
IIET GEHEIM OVDN LOUISE

Sus Morré was na zifn onderhouil met Cartouche over de ilrie spookgestalten,
onmiddellijk naar huls gegaan.

Zijn vader zat somber in een hoek.

- Elndelijk terug, vader ? vroeg hf.
- Ja jongen, eindelijk..

- En morgen gaat ge weer naar Antwerpen, ge kontlt er wel gebleven zUn.

- 't Is waar ! Och, 't leveu begint me zwaar te vallen. iongen.

- Zo droefgeestlg ! En waar is Louise... wrl ze niet ùerughomen ?

- Neen... en ze heelt gelijk, Ja, brj alle duivels, ze heeft gelijk !

- Ze beelt zeker gelijk, sternde vrouw Morré toe. ls dat een leven hler !

- IrYe zitten er in en kunnen er niet meer ûlt, hernam de oude.

- Toe, toe, ons leven is zo slecht niet ! riep de zoon, luchtig. Waar was
Louise ?

- In een riik huis.

- Als meid ?

- Ilr weet het niet, luister !
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En de ouile Morré vertelte alles rrat hem overkomen was, ln de tnln van
de burggraaf.

Sus luisterde met de meeste belangsteling.

- Vader, zei hij dan, Louise is mijn zuster niet.
De vader ontstelde.

- Wat zegt ge? mompelde h[.
- Dat Louise mijn zuster niet is.

- l{elke dwaze praat vertelt ge nu ?

- Vader, ik wil de waarheid weten. Ik ben tocb geen kind meen

- lVie neeft u die onzin in 't hoofil gestoken ?

- Ik heb het reeds lang gedacht.

- Maar, Sus toch !

- Vader, vertel me alles.

- Vertel het bem mLLt, zel ile vrouw.

- $9elnu, ik zal het doen. Neen, Sus, Loulso ls mtjn klnd nlet, msar dG

dochter van mijn vriend Blooteknie.

- Ik heb die naam nooit gehoord.

- Neen, weinigen kennen hem hier op de heide. Blooteknie wâs een blniler;
wli gingen samen uit en waren ile beste vrlenden. Hij haal twee kinderen, Louise
en nog een meisie.

- Waar is die tweede ilochter dan ?

- Herlnnert gii u Siska van de Beerselschrans ? vroeg Morré ontroerd.

- De meid, die vermoord werd ?

- Ja.." de arme Siska ! Welnu, ziJ was Louise's zuster. Ik nam Louise als
kind aan. dat meisje werd door Blooteknie's zuster in huis genomen en later
verhuurd. Blooteknie was sroeg getrouwd en had twee kinderkens. Op zekere
dag waren we samen te Mechelen. De Oostenriikers waten toen meester in ons

tand. Ze hadilen soldaten nodig. lVii bevonden ons in een herberg en een
Oostenrijkse ronselaar trakteerde ons mild. Toen we dronken waren liet hii ons

een papier ondertekenen; wat er op stond wisten we niet. Maar toen we onze
roes uitgeslapen hadden. ontwaakten we in een gevangenis en men zei ons dat
we nu soldaten waten van de keizer van Oostenriik.

- Dat papler was dus een aanmonsteringstuk ? vroeg Sus.

- Ja.

- En was het gelilig ? Ge waart toch dronken toen ge het hebt ontlertekentl.

- Zo wierven de Oostenrijkers soldaten aan, iongen. Die ronselaar wist wel,
waarom hij ons zo mild trakteerde. Dat het stuk geldig wasi ondervonden we
itiezelfde dag nog, toen we naar 't leger gezonden werden, ergens in Duitsland'
waar weet ik niet. Maar ze hlelden ons toch niet lang, we waren te veel de
vrijheid gewoon. lVe deserteerilen !

- Of ge gelijk hadt, vailer.

- ïVe trokken langs onbekende wegen over de bergen. We eolFilen de
wâgen van een koopman, rnenende dat die toch naar de een of andere statl moest.
We kwamen dan ook in een stad of liever er bii, want we waagilen ons niet
binnen.

- Waart ge nog in uniform ?
* Dat kunt ge begrijpen ! Ons eerste werk was geweest, voor elk een pak
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burgerskledercn te stelen loch was het voorzichtigst maar buiten de steilen
te blijven, want de Oostenrijkers lieten hun deserteurs overal opsporen, We

vroegen hier en daar de weg en na een lange reis geraakten wii in België, ergens
nabij Luik. Spoedig waren we werer op de heirle, want van Luik naar Mechelen
was een kinilerspel.

lVe braken 's nachts in een hoeve, hailden ilus gelil en namen ile diligencie
ven Luik op Leuven en Brussel ! lVe leetden toen als echte binders. Blooteknie's
vrouw was dootl en hij moest voor de kintleren zorgen. Hii bemlnde de kleineu
hartelijk en zei menigmaal dat hij om hunentwil wel een ander leven zou wlllen
leiden. Zijn vrouw harl hem dit ilikwiils gesmeekt, maar hij stierf als binder.
Op zekere avond wilclen we weder in een hoeve dringen, maar de lroer verraste
ons en schoot. Blooteknie was getroffen. 'k Kon hem nog meesleuren in een

bosje, doeh hii leefde maar enige minuten meer. IIij spra[ me over zijn klndertjes
en smeekte mij er voor te willen zorgen. Ik beloofde het hem eu wilde beiile
meisjes in huis nemen, toen hun tante er ook een vroeg. Ik liet haar Siska en
nam Louise rnede. Ik beminde dat kind, vooral omdat zij mij altijd aan baar
arme vailer, miJn goede vriend, herinnerde. Dit ts nu 't geheim, Sus.

- En weet Louise er niets van ?

- Ze vermaedt het ! Virie het haar lngeblazen heeft, weet ik niet. Misschien
de pastoor, die de rneisjes gedoopt heeft en in 't kerkeboek geschreven heeft,
ofschoon ik dit niet geloven kan, want ilie pastoor heeft Louise uooit gesproken.

Sus Morré was tevreden.

- Cartouche heeft Siska vermootd... Siska was Louise's zuster... louise zal
miJ helpen om Cartouche te doen vallen, dacht hij. Morgen of overmorgen moet
ik Louise spreken

De oude Morré zat droevlg in zijn hoek

- Nu is Louise weg, en eigenlijk is het goe{ zei hij na een wijle gezwegen
te hebben.

- Zeker is het goed, sprak ziJn vrouw. En 'h wilde ilat wif ook weg waren !
Is ilat een leven ? 't Zal toch slecht eindigen.

- Ja, Louise heeft wel gedaan. Haar vailer wilde ook een aniler leven
beginnen, maar kwam er niet toe, evenmin als ik het doen za,L Waat moet ik
heen ? Men kent mij als een binder, en om naar de vreemde te gaan ben ik
veel te oual, hemam de vililer.

- Îoe, toe, niet zo wanhopig ! riep Sus op luchtigen toon. ûns leven is hier
zo sleeht niet ! IVe zijn nu eenmaal binders, en ik heb geen goesting om te
zwoegen en te zweten voor weinig gelil.

- 't Zal eens slecht aflopen, voorspelile de vrouw weer.

- Wel neen, moeder, we zitten hier veilig ! En ile zoon stond op om ult
te gaan.

IIij wilile alleen zijn en over zijn plannen nadenken. Loulse moest hem hel-
pen. Zil zou Cartouche ten val brengen.

- Maar ik loop niet in 't net, ik bliif vrii, ik worilt kapitein, zei ile schekn
bij ztch zelven. Valt Louise ook, bah ! ze is toch mijn zuster niet. Evenals Stiin,
die ik eigenlijk naar de galg bracht, is ze een vreemde. En bovendien, welke
miililelen Ik ook gebruiten moet, kan me niet schelen, maar baas wil ik worilen
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Daar bespiedde ht; lier vreemd volkle.



Cartouche heelt Slska vermooril... Siska was Loulse's zuster... Loulse zal mitn
werktuig zijn om ile trotse kapitein uit de weg te ruimen.

Dit was nu het plan van Sus Moré, rnaar tle oude dacht er zo nlet ovsn
Ilet leven ontler de bandieten was een doorn in zijn leven geworden. Een

doorn die hem ieder uur van de dag verwontlde en hem hevige pijn veroorzaakte.
En bij iedere stap die hij ileeit voelde hrj de pdn van die wonde en hot

werd hem een groot verdriet.
Daarenboven was er iets in ziln hart gekomen ilat hem de zaken werkelijker

had doen inzien.
IIij hail in die droeve nacht te Antwe4len Louise beloofd zich te beteren,

en op het ogenblik ilat hij het haar beloofile was hij overtuigd en oprecht.
Toen Sus was weggetrokken haalile hij het gesprek weer te bercle, want hil

was nlet tevreilen met wat zijn zoon hem gezegd hail.

- Vrouw, zo begon hij, geloof mii, het ware toch het best dat we de zaak
hier maar opgaven.

- Och man, treuzel nu niet, ge weet wat Sus er v&n zegt en ik ben het met
hem eens.

- Maar ile kruik g,aat zolang te water tot ze breekt...

- Ge wordt oud, man, oordeel liever naar hetgeen de Jongeren er over
beslissen.

- Ouderdom brengt ook wiisheld meile.

- Maar miniler wil...

- Wil ls er ook niet noilig om het slechte pail tot het bittere elnile te volgen...

- Maar van wat gâan we dan leven ?

- Och, wij zullen overal wel ons brooil verdienen, de werelil is zo groot. Ik
denk zelfs dat wij elders ons brood beter zullen verdienen dan hier, waar wij
toch maar een beperkt getal verbruikers hebben.

- Maar wij delen toah steetls in ile buit der bende.

- IVat me nog rloet verlangen naar het veranileren van levenswijze is dat
er eens een einde zal komen aan dit gevaarliik spelletie.

Eens betaalt men het al. Als we gevat worden kan een ander hier de glazen

spoelen, als er nog glazen uit te spoelen zijn wel te verstaan, want ik geloof dat
dan heel het boeltje zal opgevouwen zijn.

- Maar wat maakt er u uo ongerust man ? Ge ziJt niet als anilers. Gii hebt
u altijil aangesteld als een tler meest verknochtste leilen van de bende.

- Ja, vrouw, er komt in een mens zijn leven een tijil itat hii begint na te
denken. Onbezonnenheiil maakt dan plaats voor een ander voelen, een voelen
van voorzichtigheid... Sinrls ilat ik te Antwerpen geweest ben, is er inderdaail
een verandering in mij gekomen en ik herhaal het, ik zou hieruit willen, hier
verre van daan, niet alleen om mijn huiù te redden, maar ook om tot een meer
rechtvaarilige levenswijze te geraken.

De vrouw was, ondanks zich zelve, toch gettoffen.

- Daarenboven rnoet men niet tre veel meer rekenen op ile slordigheiil van
de Fransen. Wij hebben gezien dat zij zich in de laatste tijil veel meer om ons
gingen bemoeien. De herhaakle aanvallen op de gevangenis te lleist, de bevrij-
ding iler pioniers, de rnoorilaanslag in het huis van burggraaf ile Poil te Antwer.
pen, alles heeft bijgewerkt om onze naam in ieders monil te brengen...
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Yrouw Morré haalile do schouilers oB.

- Ge begint te tobben, man ! Als we van hier verdreven worden, dan is er
elders tocb nog plaats om te wonen.

- Ja, op 't kerkhof ! Als we gevat worden ls onze zaak klaar Kuich ! Een
val van't mes en de guillotien heeft weer eens te meer haar werk gedaan.

- Men kan ons toch niets ten lasto leggen om ons naar't schavot te voerea.

- Men wordt vereerd met wien men verkeert.

- IYIaar feiten...

- Ja, ja, allemaal praat... Ge zult dat tegen de rechters zeggen... dle zullen u
een ander toontJe doen zingen, en wat lager ook.. AIs wû er van geprofiteerd
hebben zulllen we ook van de straf profiteren.

- Brr: Ilet schavot ! riep moeder Morré, terwtjl ze ile hand voor 't gelaat
sloeg. Morré, man, ge wordt echt akelig. Allo, kom, pak 'n borrel, 't zal u wat
opknappen !-.

Dit zeggende schonk ze een kapper genever voor haar man.

I,OUISB EN SUS MOBRE

Sus Morré liet de klopper vallen op de poort van burggraaf de Poil,s wonlng.
Pierre deeil open.
De binder was als een welgesteld burger gekleed en maakte oD de tnecht een

gunstigen lndruk.

- Wat wenst ge ? vroeg deze.

- Melil Louise, dat haar broerler haar wenst te spreken, antwoordde de
ionge Moné.

Pierre kreeg nu wantrouwen.

- Louise is niet te spreken ! zei hiJ kort.

- Voor haar broeder ook niet ! Ge liegt als ge dat zegt. Louise, mdn lieve
zuster, zou mij niet rneer willen zien ? Ik kan het niet geloven !

- l{at komt ge doen ?

- Mijn zuster bezoeken-..

- Ge zijt zeker ook een binder ?

- Neen... maar roep Louise, of zeg haar, ilat ik hier ben; ziJ zal komen.
Pierre weifelde.
De bezoeker ?,?9, er eerlljk uit... en toch, was hij wel te vertrouweu ?
Louise had Sus'stem gehoord en herkend en riep nu van boven:

- Pierre, laat mijn broeder hier kornen !

- Zlet ge nu wel, dat Louise rne niet verstoot, bernam Morré, zegevierenù

- Kom mee. zei Pierre.
Sus stapte achter de knecht de brede trap op.

- Daar is Louise's karner... de deur staat al open sprak Pierre.
De jongeling trad binnen.
Louise scheen aeer ontroerd.
Gejaagd sloot ze de deur en riep toen angstlg:

- Sus, hoe durft ge !

- En waarom niet ? Mag ik mijn zuster niet bezoeken... mfn Louise !
En hii kuste haar innlg, bliJdschap veinzenil over dit wedemien.
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