ik in alit somber, d,oods
truis.

- IVelnu, ja, die bede om vergiffenis moet ik aan haar ouilers overbrengen,
hernam Louisc diep ontroerd bij de herinnering aan het sterfbed in de armzalige
hut

- Sn grj durtt om harentwille de wraak van die rover tarten ! Dat is braaf !

- Hij schoot op mij en meent dat ik dood ben !

- Schurk ! Ilellewicht !

- En de dokter, die Clotilde in haar nood bijstond, werd vermoord !

- Gruwelijk, gruwelijk ! En in zulk een midden leefde de arme Clothilde:
En werd ze mishandeld door die kerel !

- O ! hij was niet slecht voor haar, maar dwong ze toch allerlei
vergaileringen bij te wonen.

- Roversvergaderingen ?

- Ja...

- Waar geilronken en gebrast weril.

- En gevloekt en getwist, waar men ook allerlei diefstallen besprak !

- Cartouche was een echte dwingeland, een tiran, een man die er behagen
in schept iemand te doen lijden. Het gebeurde dat hij haar verplichtte, de
braspartijen bij te wonen en waar hij dan zijn rovers de gemeenste en
walgelijkste liederen deed zingen... Maar het was voltloentle ilat zij opsprong en
een verachtelijke blik ronil zich wierp om de woeste kerels te doen zwijgen,
zorlat Cartouche zelf hen uitlachte en zich overgaf aan kwetsentle uitdrukkingen...
Ge moest toen eens geziem hebben met welke majesteit zii zich oprichtte en rootl
van ontwaardiging zonder een woord te spreken, ile vergaderplaats verliet en de
nacht introk. ledereen was er tloor getroffen, behalve hij, natuurlijk, die ile loilen
blok van haar leven was.

- Arm meisje, snikte Pierre.

- Toen dwaalde zij de ganse nacht op de heide rontl, zinneloos van smart.
Ik heb haar menigrnaal aangetroffen, zittend op een zanilheuvel en snikkend
ilat het verre in de ronde weerklonk... Ik kwam haar dan troosten, maar er was
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geen troosten aan. Zii liet haar tranen de vrlle loop en bad God dat hlt haar ult
haar lijden zou verlossen.

Louise zweeg een wiil overstelpt iloor de droevige herlnneringen.

- Ik vertel u dtt opzettelijk, om u te tonen, hoe ile arme Clothilile geleilen
heeft, genoeg geleilen om haar misstap te boeten en nu de vergiffenis van haar
ouders te verwerven, hernam Louise met wamte. En ilie vergiffenis heeft ze

noilig orn rust te vinrlen in de eeuwigheid ! Ik moet de burggraal spreken.

- Ja, ge moet ! Maar zal hij u willen ontvangen ?

- lk zal me aan zijn voeten werpen en om vergiffenis voor ziln dochter
smeken !

- cii hield dus van Clothilde.

- Ik was haar enige vriendin ! Mii heeft ze veel toevertrouwil wat ze voor
ieiler aniler verzweeg. Ik stond bij haar sterfbeil. Ik deed nog meer...

- Moetler en kinrl werilen afzontlerlijk begraven... Ik heb de beide gtraven

laten openen en het wichtje in ile armen eler moeiler gelegd, want ik vreesile ilat
ile schim der moeder rond het kinilergrafje dwalen zou !

- Ilebt gij dat gedaan !

- Niet alleen, maar met de hulp van mijn verloofde...

- En woonile uw verlooftle ook op tle heiile ?

- tra, maar hoewel zijn moedet zeet ontzien weril in de benile, heelt hlt er
zich nooit toe geleend om aan hun misdrijven deel te nemen... Hij is altijil rein
gebleven... Hij werkte op de Pijpelheide en menigmaal heeft hij, toen ik hem bij
zijn arbeid ontmoette, zijn werk laten staan om mij over het akelige leven te
midclen der schelmen te spreken en middelen te beramen om dit vermaleilijile
oord te ontvluchten.

Ik herhaal u, hii is een eerliike Jongeling, die nimmer met de blnilers tetc
te doen had en rnet mij van de gruweliike heitle vlood !

Ge zijt een braaf en moedig rneisje. De burggraaf moet naar u luisteren...
hij moet.

- O ! leiil me bij hem ! Ik zal hem overtuigen... Ik zal niet heengaan Yoor
hii zijn dochter vergiffenis heeft geschonken.

- Ik moet uw bezoek aankondigen !

- Leid mij onmiildellijk bij hem.

-, Neen, dat kan niet... neen, 't is onmogelijk. Maar ik zal ilatlelijk gaan.

IVacht hier, en moest ik lang wegbliiven, wacht nog, iloch kom niet ongeroepen.
Ik ken de eilelman, ùeze zuak moet met voorzichtigheiil en verstand aangevat
worden.

- lk zal wachten, doch verlaat het huis niet eer de arme Clothllile
vergiffenis van haar vader heeft, en rust vindt in tle eeuwigheid' hernam Louise.

DD VADEE

Pierre aarzelde de kamer van ziin meester binnen te treilen.
Eens had hij over Clothilile gesproken en toen hail ile strenge vatler hem

verboden nog de naam van het meisie uit te spreken, zeggend:

- Zii is tlood voor mij !
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