SISKA'S ZUSTEN
Louise Moné was niet zeer gerust.
Waar bleef Arrrlré ?
Nu moest hij aI thuts geweest zijn !
Hedenavond moest ze na,tr de plaats van afspraak, om haar zuster te wrekeû.
Ze was nog 't kinil der heiile, zacht van gemoeil, maar toch ook heftig, als
ze onrecht leed.
En Siska van de Beerselhoeve wa^! haar zuster. En haar dootl moest zlj,
Louise, wreken !
Maar hoe zot:t z,e de wraak ultvoeren ?
Politie halen en Cartouche laten gevangen nemen, of zelf ,t wapen voeren !
Ze schrikte terug voor't laatste, maar Cartouche's aan houiling zou ook veel
anileren ten val brengen.
Pierre bemerkte wel, ilat Louise iets voor hem verborg, en hij wantrouwile
de broeiler, die haar gisteren een bezoek gebracht had.
Maar tot André's vrouw zel hij echter nlets, en hij werkte als op anilere
ilagen.
Pas was

't ilulster of er werd op ile deur geklopt, en weer stonil Sus Morré
voor de ileur.
Is mijn zuster thuis ? vroeg hij.
- Ja,
Pierre.
- Leitlantwoorilde
miJ ilan bij haar ! Ik moet haar spreken !
-De knecht hail de man liever rle deur
voor de neus toegewonlen, maar hlt
was toch Louise's broeder, en dus leiitde hii hem boven.
Sus ! riep Louise verrast.
- lk
- moet u even spreken... Kan niemand ons horen ?

-
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Neen...

Die knecht ook niet ?
Neen ! Maar lulster...

zult heilenavonil komen, nlet waar ?
- Loulse,
Vast en zeker !
- Ilebt ge een wapen ?
ik Cartouche iloilen ?
- Moet
Anilers ilooilt hii u...
- Maar lk kon ook de politie waarschuwen ?
- Zilt ge krankzlnnig ? De politie verwittegen ? En al die anilere mânnen
vart ile heitle ?
ge

zijn ook schulilig:...
- Die
Nlet allen ! Tlaart Sii plichtig ? En Andlré ?
- Maar eetr moortl...
- En Siska ! zei rle jongeling listig.
- Arme Siska ! Welnu ja, ik heb eetr walreR...
- Luister ! Ik zal Cartouche meeleiilen...
siJ hadt gebroken met hem !
- En maar
hij weet het nog niet" ik zal hem dus meleirlen. Luister nu goeil !
Ja,
Glj verbergt u oniler 't kerkportaal".. Cartouche zal met ile rug nâar u toestâan
en een huis bekiiken... Gii springt toe... en ik elenk aan Siska... cle brave,
onschultlige Siska

!

een moord, Sus... herhaalde Louise.
-Maar
fs
een
weldaad ! Cartouche zoekt uw leven en
't

-IIet meisje aatzelde een tweede

ilat van Anilré...

maal.

Sus, dat gaat niet. Ik
-ZijNeen.
sloeg de handen voor haâr ogetr.

gruwel er vatl

Sus Morré ilrong weer aan :

-

Louise,

ik

heb aan

u

getlacht. omdat ge veel

te wreken hebt... De beul

belaagde urs eer, uw leven, tlit van uw nabestaanrlen... Denk er om dat de wraak
zoet is !...
Het melsje staarde peinzenil voor zich heen. Zij had zich gans laten bepraten.
Zil haatte Cartouche ! Hij was een onmens en zou gestraft worclen !... Ja, nu was
ziJ er toe berelil, zij zelve zou de doEleliike steek toebrengen... Zij zelve zou wraak
nemen voor aI het leeil haar en de haren aangedaan !... Sus Morré had gelijk :
I)e wraak ls zoet.
Zil aanelùe ilan ook niet meer, maar wendile zic}n tot Sus, zeggenil:

zal op mijn post ziJn, Sus !
- Ik
Ge kent het uur ?... Ik zal u naar huis geleiilen
- Ik vertrek langs't achterpoortJe.
- Voortreffelijk ! Niemand kan ieLs weten van uw toeht. Maar is André
nog niet huis? vroeg de ellendige huichelaar.
nog niet. Ik ben ongerust over hem !
- Neen,
Waarom ? Z-"ken zijn ruiet altijd spoedig vereffenil.
- Als men hem maar niet aangerand heeft ?
- In Land van Waas ? Daar zijn geen rovers. Maak u niet
't
ongerust, Louise.

noileloos

tijd listig over Siska gesproken te hebben, ging Sus Morré heen.
Pierre liet hem uit.
Er is iets gaande, dacht ile knecht. Ik vertrouw die kerel niet
Na nog enige

-
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