ffisus Morré
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was én cartouche's mannen én de gerechtsilienaren ontsnapt.
De schelm verborg zlch lange tijct op 't dak vân een pannenhuis. Langs do
goot was hij naar boven geklommen.
IIij hait er tiitl om over zijn lot na te denken.
De schelm zag zlJn plannen in iluigen. Hij hart gehoopt cartouche utt de weg
te ruimen, nu was hij ontmaskerd, terwijl de kapitein nog leefde.
Thans kon hij op ile heiile niet meer terugkeren, want ieiler zou hem rekenschap vragen. 't was nu niet 't ogenblik cartouche's geza"g aan't wankelen te
brengen, want ile hoofilman werd thans meer geliefil dan ooit, na ,t stoute stuk
van de plundering iler stadskas.
- wat moet ik dan d.oen ! itacht Moné. Ha ! dte verwenste Louise ! waarom
handelde ze niet rapper!
De lafaard hail het meisJe tot een misdaad willen aanzetten en begreep niet
hoe in-gemeen, hoe trouweloos, hoe laaghartig hij was
Einrlelijk scheen de fielt iets gevonden te hebben.
- rk ga naar Gulilentop, mornpelile hij. rk woril kapitein van Klein.Brabant
en we zullen eens zien wlens bende n-rachtiger zljn zal, die van Moré of van
Cartouche. En Cartouche, we bliJven vijanilen.
De schelm liet zich van't ilak afglijtlen. Hij besloot langs een omweg naar
Klein.Brabant te gaan.
Daar hij vermoedde dat cartouche langs Berchem zou gevlucht zijn, besloot
Morré over't water te ontsnappen. Hij liep naar austruweel, maakte daar een
bootje los en roeiile naar de anilere zijde.
Bij 't uitstappen was hij te haastig, struikelde over de boord van't vaartutg
en vlel hals over kop in 't water.
Hij kon echter aan land geraken en stond daar nu druipenil en bevenil.
Mistroostig sukkelile hij langs ile dijk.
Morré was lang op 't dak gebleven en hatl toen de wantleling naar Austruweel
geilaan. 't Was tameliJk laat geworden, want ile nacht was voorbij.
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Morré zag een klela huls bij ile stroom en besloot er te vragen zltn klederen
te mogen drogen.
Hier zou men geen blnder komen zoeken.
De rover trom:nelde op ile deur.
Iemanrl stak zijn hoofil door een clakvenster en vroeg:

Itie

daar ?
Oeh, laat mij binnen,
Wie zijt ge dan ?

ik ben een eerlijk man.
- Een reiziger... ik heb'n ongeluk gehad,'k ben tn het water gevallen.
- Wacht. ik kom ! klonk het terug
- Als de man oud is, steel ik hlederen. nam de schurk zich reeils voor.
-De deur weril geopenil.
Maar't

was geen grijsaard, iloch een kloeke, struise man, ilie nu voor Morré

stontl.

- Kom binnen, noiligile hij vrientlelijk, het is een ongeschikt uur om een
bail te nemen.
- Dat moogt ge wel zeggen, maar ik deed het dan ook niet vrilwillig, dat
begrijpt ge wel.
waar komt giJ ?
- Van
Ik
ben
naat Zeeland geweest en besloot door te reizen, hopende heilen
vroeg thuls te zijn" Maar de slaap oven'iel me, ik moest rusten...
ge legile u op 't gras van de dijk, zeker ?
- En
Juist.
- En ge zijt in 't water gerolil ?
- Ten minste ik werd wakker".. en lag in ile Schelile.
kunt zwemmen ?
- Ge
Gelukkig, zo niet dan lag ik als aas voor ile vissen op ile boilem van de
stroom.

zijt

Uw lijk zou aangespoeld zijn, maar weg met ilie sombere gedachten. Ge
-gered,
en ik zal gauw wat vuur rnaken; trek uw natte plunje uit, zulke

schone klederen kan

ik u nlet

verschaffen, maar clan toch ilroge, hernam ile

gastvrije man.

zijt wel goed.
- Ge
Och we zijn op de werelil om elkaar te helpen.
- Ja, beaamde rle kerel, die op de werelil scheen om zljn naasten in't onhell
te storten.
Morré ontkleedde zich, toen plotseling de tleur ener nevenkamer geopenil
werd.

Die stern.." klonk het,.. Ja, dat is de veerman...
-Morré
stond als verstomil.
André. Louise's echtgenoot, stond ilaar...
De binder staarde naar hem als naar een verrezen doile en siilderde... nu nlet
van koude echter.

- Hii heeft mij ln 't water geworpen, riep André.
IVat ! kreet de meester iles huises.
- Ik
- verzeker het u. Ha ! nu herken ik hem... bij Onze-Lieve.Vrouwe,
Sus Morré, een binder van de Pijpelheide. Ha ! nu begrijp ik alles.
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het is

ltegt ! riep Sus, ilie zich van zlln schrik herstelde.
-HijGewas
zich, zoals we zeirlen, aan 't ontkleden en ilaariloor belemmeril

ln

ziJn bewegingen.
De man, dle hem zo gastvriJ ontvangen had, wieql zicb op ile rover en smeet

hem ten gronrle"
Roep mijn zoon ! gebooil hij Anilré.". Gii ziit nog te zwak om mii te helpen.
-Louise's
echtgenoot gehoonaamde.

Een stoere knaap sneltle toe.
Wat is er, vatler ? vroeg hij verbaasd.
- Eap...
een kooril... we hebben een rover.
-Morré wilde
zich veriledigen, maar zijn tegenstaniler hail hem stevlg oniler
de knle.
De zoon kwam spoedig met een koord en hij hielp ziJn vailer de fielt binilen.
hoor stemmen buiten, zei de Jongen.
- Ik
Grenilel ile deur... er zullen nog binders ziin ! riep ziln vailen
-De deur werrl goetl verzekerrl.
De stemmen klonken naeler"

- Ze zijn daar, hernam de meester
afschieten.

van het huls.

Ik

zal mlin

geweer

Luister, ze roepen iets, sprak de zoon. Maar, vader, 't zijn geen rovers.
- Klaas,
eens open ! klonk het buiten.
- Dat is doe
boer { eguit, aei ile 'nan, die als Klaas aangesproken werd, en zo
heette de heer van ilit huis dan ook.

gij allee.r ? vroeg hij.
- Ziit
Met mijn zoon en knechten. 6r zijn rôrlrs op ons hof geweest, en we
hebben hen verjaagd en achtervolgd. doch helaas ! vruchteloos. Toe. laat ons
binnen en sehanir ons wat rlrank.
Klaas schoof haastig de grendels weg.
Welkom ! riep hij. Ik ben gelukkiger geweest dan gij, vrienilen. Kijk daar

-

eens !

ITie is dat ?
- Een
binder ! De kerel maakte mij wijs, dat hij in de Schelile gevallen was.
Maar hij zal bij zijn vlucht in een sloot getuimeld zljn en hij was nu zo brutaal
zich hier te komen ilrogen.

Ik ben op geen hoeve geweest, zei Morré.
- Neen,
ge zijt een eerlijke reiziger. Uw verhaal van uw reis naar Zeeland
kwam me ook al vreemil voor. Nu tle rechters zullen dat wel onderzoeken.

- Ik zal een kar halen, we zullen de schavuit naar Zwiinilrecht brengen,
hernam de boer. Toe, lVillem en Jan, traalt gri een driewlelkar, vervolgate hii tot
ziin zoon en een knecht.
De jonge lietlen vertrokken onmiildelliik.
Sus Morré werd dus naar 't dorp gevoerd en daar men vernam, wat ef te
Antwe4len geschieil was, liet men de binder naar de stad verhuizen.
De politieoverste wreef zich de hanilen van genoegen en mompelile:
Nu zal et een andere tijil gaan aanbreken voor de heren iler Piipelheitle.
-

*

!t*
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Ia het huts btj ile Schelde was ieùer opgestaan Men had Anatré weer te beil
geholpen, want Louise's echtgenoot wns half bezwijmil op tle vloer gevallen.
- Wle is hii ? vroeg boer Leguit uit nieuwsgierigheid. Een heer uit de stail"
Verleden nacht kwam hij hier iloorlzwak aan.
Iûat is er met hen gebeurd ?
-Klaas
vertelde wat er met André gebeuril was.
fnderdaad het was wel André die de lezers in het hulzeke zien.
André ilie wonilerbaarliJk aan de dood was ontsnapt.
Men herinnert zich itat hij iloor Sus Morré, met eerr gewelilige stoot over
boord weril gegooid en toen hij zich aan het bootje wilde vastklampen met een
riem ongenadig terug tn de vloed werd geilreven.
André EinE als een steen naar onder.
De stroom is daar zeer diep, maar een ilrenkellng ilie onverwachts weril
aangevallen of bij toeval in 't water geraakt kan zlch natuurliik geen rekenschap
geven van de diepte.
III dwarrelile dan als een tol naar beneden want op ilie plaats was or sterke
stromtng, die soms tn draaikolk rondilraaide.
Nu was André juist in een van die draaikolken geraakt en alraalde op zichzelf
ronel, recht naar de ilieptc.
Gelukkig voor hem wierp de kolk hem met een zwaai in een stroming, landafwaarts, naar zee toe.
Het was juist afdriJvende ttj. En dit was zijn redding.
Meegesleuril door de kolk en door ile geweldige, hieruit ontstâanale stromlng,
was hiJ spoeilig een heel eind verder en werd, aan de bocht iler Schelile. reeht
over Austruweel, op het zand van ile oever geworpen.
IIoe vlug alles was toegegaan had Anrlré niet de gelegenheiil gehatl tot
zwemmen, niet eenmaal de armen en de benen in zwembeweging kunnen uitstrekken. Ifet was als een maalstroorn die hem op en neder iluwtle, hem veel
water in monil en neus bracht en hem ten slotte zo beilwelde ilat hii geen macht
meer bezat om te worstelen en als lam geslagen werd.
Hij hail geen tiJd meer tot denken. Geen tijd om maatregelen te nemen tot

zijn retkllng; echter toen hij op 't zanil lag en tot ruste kwam kreeg hiJ een
weinig het bewustzijn terug en kon nog enkele bewegingen maken om door
modiler en zand zich een weinig hoger te hljsen zorlat hij voorlopig uit de ilotlelijke greep van het water verlost was.
Een tijd later kreeg hti 't bewustzijn terug.
Na 't verhaal van de valse veerschipper vervolgile hij medelttilend:
De arme man slaagde erin de wal te bereiken, en hij sleepte alch tot bier.
Hil -viel bewusteloos neer en gisteren tag hij gans ile dag buiten kennis. Deze
nacht moet hij wat beter geworilen ziJn, want toen die blnder hier was herkenile
h$ zijn stem.
- De rover was dus de valse veerman.

Ja.
- En
reden had hij om ilie man in de Schelde te werpen ?
- Dat welke
zullen we weten als ile zieke spreken kan, antwoortltle Klaas.
-Antlré kwam weer bij zfin zinnen eu herinnerile zich alles.
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Wat zal mijn vrouw ongerust zijn ! kloeg hij.

Ik

heb nog geroelten.

BAKETANDT

hsb u nlet gehooril.
- Ik
Miin stem ls nog flauwer. Toen ik ille biniler hoorrle, was het of er over
mlf een nieuwe kracht kwam. Maar, vrlenil, wilt ge zo goed ztjn miJn vrouw te
halen. O ! ze moet reer ongerust ziJn

Waar woont uw vrouw ?
- Btj
ile Poil, op de Meir.
- Ja, burggraaf
ik
ken ile burggraaf wel
- Ik ben in zijn dienst, ik was voor hem op reis. De binilers tebben onlangs
gepoogil miJn meester geld af te truggelen. Ik kon het verhinileren... ge weet nu
hoe de schurken zich op miJ wtlden wreken. Ze moeten me bespietl hebben.
Ja, sluw zltn ze genoeg, heer. Ik zal onmldilellijk mijn zoon naar de stail

-

sturen.

Anilré kon door dit verhaal zijn vmegere betrekklngen met ile binilers
venwijgen.
Na enige uren kwam Loulse.
I)e vrouw iles huizes letdde haar naar het beil van ile zieke.
Het weilerzien was roerenrl
! André ! rlep de vrouw wenenil. Uit ite ilooil heb lk u terug.
- Analré
Ja, Louise, uit ile dood !
- O, er ls veel gebeurd, Anilré.
-En flulsterend vertelde ze hem luar ontmoeting rnet
Cartouche
Sus Morré dreef u naar die plaats ?
-

- Ja...
hll wierp mij ln 't water.
- En
Morré ! riep Louise.
- Stil, spreek zachtev,. Ja, Morré. ille als veerman vermomd, mtl utt ile
boot wietp.
Maar. ile sehurk ls nu gevangen.
- Was het Moné die men hler aanhielil ? De knaap heeft mil zo lets vertelil.
Daarom wa,s er zoveel beweglng te Antwerpen.

Eij heeft zijn veriliende loon^
- Ja.
Boontje komt altijil om zijn loontfo.
-Maar het
voorhoofd van Louise bleef bewolkt.

Wat scheelt er lieveke ? vroeg Anilré.
- Ik
ilenk aan iets wat me zoer verontrurt
- Morré
sparen.
- Wat kanzalhifonsvanniet
ons zeggen ?
- Dat is een leugen, dat weet ge wel, Loulse
- %eker weet ik ilat maar toch zal hiJ ons beschuldigen ult haat en ult
wraak"

- Maar wtf zullen hem voorkomen, Loulse. Ik zelf na,l ùa,n de rechter of tle
gerechteliJke beambte, onze liJdensgeschiedenis vertellen. Ik zal hem medeilelen
hoe groot onze ilroefheid steerls is geweest'te moeten leven te miilden van ilio
bandieten. Itrij hebben toch nooit on:e hantlen bezoeileld met een mistlaad. Nooit
kan men van ons zeggea itat wij tot de benile hebben toebehooril.
Maar met wie men verkeert worrlt men vereercl
-
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- Wii zullen getulgen b$halen, Louise. VVees nu niet bezorgd. Onze beschermer burggraaf de Poil zal, ziinetzijds, ook voot ons komen getuigen.
Trouwens wij harltlen reeds betrekking nnet de politie na ile overval van
Cartouche en Bakelanilt. Men weet wie we ziin en sterk iloor ons geilrag moeten
we niet vrezen hoe vals de besehultliging van Morré ook moge zijn en hoe groot
zijn wraakplannen.
Loulse liet zich eindelijk overreden iloor ile overtuigende taal van André,
gal zich thans gansch ongestoord over aan haar bliidschap hem weder gevonden
te bebben.
Later op de dag weril Anrlré in een riitutg van boer Leguit naar het veer
gevoerd. Aan de andere oever stonil de koets van ile burggraaf gereed en welilra
lag rle zieke gemakkelijk in een ruime kamer der woning op de Meir.
De politieoversfe kwam hem daar opzoeken.
HiJ werd bij de Poil binnengebracht
- [k ken ile reden van uw bezoek, zei de etlelman, maar alvorens de zieke
te onilervragen ben ik zo vrij u een en analer over hem te zeggen ilie u een
verklaring zullen zljn van het onilerhouil dat gii met hem wenst te hebben.
- Zeer verplicht, citoyen, zei de gerechtsdienaar.
- Zet u een wijle.
Nu begon de Poil een lang verhael waarin hij de ganse geschieilenis van
André en Louise uiteendeed. Hoe zij. walgend over de bandietenstreken der
Pijpelheidse bentle. ile streek rryaren ontvlucht en meermaals waren blootgestelil
geweest aan de aanslagen der bandieten. IIoe hun leven een echte martellng was
geweest en zij, ondanks alle beloften en betlreigingen. tot het laatste toe aan eet
en deugd gestand waren gebleven.
Nu werd de agent gebracht in de kamer van André.
Hij groette hem vriendetijk en zeide:
- Een ogenblik moet ik u spreken, zei hiJ op beleefde toon.
- Tot uw dienst, heer.
- Ge zijt de man, die in 't water geworpen weril ?
- Ja, heer. genaamde
Morré ?
- Door de

-

Ja.

En ult welke reden handelde htJ ?
André aarzelde.
Toen verteltle hij ile volle waarheid en ile Poil en Pierre bevestigden zfln
woorden.

te

Verrast luisterde de ambtenaar toe
- Het netgestrikt zich al meer en meer om de binilers iler heiile. ilacht hij.
- Al zijt natuurlijk vrij, toch moet ik u verzoeken voorlopig in de stail
blijven, om uo nodig als getuige te dienen, zei hii tot l,ouise's echtgenoot.
- Ik ben tot uw dienst, heer en voonzeker kan ik u allerlei inlichtingen

geven.

De ambtenaar wenste de zleke een voorspoedige genezing, en ging voltlaan
heen
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