CLOTHILDE EN LOUISE

Dokter Van Montfort stond biJ

't

ellendig leger, waar de arme Clothllde

stierf.
Daar, op een ruwe plank, lag oniler een doek het wichtie dat reeds ilood was,
eer het op de wereld kwam.
Slechts kort zou het aan 't moederlichaam onttrokken zijn.. want het
wachtte slechts op de moeder om in 't graf te ilalen.
Clothilile zou hier eenzaam sterven.
Zil lag nu kalmer, zonder pijn...
De dokter bemoedigde haar.
- O, ik wil gaarne sterven, zei ze herhaalilelijk. Maar hail lk ile vergiffenls
mljner ouilers toch !
outlers zullen u vergeven... alles zal ik hun verhalen !
- Uw
Ja, dokter, doe het !
-De deur werd geopend. Een meisie trail binnen

De zieke herkende ze onmitklelliJk.
sprak ze verheugd.
- Louise,
O, waarom heeft men mij zo laat verwitttgil ! kloeg het meisie.
- Ik ben verlost, Louise ! hernarn Clothilde.
- En waar is het kindje... waar, waat? vroeg de andere driftig.
-Haar ogen vielen op den iloek.
Is het dood ! kreet ze ontstelil.

- Ja.
- Och, arme ! Hoe ongelukkig !
- Neen, ik ben blij...
Clothikle !
- Maar
Arm wichtje zal met rnii tn rle hemel ziJn...
't
-Met u! herhaalde Louise.

tra, Louise, mijn ellende is geleilen !
- I)okter,
Clothiftle zal niet sterven, niet waar ?
- Zii zal dit
éflendig leven verlaten om een ander, een zalig leven te
genieten, sprak ile ilokten En ernstig sing hi.i voort: Louise, ik vrees...

- Dat ik bij rte binilers behoor dokter ! bedoelt ge. Ik leef er onder, dokter...
wat kan ik er aan doen !
(), wist gij, hoe dit bestaan mij tegen ile borst stuit, hoe ik het verafschuw.
Maar mijn vailen..
Plotseling hield ze op en keek angstig naar de geneesheer.
Ze was bezig haar vailer te verklappen. O, ja dokter Van Montfort weril op
geëerbietligil... maar toch hij was geen ingewijde iler bende, hii kon de
heide
de
binilers verrailen.
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- Ge moet mll ulet vrezen, hsrnam Van Montfort, ille de gedachten van
Louise raaikle.
- Ja, Louise, ga heen... neem een voorbeeld aan mii. O ! miin leven is ellendig geweest ! Ha ! kon ik nog eens beginnen ! Kon ik dit alles ongedaan maken !...
Maar, 't is te laat, 't is te laat !
En de zieke brak opnieuw in tranen uit. Louise weenile mee.
- Maar de dokter zal naar mijn ouders gaan en hun alles vertellen... vader
en moeder zullen medelijden met miJ hebben en mlj alles vergeveu... O, hail ik
hun vergiffenis, hoeveel rustiger zou ik sterven !
-

Ge zult

ilie vergiffenis krijgen, sprak de dokter. Ik beloof u naar Ant-

werl)en te gaan... tr ouise hoort mij... ik beloof het u, hler aan uw sterfbeil. Maar,
Clothilile, houd u nu wat rustig...
O, laat mij spreken.., laat miJ ile ogenblikken gebruiken, ilie mlj overblijven. Dokter, gii zlit een edel mens... En gij Louise... gtj alleen voelile met
mil mee ! Ge waart steeds een trouwe vrienilin.
Zoals gij voor mti !
- O,
Louise, ga heen van de heide... ga naar brave mensen. Ge kunt b$
hen dienen ! Spiegel u aan mij !
Van Montfort zag naar de zieke.
- Een laatste opflikkering, dacht hij. O, zli was ten doorle gedoemil... dezo
bevalling zal alleen haar einile wat bespoetlisea, Zii lijilt aan het hart... en ilat
hart moet bezwijken... heilen nacht nog... binnen een uur wellicht ! Arm, arm,
melsje !
Enige tiJd lag Clothilile stil... starenile met grote ogen als ln ile verto.
Zweetilruppelen parelden op het blanke voorhoofd. De boezem begon te

hijgen.

-

De dooilstrijil, fluisterile Van Monfort tot Loulse, Zoutlen wiJ hem niet

roepen ?
I/9ie, ilokter ?
Cartouche,..
ts het, die ilit meisie
Neen, o neen ! antwoordile het meisie hefttg.
Ik ooh moet
hii
mag
sterfberl
niet
ontbeiligen.
ilit
berlroog, in het ongeluk stortte,
gaan.
heen

-

IIii

Neen, Louise, blijf hier...
-Lange
tiiil lag de zieke sprakeloos. Nu en ilan fluisterde ze iets... Dan boog

Van Montfort zich over haar heen, maar kon niets anders verstaan dan:
q

Ouilers... vergiffenis ! >.

- Het einde nadert snel, zei de geneesheer tot Louise, die in een hoek der
hut stond te sshreien.
Van Montfort's gedachten vlogen even weg, ver weg, naar Antwerpen, naar
een herenhuis, rtraar zeker in een weelderige kamer een vergrijsil echpaar zat...
- Dokter, dokter ! kreet Clothilde...
Ilaastig boog Van Montfort zieh over de zieke.
- Dokter ! gilile ze, hijgenil laar adem, wild slaanile met ile armen,..
Dokter... help, help !
Tetler richtte hij 't ontlermiJnile lichaam op-.
Louise zag angstig toe... zag hoe ile zieke naar adem snakte... en niet ailemen
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wilil in ile kassen rolden- hoe er ss[$lm &wam op de bleke
lippen.Een schok, ilie 't lichaam ophief en weer neerdrukts.. een kreet, ilie bleef
steken, morrelen in de keel.. Dan zonk het schone, door gouden lokken omliJste
kon... hoe haar ogen

hoofd, terzijde...

is bevriiil I zei Van Montfort ilielr bewogen Last onr bidilen, Louise t
- Zii
Is ze dood... ls ze waarliJk ilood, ilokter ?
- Ja, de strijil is gestreden ! Ha ! nimmer was ik zo ontroeril als thans. Ann,
arm, kind, wat hebt ge geleilen,.. voor u is het sterven een verlossing.
De geneesheer zonk op de knieën... het meisje ook, al ilurfde ze schier niet.
Een wijle bad de dokter... en trad dan naar ile bank, nam het doek weg...
Louise, hier is haar kindje, zei hij met tranen in ile ogen
-En Zie,
ile dokter nam het lijkje op en legile het in ile amen der doile moeder.
ziin ze weer verenigil, sprak hij stit...
- Nu
Ik
wil
mijn plicht doen, zei het meisJe.
Ze haalde water en maakte de laatste opschih der gestorvene.
eens hoe schoon ze nu ligt, sprak ze ilan
- Zie
h,
alle sporen van ile strijil zijn verdweneu...
-Vrede ligt op dat gelaat... Arm, arm kinil !
Louise, nu moet ik gaan... Waak gij bij ileze doile... en birl ! En denk dan aan
hetgeen ge haar beloofde... Ja, spiegel u aan haar voorbeeld, zoals ze zell ueL
dokter, wilt ge miJ helpen ?
- O,
Ja, kinrl... Ge weet, waar ik woon.
Nog een laatste, Lauge blik sloeg de brave man oB haar, wier sterven hil zo

verlicht hail...
Dan drukte hil Loulse ile hanil en verliet laûÊt'zaam, nog eens omkljkenile,
ile hut...
De wind w:!s g:raû llggen. Nog was het aacht, maar dezo worstelde reeds
met de nieuwe dag...
Van Montfort verwijilerde zichEen sehiltlwacht, ilie dokter Van Montfort hail zien vertrekken, tmal ile hut
van beide bandietenleiilers binnen.
Cartouche sliep nlet... en yroeg:
nieuws ?
- IVat
De dokter is weg.
't Is wel; ga weer buiten !
-Bakelandt
hail het gehoord.
Vooruit ! zei hij tot Cartouche.
- Maar waarlijk, Loilewijk, het is niet noilig. Wij kunnen hem vertrouwen,
zel de kapitein der Pijpelheide dringend.
- 't Is wel ! We gaan niet meer reilekavelen. Ik vertrek onmiddellijk.
neen... wees nu reilelijk !
- Neen,
Ge kent mijn voorwaarile !
- Gij eist het ? En toch, het ls ilwaas. Bakelanilt, want de ilokter zal
niemand verrailen. En wij hebben hem zo ilikwijls noillg.
Bakelanilt zel niets, maar verliet ilriftig het bed.
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gaat ge doen ? vroeg Cartouche.
- Sat
Ik kom onmtildellijk terug, was alles wat ziJn makker antwoordile.
-Welilra keerde de Westvlaamse roverkapitein terug. Hii was gekleed evenals

bij zijn komst, als een koopman met bteeilgerande hoeil. Oniler ziin arm hield
hij een Bak.
- Wat gaat ge doen ? riep Cartouche, verschrikt opriizend uit ile zachte
kussens.

geen oningewiitle mlin gehelmen
- Naar mijn veilig bos terugkeren, waar
kent. Vaarwel... als ik uw aanhoutling verneem zal ik geen medelliilen met u
hebben, want gij alleen zult er de schulil van dragen
blijf ! riep Cartouche.
- Blijf,
Ge kent mijn voorwaarile !
- Welnu, 't zi$ zol
ilan !
- Vlug
O, de dokter gaat nlet rap...
- Ah, ge wilt hem laten ontsnappen !... Beilrleg miJ niet, ik ben geen uil !
- O, wat zijt ge kittelorig. Ik wil u niet bedriegen. Ge zult uw zin krtjgen !

- Talm dan niet !
-Cartouche
verliet nu ook zijn bed en kleeilile zich. HiJ beefile zenuwachtig.
ge bevreesil ? vroeg Bakelandt.
- Ztlt
ll'aarom zou ik bevreesd
- Bevreesd!
Spoeil u dan !
-Einilelijk was Cartouche gereerl.

ziin?

Met een blik vol haat zag hij zijn bonrlgenoot aan ! Ha, Bakelandt was hier
eigenlijk meester... Bakelandt beval.. en zijn bevel moest door de kapitein iler
Pijpelheide opgevolgd worden.
kan u nog niet missen... maar itie tijtl zal komen. dacht Cartouche.
- Ik
Ziit ge gereed? vroeg de ander.

- Ja- Kom dan... anrlers verrast de ilag ons !
- Ik vrees het daglicht niet; dat onrlervond gisteren ile kerel, rlie miJ de
oorlog verklaard hail... Andries Vroonen, zei Cartouche op ruwe toon.
De duisternis past ons toch beter, merkte Bakelandt kalm op.
- Ik
onbeperkt meester op de PijBelheiile.
- Enben
de velilwachter van Heist ? sprak zijn gezel met een stem waarln
spot lag.

ik

- Ha... Deswert ! Die ook is ten ilode gedoemd ! lTat gedulil... verrassen zal
hem, al kruipt hij als een konijn in de gronil.
Beide schelmen verlieten de hut.
ik hier blijven ? vroeg ile schildwacht.
- Moet
Neen, ge kunt gaan slapen,..
- Goed, kapitein.
- Is de dokter langs de gewone weg vertrokken?
- Ja, kapitein, de elokter volgtle het pail langs het mastenbos.
- En hoe is het ilaar ? Hebt ge iets vernomen ?
-Cartouche wees naar de hut, waar Clothiltte ile dootlslaap sliep.
hoofdvrouwe is dood, kapitein, antwoordtle ile biniler op zachte toou.
-EenDeogenblik
stond Cartouche als verilwaasd.
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! herhaalile hii.
- Dood
De ilokter zei het, kapitcin.
- Is er giniler niemanrl ?
- Ja, kapitein. Loulse is bij ile ilode,
- Louise
Morré ?
- ta, kapitein
- Is zlj er reeils lang?
- Al geruinen tiiil !
-Zodat
ze bij 't sterven was ?
Ja, kapitein.
-Cartouche
staarde

naar de hut... noF een zwarte vlek op

't

grauw van de

scheidende nacht.
Doemden herinnerlngen voor hem op ?

Bakelandt werd ongeiluldig.
Bah ! zei hij. Er ziJn vrouwen genoeg ! Dooil is ilood !
-Cartouche
voelile ile lust opkomen de Vlaamse rover in't gelaat te slaan.
Maar hij beilwong zich... Hii harl immers die kerel zo nodig.
En ilaarom antwoordile hij:
Och... ge hebt Selijk, maar een mens wordt toch getroffen door zo'n

-

voorval.

- Ja, ia, ga nu mee ! Of wilt ge rle dokter laten ontsnappen ? vroeg Bakelanrlt
ilriftig.
En Cartouche scheen zich gewelil aan te doen ile Blaats te verlaten.
- Weet ge nog, hoe ik mijn eigen vrouw behandelile ? vroeg Bakel,anilt
opeens.

ik herinner het mij.
- Ja.,,
Tlas op ille avond toen ge miJ voor het eerst kwaamt bezoeken, niet
-'t
waar ?
Ehwel, zo gevoelig ben ik. Zaken gaan voor, zaken voor alles! En daarom
moet ook die ilokter weg, hoe nuttig hiJ hier ts.
moet weg !
- Ja, hij
Begrijp nlet, waarom lk u rlaartoe ?n a,a,wretten, moet heraam
-'k
Bakelandt.
kent hem niet, zoals ik !
- Gii
Neen, 't is waar ! Maar hail ilie kerel mij zo moeten aanspreken, als hiJ
u deed... Ila, die kerel spekle u de les.

ik antwoordde hem toch goeil.
- Maar
- Ja, met woorilen ! Ik zou hem anilers geantwooril hebben ! Hil slingerile
u allerlei verwijten naar het hoofd ! Ik zou mij ilat alles niet laten zeggen.
Is waar, ik was laf, omilat ik ilie ilokter ontzag.
-Wii't waren
gewoon hem te ontzien-

Als gij een machtig hoofdman
veranderen.

worden

wilt, moet

ge veel gewoonten bler

Ge hebt gelijk en 't zal gebeuren ook ! Ja, lk zal veel gewoonten veranileren... ik zal worden als gij ! En die rlokter, ja, hij heeft te veel gezegd ! lÛeg

met hem.
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Maâr, hiJ is ons nog altijrl voorutt. TYe moeten hem lnhalen Mlsschlen
ook verliezen we zijn spoor; men kan ziin hnlp inroepen.

- Kom mee, door 't bos... dan vermijden we een omweg en we ziin hem
vooruit !
dan! Hoe eer 't afgelopen is, hoe beter !
-NuVlug
de wrede moorilenaar iler Pijpelheide tot een besluit gekomen was,
herinnerde hij zich plotseling het krachtiladig optreilen van de rlokter ilie ziJn
bevel tot zwijgen niet had willen opvolgen
Het lot van Van Montfort was beslist.
De booswichten verilwenen in het ilennenbos. Haastlg stoven ze voort om
hun hels plan uit te voeren.
DE LAAÎSTE DAG

Dokter Van Montfort liep, in geilachten verzonken voort. Hli had een zware
ilag en een zware nacht achter de rug.
Ja, hij was gewoon aan allerlei harile tonelen... maâr nu was hii zeer iliep
geschokt geworden.

De dooil

van Vroonen... de zlekte van ile weduwe... het sterfbeil tn

de

rovershut !

- Ellendige wereld, mompelile Van Montfort. Ho, wii krijgen hler wel ons
deel van het kwaad. En de schuldige leeft hier ongestoord op de heide. Ik kan
hem verrailen, hem overleveren... AIs hij verdwijnt, zal ook de bende uiteen
zijn... Maar mag ik het doen ? In vertrouwen werd ik geroepen I Is het een be.
roepsgeheim ? Doch, hoeveel ellenile kan ik voorkomen, als ik 't gerecht waarschuw. Cartouche bloeit helse plannen uit. ïVaarom is die vreemileling ilaar ?
Dat zal die lVest-Vlaamse roverkapitein zijn ! IrVat komt hii hier iloen ? Roven
en moorden natuurlijk ! Ja, ik moet spreken... ik moet !
Van Montfort stapte zo snel mogelijk door. Ilij verlangile om thuts te ziJn,
dacht ook aan de onrust zijner vrouw.
- Neen, vervolgde hij, na een ogenblik, ik mag niet spreken... Ik ben verbonden door het beroepsgeheim... Mijn plicht gaat boven alles... Van alles wat tk
thans gehoord en gezien heb mag ik niets laten ontsnappen-. Alles wat men een
ilokter toevertrouwt moet begraven worden in het diepste van het hart... Maar
later, later, zal ik zelf een onderzoek tloen... Morgen reeds wil ik de zaak aan.
vatten om onze bevolking van deze bloedtlorstige tijgers te verlossen... Morgen !...
Zo vervolgde hij ziJn weg.
IItj tette niet op hetgeen ronil hem gebeurile. Hij hoorde niet hoe achter de
struiken stil getreden werd en nu en ilan een dor takJe onder een voet kraakte...
HiJ was te veel met zijn sombere gedachten bekommeril om op deze kleinighed.en

acht te geven... De nacht had voor deze rechtvaardige geen verschrikkingen. HiJ
was niet bang van ile nacht, niet bang voor de eenzaamheiil... Ziln geweten
was gerust en hij was reeds zo menige nacht in zljn welgevuld leven op de baan
geweest, afat hij er niets meer om gaf.
Zelfs nu, in ilit jongste ogenblik van zijn leven was zijn hart niet bezwaard...
had hij niet het minste voorgevoel, dat iets vreselijks hem beilreigde... Alles was
ln hem zonder schokken... Zijn leven was te veel met goedheid vervuld om aan
kwaile zaken te denken, ilie voor hem een enrstig karakter konden aannemerr.
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