DE MOEDER,
Cartouche ontwaakte.
Ifet was nog volslagen duister, nog naeht.
Ifoorde hij daar niet 't piepen der ileur ?
- Ik heb me verglst, mijn hoofil ls wat verhlt, mompelde ile roven Laat tk
toeh kalm zijn ! Ik ltg hler in Clothikle's kamer, maar bah ! 't wijf is doorl en
begraven.

Begraven!

Maar wie legile 't klnilje aan haar boezem ? zo klonk het hem weer tegen.
Maar bevonil er zich lemanil in ile kamer, liep er niet iemanil over ile vloer
mct een slepenile, schulvenile stap ?
Ik ben nog opgewonden, ilacht ile rover. Ik wll slapen.
-Maar
plots schrok hlJ vreseltjk...
Een hanil. een koude hanil werd op ztin branilenrl hoofil gelegil.
- Dlt is Clothilde's kamer... en gij slaapt hier?... Hier mag niemanil slapen...
kom ult dat beil ! fluisterile een geheizinnige stem.
IIlf witite overelnil springen, ziin ptstool grijpen, maat 't was of een loilen
last hcm met gewelil neerilrukte.
't Angstzweet brak hem ult...
Clothikle... Clothilile... en gij, offlcleren ligt hier, klonk het weer.
-Cartouche
durfile die gestalte niet aanzien, maâr 't scheen ol men hem er
toe ilwong.
- De schim van Clothilile... ze spookt hier... ze heeft geen rust... ze is onboetvaarilig gestorven ! stormile het ln 't hart van de roverkapitein.
Clothilile ! hoorrle hij voor ile derile maal.
-En Clothilile...
ile hand streek weer over zijn gelaat en cle aanraking was kouil als tJs.
- Slaapt 9e... wordt wakker... hier ts Clotlkle's kamer, niemantl mag hier
llggen, zei ile geilaante.
En ilan galmte het schera, snijdend, kermenil en gillendl:
Clothikle !... Clothilite !... Ctothtlite !... klonk het wanhopiger nog.
- Blj
duivels, er is iemanil In de kamer, riep Bakelanilt
- Stil,aIIe
LoilewlJk... spreek toch niet... het is een geest.
geest, die ons vermoorilen zal ! Maar ilat gebeurt niet !
-EnEen
de rover greep het pistool van onder zijn hoofilkussen.
! klonk nu de stem van Pierre ile knecht.
- Mevrouw
Margaretha ! hoorile men burggraaf de Poil roepen.
- Clothllile !..- Clothilile !... Clothilile !... antwoordde de geilaante.
- Maar wat betekent dat toch ? kreet Bakelanilt. Spreek of ik schiet.
- Schiet niet ! smeektc Pierre angstig. Is een ongeluk.
't

- Zal ik nu haast horen wat er hier gebeurt.
- Verontschulilig ons, zei de burggraaf. Mijn vrouw ls ln uw kamer
gedrongen...
zij is zinneloos.
-

Clothilile, Clothilile... het ls haar vertrek, hier maE niemanil slatlen

!

hernam de ongelukkige burggravin, die ile echtgenoot en knecht hevig weerstand
booiL
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Moet een zot wiJf ons in de slaap storen ! riep Bakelandt ruw.

eerbleil voor miln gade ! zei ile burEgraaf beleiligil.
-DeMfinheer.kanilelaber. waarmede hij lichtte. trilile in zljn hanil.

Slult haar rlan op ! hernam de rover. Wat komt ze hier rloen ?
- Ze ls niet verantwoortlelijk voor haar daden. Gewoonliik slaapt ze rustig,
maar nu moet ze gehooril hebben, ttat Sij ln ileze kamer sliept" Aan dit vertrek
ziin voor ons droevige herinneringen verbonilen. Laat mij ilie familiegeheimen
ook geheim houilen en neemt miin verontschuldigingen aan" zei ile eilelman op
waarillge toon.

Inmlililels was Pierre er ln geslaagd ile schreeuwenrle vrouw. dlie nog altijil
de naam van haar verloren ilochter riep, weg te leiden"
Ook ile Poil verllet de kamer.
Men hoonle haar stem door het grote huis nog gillen... Clothilile !... Clothilile !

miin arm kinit !...
Ifet was de stern iler zinneloze moeiler.
De moeder van Clothiltle.
I[aanzlnnig !
Anders niets tlan tle naam van het meisJe kwam over haar lippen.
Ifet overige kenile ze niet meer, wâs zij vergeten, ilwaakle af op vele wegen
ilie verwarring bracht in haar geest en haar als een waanzinnige bestempelen
ileeil.

Ilaar echtgenoot omrlngile haar met ile tederste zorgen en leefile nog alleen
voor haar.
Maar al die liefkozlngen waren niet bij machte haar het heiligst terug te
schenken ilat zlj op ile werelil lief hart"
Clothllile bleef weg en met haar het verstanil.
En zij leed om al het vergane geluk ! Zij leetl, ilag en nacht om Clothllile en
geen aniler woord, geen andere verzuchting kwam haar over de lippen clan haar
dierbare naam.
Cartouche hoorde haar nog gtllen : Clothilile ! Clothilrte. Maar zijn hart bleef
onbewogen.

Een schoon spel, morile Bakelandt. En gij geloofile in een geest
- Ik
was nog slaperlg...
En ge hebt zeker getlroomil van uw ouil lief, ilenk ik.
- Ja... Ik wtst niet waar ik was. Dat
- Ilail ze u bij de keel gegrepen ! wijf streelile mijn gelaat
- Was of ik een nachtmerrie hail.
-'t Neen, Cartoucho,
verberg niet, dat ge waarlijk bang waart.
- Ik bang?
- tra, ge waart bevreesd en ge meenale, ilat ile schim van uw lief hier spoken
kwam.
Voor wie ziet ge mij aan ?
- Ontken
niet ! Ge ziit niet gerust nopens een prrnt, ik weet het wel
- En welkhet
punt mag ilat ziin?
weet goed wat lk bedoel
- Ge
Niet waar !
grappenmaker heeft ttat kinil in 't graf
- Ik zal dan duidelijk spreken. Een
iler moeiler gelegrl, maar gij ilenkt aan de werking van geesten. Ontken het niet !
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!
- Onzin
Neen, neen, ontken het niet ! En nu hebt ge gemeentl ilat een geest u hler
plagen kwam. Maar er zijn geen geesten, geloof dat ! Is goetl, ilat ile knecht en

't
ile graaf kwamen, want anders zou miln pistool ilat zotte wijf naar ile anilere

wereld gezonden hebben.
- Door tle aanraking dier kille hand, ontsteltle lk. En dan die geheimzinnige
stem ! l{ie is daar nu op voorbereiil?
- Wel, die vrouw is krankzinnig geworden uit verilriet over haar ilochter,
dat begrijpt ge toch wel. Grj zijt er ilus ook de oorzaak van. Cartouche. Maar we
moesten onze deur sluiten. Door al ons drinken hebben we dat vergeten. Maar
ik zal het nu toch doen" anders komt ilie gekke vrouw weer over haar rlochter
spreken.

Dit gesprek was fluisterend gevoerd Eeworilen. Bakelanilt stelile nu voor
weer te gaan slapen en de schurk, die niet 't minst medegevoel meer bezat. was
welilra ingesluimerd.
Cartouche bleef wakenil.
Een ogenblik gevoelde de ellendeling spijt over ziln misilaad.
Maar het berouw duurde niet lang.
En toen de nieuwe dag gloorile en Cartouche zijn beil verliet, mompelde hij:
- Laat lk ileze nacht maar vergeten ! Eerst meende ik een anrlere woning
te zoeken maar bah ! deze kamer laat me geheel onverschillis. Clothilale is een

mijner slachtoffers, juist als Siska, als Louise, als Van Montfort, als Andries
Vroonen, als zoveel anderen.
En ik ben nog goed voor haar geweest.

Plerre bracht later't ontbijt der heren.
- Wat is dat met die vrouw ? vroeg Bakelandt.

meesteres...
- Mijn
geen meesteressen meer ! snauwde de rover, die in ztjn rol moest
Er
zijn
bltiven. Zit de slavemij er biJ u zo iliep in,
gij een zotte

dat

vrouw nog meesteres

aoemt.
Maar nu werd Pierre kwaail.
- Als ik geen meesters meer erkennen moet, ilan verwens
langer te dienen ! riep hij driftis.

't Is goed, dan zal ik
Bakelanilt kalm.

ik het ook nog

twee Franse solilaten als oppassers halen, sBrak

De hemel beware ons ! kreet Pierre verschrikt. Maar ik kan niet goeil
horen, dat ge de citoyenne van dit huis beschimpt. Moest ge haar geschiedenls
kennen, ge zoudt ook diep medelijden met haar hebben.
ze ons dan !
- Vertel
Is een familiegeheim.,.
-'tWie is die Clothllde, waarop ze zo riep?
- Ge hebt te veel gehooril, om alles te verzwijgen, hernam ile dienaar...
kan ik u zeggen, ilat Clothikle haar tlochter was... ilie jong gestorven is.
liegl, kerel ! ts dat een familiegeheim dat verborgen moet bldven.
- Gii
Ik heb het recht niet, meer te zeggen.

- Houd dan uw snater!
-Pierre
vertrok
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Dit

ondervroegt ge hem zo scherp ? wllile Cartouche weten.
- V9aarom
Begrijpt
dat nlet ?
- Waarlijk geniet.
- Wel om uit te horen, of hiJ iets vermoeilt.
- Vermoeilt, ilat ik meer van Clothilile weet ?
- Wel ia.
- Die kerel kan niets vermoeilen.
- Krankzinnige rnensen hebben rare kuren.
nu zijt ge niet opreeht, Loilewijk.
- Neen,
Wat betloelt ge ?
- Ge vreesde, ilat ik deze nacht tot ilie gekke vrouw meer zou gezegd
hebben, dan wel voorzichtig was.

Wel ja, zo is het. Maar ik ben gerust.
- Ge
kent me nog niet !
- Ik bewonder
u om uw moed en slimheld, maar tleze nacht waart ge toch
werkelijk bevreesd, Mathijs. Maar laten we er niet meer over spreken.

beste zijn.
-'tIkZal't
heb honger en die knecht beilient ons goeil Maar die vensters moetetr
open.

Frisse luaht stroomile binnen, en de roversbazen zaten als grote heren in
deze kamer aan de welvoorziene dis.

Een uur later verlieten ze de wonlng,

v^nt ze waren aiet naar Antwetpen

gekomen, om lekker te eten en te drinken.
Ze moesten inlichtingen verzamelen voor h'n stout plan, ile stailskas van
Antwerpen te plunderen.
En als twee voorname krijgslieilen wandelden ze door de Schelilestail, die
in deze tijil stil, ja, dooils was, want al haililen de Fransen ile Schelile gesloten
toch waren scheepvaart en handel van weinig belang.

CLOIHILDE'S VRIENDIN
Een uur na't vertrek van beide roversbazen viel de klopper oD de poort van
burggraaf de Poil's woning.
- Ziin dle vagebonrlen nu weer terug ? gromde Pierre. Ze kornen zich al
met de miiklagpot bemoeien, want dat volkje is slechts bekommerd om eten en

ilrinken.
De knecht opende de deur, maar stonil niet voor ile vermeende Fransen,
doch voor een bevallig meisie, gehulil in boerse kleedij.
wenst ge ? vroeg Pierre.
- Wat
- Woont hier burggraaf ile Poil ?

-

Ja...

Is de burggravin ten huize?
Maar wat wilt ge dan ? vroeg de knecht verbaasil
Ik zou ile burggravin willen spreken
Onmogelijk !
Maar ik moet
Ge wenst een ilieust als meid...
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