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KEL%,,NDT-' BIJ DE VESTINGEN VAN NIEUWPOORT

- 9ïanneer wordt Bakelandt onthoofd ? vroeg een jonge man, dle vergezelil
Itras van een even jonge vrouw, aan eer, Erugs burger.

- Als 't mes valt ! spotte die.
* Ze ziin hier beleefr! te Brugge. riep d.e ander verontwaartliEd uit.

- Ja, meneer, zeer beleefd. Ziit ge nlisss:hien farnilie van Bakelanilt ?
De jonge man en de vrouw stapten een herberg binnen en bestelden er een

glas bier.
Nu vroeg hij 't zelfde aan ele waard, die schoutlerophalenil antwoordde :
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- Onbekeail, mijnheer ! Dat zal op 't otverwachts dJn, ilenk th Men houd*
het zorang mogelljk geheim.

- V9aarom ?

- Wel, om niet te veel volk naar Brugge te lokken. Dom genoeg' wânt hoe
meer volk, hoe meer verteer niet waar ? Maar daaraan elenken de heren niet !

<<Iilre willen ile ongezontle nieuwsgierigheiil van 't volk niet opwekkenD, zeggen ze.

- Dat is een retlen, zei de vrouw.

- Maar waarorn slaan ze dat gespuls dan ile kop niet af op ile koer van tle
gevangenis ?

- De wet verbieilt het.

- De wet, de wett^ Ze doen met ile wet wat ze willen. Er ziin nog geen

bevelen gegeven, zegt rnen, Morgen is 't markt, tlus, tlan zal de terechtstelling
niet plaats hebben. Zondag ook niet... misschien Maantlag. Maar ik weet het toch
nlet

De man en ale vrouw spraken nn fluisterenil.

- Dan konrlen we eerst naar Nieuwpoort gaan, zel ale laatste.

- Ja...

- Nu, we hebben tijd om eerst naa,r Nieuwpoort te gaan, hernam de vrouw.
Ifet paar verliet de herberg en huurde een koets.
De reis iluurde nog lang. Einilelijk toeh bereikte ile koets het ouile stailie

Nieuwpoort, geheel verseholen achter zijn vestingen.
En aan de vestingen werkten veroorileeltlen, waarvan sommigen een kânon-

kogel aan't been voortsleepten.
De vrouw boog zich uit't portlerraam.

- Daar, Anilré, tlaar ! riep ze opgewonden, en ze wees naâr eetr reeils ouil
marr , alie met moeite zijn lastig werk venichtte.

- KaIm, kalm, Louise, laten we kalm zijn.

- O, hoe ongelukkig ! Itat heb ik een medelljilen met hem. Zo'n oude ilag !

Zo'n leven !

Antlré, want't was onze ouile bekenile van cle Pijpelheltle, met Louise Morré,
llet de koets stilstaan, en stapte af bij een houten gebouw.

Na enig wachten weril het echtpaar in een klein bureel geleitl.
Daar zat, een outle krijgsman, die een brief vatr André in ile hantl hielil.

- Ge wenst de veroorileeltle Jan Morré, nummer 21, te spreken, zei aleze

vriendelijk.

- Ja, overste.

- Gelief in dat kamertje te gaan. Ik zal nurnmer 21 laten roepen.
Men hoorile een geluiil van iets dat voortgesleept wenil.
De deur ging open.
Jan Morré, de vikler, ile ouile binder tler Pijpelheiile, stond daar met een

,grote ijzeren bal aan zijn been geketend.
Een ogenblik stontl hij als verilwaasd en weral dooilsbleek.

- Louise ! kreet hij ilan.

- Vatler 1... Laat ik u zo nog eens noemen ! riep ile vrouw en ze wierp zich
wenend aan zijn hals. Arme, arme vader !

- Louise ! herhaaltle de rnan, diep ontroeril.
Ziin bat schokte op de stenen
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- Arme vader ! henram de vrouw, ilit gelulil borenile. O ! wat heb tt deomls
met u!

-* Mtin eigen schuld, kind !

- O, kon ik u van hier wegleiilen.

- Onmogelijk ! Te laat ! Ik krijg nu mijn verrllenil loon I Laa,l me wat zitten,
lk ben moede, ik worrl oud. ik zal nlet lang meer leven. I)ag, Anilré, zel hij dan
de jongen zijn hand toestekend.

- Dag Morré, groette Louise's echtgenoot

- Gij zijt braaf, dat ge mij komt bezoeken.

- Ik moest u zien, ik moest, vader, hernam de vrouw.

- Git zijt braaf ! Ja, 't leven is hier haril.

- Veel werken ? vroeg Anilré.

- Van vroeg tot laat ! En dan ilie bal aan mljn voeten. En 's nachts slapen
op een houten plank ! Men rust daarop niet.

- Dat ls wreeil !

- Ik ben een veroordeelde, klnd.

- 't Is toch wreed !

- Eigenlijk hail ik tle dood vertlienil, en mlsschien is de dood zachter. Maar,
't is aarilig, hoe ellendig 't ook is. toch houilt ile mens aan 't leven, zei ile ouile
somber.

- Dat is geen leven ! zoi Louise. Is er geen hoop op bevrilding?

- Ntet 't minst, Louise.
* En ontvluchten ?

- Onmogelijk ! Dan schleten ze u neer. Hebt Clj ile solilaten nlet gezlen ?

- Ja-

- Hun geweer is geladen. We zijn nooit alleen, geet ogenblik !

- Maar zo'n leven is niet uit te houden.

- Niet lang" Ik heb het verilienil. Maar vertel miJ wat nieuws. Hoe ls het
met mijn vrouw ?

't Echtpaar zweeg.

- Waarom spreekt ge niet ? vroeg de oude oB ongeruste toon-
?,ijn gelaat verried angst.

- Spreek dan I

- Moeder is dood. zei Louise dof.

- Dood !

- Kort na uw gevangenneming.

- Dood ean verdriet l ()oh haar *ood ilrukt dus op miin geweten !

- Moeiler was ziekelijk.

- Ja, maar ik heb haar dood dan toch verhaast. O ! 't goede mens heeft me
dikwijls gesmeekt de heide te verlaten maar lk weigerde.

- Helaas ! zuchtte Louise.
* Gii belden waarl braaf, en ik, verblinde, tk wilile u nog vervolgen,

gedreven door de duivel Cartouehe i En Sus?

- ls gevlucht.

- Uit de gevangenis van Antwerpen ?

- Ja.

- En waar is hiJ nu ?
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- We weten het nlet

- Ik ben bliJ ilat hil gevlucht ls. Sus is nog Jong, en kwam hlj hter, hii zou
misschlen nog twintig Jaar dlt ellenillg leven moeten veriluren. En Cartuoche ?

- Is ook gevlucht.

- Dat is Jammer ! Iltj loopt nog, htj. de grootste pltchtige. Maar men kan
die sluwe vos niet houden ! Is hij weer op de heiile ?

- Hii is er geweest. maar heeft ze verlaten, en niemand weet waarheen.
Louise vertelde nu hoe Cartouche afscheftl had genomen van llelst.

- Cartouche is dus vrlj ?

- Ja^

- Dat ls onrechtvaardig.

- Ja, hiJ ontkomt zljn straf.

- En Kate? André. waar is uw moerler?

- Dood, zei ile man dof.

- Ook dooil?

- Dooil gevonilen op de helile. Arme moeiler !

- 0, welk een einde vaû ons schuldlg bestaan, kloeg Morré. ,t Kwaail wordt
gestraft. En Bakelanrlt ? vervolgde hij.

- Die wacht op zijn ilood.

- 't Is dus waar itat hij gevangen is ?

- Ja, en reeils veroordeeld met zijn voornaamste mânnen, antwoordde
Anilrê

- Ter ilooil ?

- Natuurlijk !

- welk een einile ook ilaar ! Ja. 't kwaail wordt gestraft. Loulse en André,
gij zijt beiden gelukkig en ik ben er blij om.

- Vailer toch, dat we u hier zo moeten laten, kermile de vrouw weer.

- Wat is er met ile notaris gebeurtl ? Itreet ge ilat ?

- IIij is gevlucht met Ltza.

- NIet Llza?

- Ja, Cartouche's vfouw.

- Dan beglnt Cartouche's straf al. Dat kan ile kapiteln rriet verilragen ! En
leeft Plerre Deswert nog ?

- Ja, hiJ is nu verhoogd.

- Dat verillenile hfi, al was hlJ onze vijand, ja, dat verdienile ile garile. En
Doremaus ?

- Is getrouwil

- Einitelijk ! Ilerlnneringen allemaal ! Ja, een mens is nog nieuwsgferig
onilanks zijn ellenilig bestaan. Nu hoor ik toch wat nleuws !

- Maar de commissaris is afgezet ! viel Anilré in.

- Dat verilienile hij ook, ile lafaaril. En wat iloet hii nu ? vroeg Morré.

- Men heeft hem een klein postje gegeven te Mechelen, in een bureel van
ile regering.

Men kwam nummer 21 roepen.

- Ik heb hler zelfs geen naam, zei Morré. Ik heet nurnmer 21. Nu op mijn
naam mag ik nlet fier zijn ! Nummer 21 moet nu reeg.

- Mogen we nlet langer spreken ? vroeg Louise.
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- Neen, klnil, lk ben alet vrli.

- Arme vailer !

- Beklaag me niet... wees gelukkig, en vergeet de biniler der Pijpelheiile.

- Nummer 21! klonk het ongeilulillg.

- Ik moet gaan, anders krijg ik straf voor onwilligheid, 't gaat biet streng
toe, en ilat moet ook met zo'n leger banilieten.

Louise omhelsile de veroordeelde.
I)eze was iliep ontroerd, hij rukt€ zlch los en volgde de ongetlulilig

wachtenile solilaat
Het echtpaar girrg heen.
Ze zagen Morré ln de verte, weer werkend aaû de vestlngunuur, hlt stak nog

eens ile arm omhoog tot groet.
Anilré moest zijn vrouwtje ondersteunen.
In een naburige gerneente konden ze ln een herberg overnachten.
Somber zaten ze na 't avonihnaal nog een poosje in ile Eelagkamer, waar zlcb

toch geen klanten bevonilen.
Wat later trail iemand binnen, een koopman, in schijn te oorileleu-
Louise verbleekte plotseling.

- Wat scheelt u ? vroeg llnitré fluisteronil.

- Die man... die man...

- Welnu ? Kent gii hem ?

- t fs Sus Morré.

- Nu we zullen 't spoeilig wetet
- lVat wllt ge doen ?

- Met open kaart spelen.

- Ifem verrailen?

- Ik heb er wel lust toe. Iûtlile hif u ntet opoffereu op dte vreselijke avonal
te Antwerpen, daar bil ile O.L. Vrouwe kerk ?

- Verraad hem niet !

- IIij heeft het verdienrl.

- Doe het niet om zijn vader; Neen, Anilré, ge moogt het ûlet aloen.

- Sus Morré, zei Antlré halfluiil.
I)e vermeenile koopman. ilie bii de toonbank stonil en lnlichtiagen vroeg

over ile weg naar Nieuwpoort. kreeg een schok
Plotseling keerile hij zlch om en ook hlj weril wit als een doek.
Maar Sus herstelile zich en kwam schiJnbaar vroliik op het echtpaar af,

zeggenil:

- Wte ik nu zie ! Goede avond ! Hoe gaat het ! Dat ik u hler ontnoet
Maar ilan fluisterde hij:
- Om de liefile Gods, verraadt me niet !

- %et u biJ, zel Anilré.
De waarilin zag wat vreemd, maar trok zlch ln haar keuken terug.

- Verraarlt me nlet, hernam rle bintler smekend. Opgejaagil als een wiltl
beest ben ik tot hier geraakt ! O, verraadt me niet !

- Wat zijn uw plannen ? vroeg Antlré kort

- Vader is te Nieuwpoort.

- Wij hebben hem gezien
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- Ilebt ge hem gezien ? Is het waar, dat hil eon bal aan z{in been voorttrekt ?

- Ja,, en hij moet hard werken.

- Vreseliik, vresellik !

- Maar wat zijn uw plannen 1

- Ik ga vader bevriiden.

-'t Is niet mogeliik.

- 't Moet ! En als ik nlet kan, ilan wil ik aan zfin zilde zwoegen

- Meent g;e dat ?

- Zo waar ik leef !

- Vlrelnu, dan verraad ik u niet.'Ierwille van uw vatler zal ik u sparen, maar
ge hebt tegenover tr ouise een gemene tol gespeeld, Morré.

- 't Is waar ! Maar ik ben veranderd. Wist ge wat ik geleilen heb ! Anilré,
vergeef mij, Louise sij ook. Nu ik van Cartouche weg ben, zal ik niet meer in
't kwaad hervallen.

- En Sij haatte Cartouche.

- Ja... en toch bond hij mij, al was het door jaloersheid. Maar ik haat ook
't bindersleven. Kan ik vader verlossen, ilan zullen we samen naar een aniler
lanil gaan; kan ik het niet doen, welnu, dzt ze mtj dan ook een bal aau miJn
voeten binden"

Het drietal zweeg een wijl.
Morré zei toen :

- Morgen za,l lltet voor nr{ de beslissenile dag zijn... ook voor miJn vader,
als het geluk wil ilat ik hern kan bereiken.." Morgen, dag van ellenrle of... dag
van geluk. Wie niets beproeft heeft niets. lk waag er alles op. 't Is ile laatste
proef in mitn bewogen leven... Dit leven was geweldig, ao moet het ook geweldig
eindigen... Hoe gaarne zou ik willen dat de ouile man met mij naar betere wegen
kon opwanrlelen... IIo ! lVat ben ik een verschrikkeliJk mens geweest !

EINDD DER MORRE'S

Sus Morré trok langs 't eenzame lantl naar de oude vesting Nieuwpoort
Zljn weg voerde langs een vaart. 't Donker water lag onbeweeglijk.

- Ellendeling, ilie ik ben ! mompelile hii Ha ! ik heb met Anilré, de brave
Anrlré geschimpt. En nu ? Nu sta ik hier als een vluchteling, opgejaagd gelijk
een wild beest. En André leeft vrii en gelukkig. Hoe ver ben ik nu gekomen
met mijn dromen. mijn eerzuchtige plannen ? Ik zou hoofilman zijn... meester
over een ganse streek. Ha ! en wat ben lh nu ? Een achtervolgde baniliet ! Zou
ih er maar geen einde aan maken ? Den sprong... en 't water sluit zich weer
boven me...en 't is uit. Ilten zal Morré's lijk opvissen, maar het niet herkennen,
men zal mij. gelijk ik het verdien, als een hond in de gronil steken.., En alles
is uit.

Maar dan itacht hij weet aan ziJn sornber leven, aan de vervolging... aan
de gevangenis misschien, want hij was bekend als Cartouche's voornaamste
meileplichtige, als luitenant van ale binders der Piipelheiile !

- Ik doe het, ik doe het ! riep Morré.
Koortsachtig wierp hij zijn vllten hoeil neer en trok htj zttn frak utt
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