DE WACIITENDE VROUW

De echtgenote van de geneesheer was na het vertrek van de beilienile naar
boven gegaan, om wat te rusten. Zii zou wakker blijven... slapen kon ze toch
niet, maar wilile wat nederliggen, omilat een pijn iloor gans het lichaam haar
er toe dreef.
Maar de ongeruste vrouw kon het ook op 't zacbte ilons niet uithouden. Nu
zat zii neer, dan stapte ze iloor de kamer, keek vervolgens iloor het raam naar
ile straat, ilie langzamerhanil duidelijk afgetekenil weril naarmate het ilag werd.
Hoe traag kroop de tijil voort !
Het dorp ontwaakte... de eerste geruchten, het openen van deuren, van
vensterblinden, de haastige stap van een werkman, het gerol van voerrnan Pee.
ter's wagen, verstoorilen de stilte van de nacht.
't Is ook geen nacht meer, 't wordt al licht ! kloeg ile ilame. En nog ts hiJ
niet terug... nog geen nieuws. Als Bernartl zolang wegblijft, stuurt hij gewoonlijk
een booilschap... en nu niets... in 't geheel niets !
Zo bleef ze, wachtend en hopend. En ile tijd kroop nog tragen

Einrtelijk !
Er kwam iemand in huis. Ze had vergeten de ileur te grentlelen, toen ze
zoeven buiten gekeken had... ze had ze zelfs op een kier laten staan ! En ilat in
deze gevaarlijke tijil !
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is de ilokter ? vroeg ze ilriftig.
-DanWaar
zag ze hoe bleek ile trouwe dienaar was... en hoe geweldig hii beefile.
Spreek, spreek ! drong ue a,an. Waar is hii ?
-Dood,
dood !... spreek dan toch !
Maar de knecht kon niet spreken. Zijn lippen beefilen, zijn tanden klapBen
den Grote tranen schoten ln ziJn ogen.
Er ts iets vreseliJks gebeurd, niet waar ! gilile z{n meesteres. O ! sBreek
toch... waarom zwijgt gel Zeg het nu m&&r... ik ben kalm !
De dienaar kreeg de spraak terug.
Mevrouw... op de heide...
- Ila,
hi! lag op ile heide... hij is ilooù niet \raar ! riep ze wild.
- Mevrouw...
hoe zal ik het u melden ? kreet de man, ilie weer z{n tegen.
woordigheid van geest verloor. En zell wenend en snikkend vervolgde hif : Arme,
arme meester... neen, dat harl hij nlet verdiend... ieder weent er om ! Ja, Mevrouw
wij vonden hem dooil... vennoord...
- Vermooril i herhaalde de dame op een sniJrlenile toon. En si[end als een
waanzinnige zakte ze op ile grond.
Dorpelingen kwamen nu binnen. Stil haililen ze zich voor ile ileur verzamelil,

nadat de knecbt de scnrikkelijke mare aan enigen van hen verteld had. Maar

't nieuws was snel rondgegaan, had ile slapers gewekt, 't bed en 't huis uitgejaagd,
had heel lleist op ile been gebracht. En toen de parochianen het gegil der wan.
hopige vrouw vernomen hadden, drongen ze het huis binnen.
Men hief de vrouw van de grond en bracht ze te bed, w^at ?,e tot het bewust.
aiin terugkeerde, eerst verwililerd rond zich staarde, om dan weer te gillen.
- Ze bebben hem vermoord ! Ach, Bernard, waarom gingt ge mee... waanom
luisterde ge niet naar mij... neen, mijn voorgevoel misleidde mij nlet. Hij is dootl !
Neen, ik droom niet... mijn geest is niet ontsteld... nooit meer zal ik zijn stem
horen... nooit meer in zijn goeile ogen blikken. Wli hebben een gelukkig leven
geleiil... en nu is alles uit... alles, alles !
Zij dwong zich tot kalmte en vroeg schijnbaar beilaard aan haar knecht:
is mijn arme man nu ?
- l{aar
Op do hoeve van Dewinter, Mevrouw, antwoorikle de man, ilie zelt krank
was.

- Eler moeten ze hem brengen... ik zal hem zelf afleggen... hier moet h{
nog tusten, in de wonlng waar wiJ zoveel gelukkige jaren sleten, met elkander
delenile droefheid en vreugde... Ach ! Ik word te zwaat beproefil. Ik ook verlang
te sterven !
Enigen tijtl later bracht naen de dokter binnen. De kar was tot aan het gemeentehuis geredel, daar had men het lijk afgeladen. Natlat in het gebouw een
verslag was opgesteld, haalde men een baar.
En nu lag Van Montfort in zijn huis, op een praalbeil, omringd iloor knetterenile kaarsen. En talriike dorpelingen, stoere mannen en kloeke jongelingen'
wenende vrouwen en meisjes, traden eerbiedig binnen en deilen wat ile geneesheer gisteren nog bij Vroonen's lijk hail gerlaan: zii bailen innig voor de zielerust
van hun weliloener.
Mevrouw Van Montfort kwam elnileliik ook naar beneden
323

Men had haar niet toegestaan het llik nelf. *!, to loggen
Ze zag bleek. IVenende vrouwen ondersteunden haar... en als een klnil' dat
lopen leert, strornpelile ze voort.
En dan za;g ze hem terug, haar echtvrienù waamee ze zulL eea gelukklg
leven hail gesleten
De vrouw knielile op een stoel en sloeg de hanilen voor 't gelaat- Ttanen
leekten langs haar vingers, tlruppeltlen op de vloer.
Uren bleel ze zitten, roerloos als een stenen beeltl, stll wetent, ,otiler alrt
haar lichaam schokte.
Twee dotlen lagen nu te lleist over aarde... twee slachtoflers vrn do boze
geest die over de Pijpelheitle voen
Vroonen en lUontfort werden dezelfile tlag begraven.
Gans Heist stond op het kerkhof. Geen oog bleef droog, en toen ile aarilo met
holle klank op de kisten viel, hoorile men gejammer, gesnik, geween !
En in elke stille woning, waaruit een doile gedragen was, lag een kranko
vrrouw te biilden om een ilooil, die ile smarte lenigen zoù.
Hler beweende een moetler haar zoon, ilaar een echtgenote haar man
En gans de bevolking van het dorB weentle mee om ile eilele, opofferende
geneesheer.

EEN BEGRAS'ENIS IN DE AVOND.
De schaper was n& zijn aanhouding in de gevangenls oBgesloten, ln afwach.
ting van zijn vervoer naar Mechelen.
Maar alvorens dit mogelijk was, moest er weer veel geschreven en gewreven
worden, want Doremans was zeer gestekl op de stipte uitvoering iler wetten...
tenminste, als hii ze op zijn veilige, goerl gesloten kamer ultvoeren kon

**t
's Avonels van ile ilag, toen Vau Montfort vermoord was, zaten Cartouche en
Bakelandt in een hut. De laatste was ontevreilen
man in ile gevangenis... een man voor't gerecht, zei hij, is gevaarlilk
- Een
IIij
kan ons geen schade doen, verzekerile Cartouche snoevenil.
- Gii kent de rechters niet.
- Neen, nooit konden ze miJ in hantlen krtjgen.
- Dat is een geluk voor u. Blijf ilan maar buiten hun bereik
- Genoeg, kameraail, mij bekommert thans meer het lot van de schaper.
- Maar
zal spoeilig gebeuren als ge zo roekeloos bliift !
- Welnu,ilat
ik zal de schaper bevrijden.

- Dat is gemakkelijk gezegil !
- En gemakkelijk geilaan ook ! Ge hebt zell onilervonden
zijn gevangen vrienden nlet in ile steek Laat.

dat Cartouche

-

Ja, ja, hern:"nr Bakelantlt, wat nors iloor die herlnnering aaa zitn onaan-

-

Natuurlijk moet ik een aniler miililel beproeven als toen
Maar ite tijd dringt.

genaam avontuur, maar wat ge toen ileedt, zal nu zo gemakkelijk
zullen thans te Heist op hun hoerle zijn.
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