DE ZIEKE.

-

Nu zijn we er ! zel Cartouche, het paaril inhouilend. Daar tn die hut moet

ge zijn, ilokter.

Van Montfort stapte de hut binnen" Eij moest zich buigen ln de lage rleur.
opening.
Enige ogenblikken duurde het eer hij Soed om zlch heen kon zien.
Dan schrok hij.
Op een ellenrlig beil lag een beeldschone vrouw... ia beeldschoon, al verwrong
het lijtlen soms haar fijn gevormil gelaat.
- Dat is geen meisje van ile heide. dacht Van Montfort. Die werd hier ge.
bracht, om een schandaal in haar woonplaats te vermijilen. Schanilelijk, schandelijk, haar zo te behanilelen ! Wie mag die ruiter zijn ! Hij is in elk geval een eerloze kerel I Zeket behoort deze liJderes tot een voorname familie... hij ook waarschijnlijk, al spreekt hii onbehoorlijk. Voor de opspraak moet alles hier gebeuretr
in deze armoedige stulp. Dan kan mijnheer nog fier door zijn woonplaats gaan.
Van Montfort naderde ile sponde en groette vrienilelijk- Zilt gij ile rlokter ? vroeg de vrouw.

Ja. Hoe gaat het nu?
O, ik ben zo ongelukkig, fluisterde ze. Dokter, wilt ge mij iets beloven ?
maar laat ik u eerst miJn zorgen toedienen. IVellicht kan ik u redilen !
-.Ia...
Neen... en 't is beter dat ik sterf... ilat ik bet leven niet schenk aan een
kindeke, dat in oneer geboren worilt en in oneer zal opgroeien.
Uw verleider kan alles goetl maken

-

erger dan ge ilenkt, dokter. Gij kent ile man niet
- 'tIkIsheb
hem gesllroken.
- Maar gemet
kent zijn naam niet ?
- Neen. Maar
kom, laat ik u mijn zorgen toedienen
-
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Van Montfort naderde de sponde en groette vriendelilk'
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- Eerst even spreken, dokter, straks ls het mlsschlen te laat. Ik zal kort ziln.
behoor hler niet thuis, ik beu van Antwerpen, waar mljn ouilers nog wonen.
MiJn vailer woont bij ile Onze.Lieve.Vrouwe kerk... O, ik smeek u, zoek hem op,
als ik ilooil ben. IIij heet Lavière de PoiL.. Burggraaf Lavièro ile PoiL
Ik

I)e geneesheer schrok.
Een ailellijke Jonkvrouw lag dus te sterven in deze ellenilige hut.
- Mtjn verleider kwam als beschaaftl heer in onze woning. Om kort te gaan,
hij verklaarde mij zijn liefile... helaas ! ik luisterile. Ik was lichtzinnig... Om kor.
ter te zijn nog... ik bedroog mijn ouilers... ik vluchtte met de man.
hij bracht u hier ! zei Van Montfort op een toon van diepe verachting.
- En
Niet dailelijk... eerst reisilen we... en toen lk niet meer naar huis kon.- la"
toen bracht hii mij hier... want hier hoort hij thuts !

- Ja...
Maar wie is hii ilan ?
- Cartouche
!
-De dokter kreeg
een scholi Entge tijil

was

hii te ontstelil om één woord te

uiten.

gii zijt ite vrientlin van Cartouche ! zei hij dan.
- Cartouche...
tra... o, ik schaam mtj zo iliep !
- Arm, ann meisje !
- Neen, beklaag me niet... veracht me !
- Neen,'k beklaag u, arm kind !
- Ik verdien geen medelijtlen
- Hij bedroog u.
- beilroog mijn oudelË, miJn goede ouders !
-ZijIkbrak
in snikken los.

- Mijn goeile ouilers ! herhaakle zrJ. O, ilokter, ga naat Antwerpen... ik vraag
veel, maar ik smeek u... aanhoor mij... ga naar Antwerpen... en zeg tot mijn
ouilers , wat lk geleilen heb! Zeg, ilat ik nu om vergiffenis smeek... O ! itat ze mit
vergeven, misschien is er rlan nog rust hierboven voor mij !
Arm, arm kind ! herhaalde Van Montfort, tot tranen toe bewogen"
- Zalt ge gaân, dokter!
- Ja, ik beloof het u stellig !
- O, ik ilank u !
Vol deenris boog de dokter zich over ile zleko.

DE BEIDE OVEBSTEN.
Enige uren waren voorbijgegaan

Van Montfort trad uit ile hut en begaf zich naar de verblijfplaats van Car.
touche.

Daar stoni[ een wachter.
Hola, wte zijt gil ? vroeg dezc.
- Dokter
Van Montfort.
- Ha, ile ilokter,
hernam de rover. Wel, hebben we een nieuw kaBlteintje

3oo

Roep Cartouche !
Neen, neen, ik mag hem niet storen

?
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