
OP DE DREMPEL VAN DE DOOD

Cartouche hail eerst geiulcht. maar was dan zeer bezorgrl om Bakelandt.

-Zou htj dooit ziJn? vroeg hij zich angstig ai, zlcln over de gevallene
buigenil Neen, neen, hti ademt nog... ik zal hem tot bezinning terugbrengen
en ilan moeten we zo spoerlig mogelijk van hier weg.

I)e roverbaas droeg zijn gezel in huis. Hij hijgale oniler de last en soms
knikten zijn knieën, maar hij hield vol en legile de bewusteloze in een ka,mer
neer.

't Gelukte hem weldra de Vlaamse roverkapitein bij te brengen
Verwilderd sloeg Bakelanilt ziJn ogen op.

- Waar ben ik ? vroeg hij.

- Bii mij, LoilewiJk

- Wat is er gebeurd ?

- Dat zal ik u later vertellen, nu moeten we vluchten"

- Mijn hoofil !

- Hebt ge piJn ?

- Wat is er toch met mijn hoofil gebeuril?

- Men heeft er een klop op gegeven.

- Maar zijn we dan gevangen ?

- Neen. neen, want dan zou men zulk een klop op uw hoofil geven, dat ge

nimmer nos pijn gevoelile. Doch we moeten vertrekken, Lotlewiik.

- Harik herinner me alles... dat meisie, niet waar? Waar is ze?

- Gevangen I En de knecht, en André en de burggraaf ook ! Ze zijn allen
meegevoerd door soldaten.

- Ik begrijp er niets van... O ! mijn hoofd iloet miJ vervloekt piJn !

- 't Zal beteren, Loilewijk
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- T Gloelt als vuur.

- Dat koelt wel weer. Maar zijt ge nu sterk genoeg om te vluchten ?

- Ja, ja, zijn we in gevaar ?

- Nog nlet, doch 't zal komen.

- Laten we ilan onmiililellijk vertrekken !

- Eerst moet ik een klein onderzoekingstocbtle in dlt huls doen. zoveol
tiJrl hebben we nog wel !

- Ah, ge zijt weer lichtzlnnig.
* wees gerust. als ik u alles verteltl heb, zult ge me nog meer bewonderen

dan vroeger. Ha ! welk een grap, welk een onbetaalbare grap. al de bewoners
van dit huis werden op miJn bevel gevangen genomen.

- Ih begrijp er niets van, herhaalile Bakslandt, die met piJnlijk gebaar
zljn hoofd betastte.

- Gij zult straks alles wel begriJpen. Nu ga ik eens rondsnuffelen

- Spoeil u !

- Ja.
Cartouche bezocht enige kamers.
Het was een patriclërswoning.
Overal waren er nog overblljlsels van vroegere welstand, getuigenis

afleggend van de hoge rang die de burggraaf in de maatschappij bekleedile.
Maar veel was er verborgen, veel verilwenen om aan de roofzucht der

overweldigaards te ontsnappen.
l9at er nog stond kon Cartouche niet veel belang inboezemen. 't [Vas allemaal

te zwaat om mede te dragen, maar zilveren lepels en vorken waren zijn gading.
Hij vond slechts weinig geld, maar vulde een kussensloop met gouden en

zilveren voorwerpen.

- Nu deze kamer nog en dan gaan we, mompelale hij bij een vertrek boven.
De deur is gesloten, maar de sleutel steekt er op, dat is braaf van ile burggraaf,
om mij overal zo gemakkelijk toegang te verschaffen.

Cartouche rlraaide de sleutel om en stak de tleur open.
In de kamer brandde een kleine lamp die het ruim vertrek slechts flauwttes

verlichtte.
Vlug sloop de bandiet nâar een kas en trachtte de deur open te wringen.
Maar eensklaps voelile hij een ijzeren greep om zijn nek en eer Cartouche

van zijn verrassing bekomen was. lag hij op de vloen
Een vrouw kniekle op hem, staarde de olflcier - Cartouehe droeg ziJu

vermomming nog - woedentl aan en siste :

- Officier, waarom brengt ge mijn Clothilile nlet weer ? Waarom houdt ge
haar gevangen, wreedaaril?

- De zinneloze gravin, dacht Cartouche, en hiJ gevoelde zich rusfiger omrlat
hij slechts met een vrouw te doen had.

Maar de krankzinnige had nu in haar woede meer kracht dan een man,
en hoe de rover zich ook weerde, hij kon de last niet van zich afschuilden.

- Mijn dochter.., mijn Clothiltle ! kreet de vrouw.

- Ik zal haar halen, riep Cartouche, hopende ilat ilie bolofte ile vrouw
bewegen zou hem los te laten,
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Illaar de zinneloze luisterde nlet, zo stlet etn akeltg gehuil ultr waartussen
soms de naam van haar kintl weerklonk.

Ilaar ogen schenen uit rte kassen te springen, baar monil was wiid oBen,

terwijl schuim van haar lippen op Cartouche's gelaat tlroop.
De zinneloze geleek een wild dier, verborgen achter een mense\ik wezen.
En haar woede steeg nog.

- Officien.. boze officier, herhaaltle ze.

En ze rekte de hals, hield haar bloedrode oogappels vlah bij 't gelaat van
Cartouche, die rilde van doodsangst.

En de lange, mâgere linkerhand der krankzinnlge zocht als een klauw do
hals van haar slachtoffer.

Cartouche deed een wanhopige Boging om te ontsnappen, maar 't enige
gevolg was, dat de hand der gravin niet zijn keel maar zijn rechterwang raakte
en de nagelen het vlees openkrabten, een diepe wonde verwekten, waarût
't bloed gutste.

- Lodewijk ! Silale Cartouche, want hii voelile zijn kracht bezwijken.
En als hij geen tegenstand bood, was hij verloren, want dat akelig gelaat

boven zijn wezen gloeide nu als vuur van razernii en wraakzucht.
De arme gravin had een officier herkend... Wie hij was, dat kon ze niet

begrijpen, maar hij was een officier.
En een of{icier had haar kind meegelokt...
En daarom had de gravin nu een aanval van vreselijke woeile.

- Lodewijk I nerhaalde Oartouche en de vrees des iloods klonk uit ziJn stem.
Beneden bleet alles stil
Hoorde Bakelandt hem niet ?
Of was hij reeds weg ? IIad htj het huis verlaten ?

- Dan ben ik verloren, dan sterf ik in ilit vervloekt huis ! ilacht Cartouche.
En ondanks zijn angst kwan Clothilile hem voor de geest. Clothilile en haar

kinilje in het graf op de heide.
Was het haar schim die wraak nam en deze vrouw met die buitengewono

kracht toerustte ?

- Ik weet waar Clothilde is en zal baar onmiililellijk halen, zei de rover
weer. Laat me los, dan ga ik om haar.

Maar driftiger grabbelde de hand naar de treel van de rover.

- Lodewijk ! bulderde Cartouche met een laatste krachtslnspanning.
Nu kon hij niets meer ! Nu moest hij zich overgeven aan de wraak der

zinneloze.
En hij gevoelde de greep aan niin hals... hlj snakte naar adem, sloeg met

de armen, schopte met de benen-
Maar plots viel zijn last neen..
Een warme bloedstroom sprong over zijn hanrlen, zijn gelaat..
De gravin slaakte een luide gil... en bleef beweegloos liggen.

- Juist bijtijits, mompeltle Bakelandt, want hij harl Cartouche's nooilkreet
einilelijk gehoord-

Maar de rover bleef nog enige tijtl als verdooftl liggen.
Einrlelijk kon hij rechtstaan, zag dan het lichaam nevens zich te miililen

van een bloedplas en gaf het een stamp.
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