DE PLANNEN VAN SUS MORBE
Sus Moné, Cartouche's luitenant, gevoelile zich niet weinig fier, ilat de
kapitein hem het bevelhebberschap had toevertrouwil.
Sus was nle* zo verdorven als ztjn meester. Als kinil hail hii nooit lets anders
dan oneerlijkheid gezien, en dus gevoelile hij nu weinig of geen wroeging over
zijn werkzaam aanileel in de verrichtingen iler binilers.
Maar ile jongeling was eerzuchtig en in het rliepst van zijn hart koesterile

hij

een plan.

Iltj kon niet verdragen, dat Cartouche hem steeils zo meesterachtig toesprak,
hem geheel als zijn onilergeschikte behanilelde, en hem steeils dleeil gevoelen,
dat hij, ofschoon luitenant, niets in ile benile te vertellen hail.
En Sus Morré besloot zijn invloeil te iloen stijgen ten koste van Cartouche's
8e2ag.

Nu tljrlens ile afwezlgheitl van tle kapitein zon cle iongeling op een midilel,
om de bintlers gunstig jegens hem te stemmen.
Met ile blnd.ers een rooftocht doen. ilurfile hij niet, want zulks zou openlijke
ongehoorzaamheid zijn aan Cartouche's strengste bevelen.
Neen. Morré moest alleen een iliefstal plegen.
Een koopman of een boer uitschudrlen ?
Maar de kooplieilen noch cle boeren waagilen zlch ln de omtrek rler heiile;
ze hielilen de grote wegen en als ze îa,at Lier, Mechelen of Aarschot ter markt
gingen, reisilen ze in elkanders gezelschap en wel gewapenal, want ze begrepen.
dat ze zleh zelf moesten beschermen tegen de banilieten.
Op ile tweede morgen van ziin bevelhebberschap kwam er een meisje ln ile
herberg van ziin vatlen
Het meisje heet Liza Montens en was ile rlochter van een bezembintler, dle
ook betrekking:err met de benile had.
Sus was alleen in de herberg, toen Liza binnentrail en een glas bler bestelile.
- IVel Lieske. we hebben u in geen honderd jaar meer gezien! Dient ge noE
bij mijnheer Schootens, te Boisschot ? vroeg de jongeling.
- Ja. Maar Sus. ik heb nlet veel tijd; zoudt ge me kunnen zeggen waar ik
de kapltein ontmoeten kan.
moet ge naar Parijs gaan.
- Dan
Pariis ? Is hii zo ver ?
- Naar
Ja, om voorwerpen te verkopen, welke hij hier niet kwiit kan geraken

-

zoniler verilacht te worderl
verandert cle zaak. Maar 't spijt me tlat de kapitein er niet is.
- Dat
Ik
ben imnoers kapitein, vertel mif wat ge op het hart hebt.
- Mijn meester is naar Brussel enzal ileze avonil met veel gelil terugkomen.

- Ha!
- Ik heb ilat afgeluisterd toen mijuheer en mevrouw over ile reis sBraken.
- Ge zijt slim. Vertel voort !
gekl kon 't eigendorn der bende wortlen.
- Dat
Natuurlijk. Zeg maar hoe laat uw heer terugkeert van Brussel.
- Dat weet ik niet, maar zal niet voor de avoni[ zijn.
't,
- Te
beter, dan kan ik hem deze avouil afwachten op een eenzame plaats.
-
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:- Dat kan niet, Sus.
waarom niet, Lieske ? Op alle wegen zijn er echte moortlenaarshoekjes.
- En
Maar hij zal met de diligencie komen en er is altijtl veel volk mee en ook
ziin de mannen die de wagen voeren of geleiden goed gewapenil.
- Dat is erger ! Maar zo'n slinn meisje als gij

heeft voorzeker iets analers

berlacht.

Ja. Een of twee leden der benile moeten

in ons huis komen, ik

zal ze

verbergen, en dan kunnen ze de heer in de nacht aanvallen. ts Avontls of 's nachts
in huis dringen ls onmogelijk, want tleuren en vensters zijn goetl verzekeril.
Maar gij konilt ons binnenlaten.
- MiJnheer
neemt tle sleutels der tleuren mee naar ziin kamer.
door de vensters ?
-En
Die staan rloor drailen met bellen in verband,
kamer van miJnheer Schootens.

en die bellen hangen

in de

ziJn nnaatregelen tegen inbrekers, zoals ik hoor.
- Hij neemthijdus
hoort ook, itat Sij lietlen zo stout wordt. Moest ik ilie ilratlen
Ja, want
willen afsnijrlen, nailat mijn meester naar bed is, dan zou ik de bellen iloen

klinken. Er is maar een midctrel en dat is wat ik u zei : een of twee mannen komen
ileze middag omtrent vijf uur; tlan is mevrouïy op haar kamer met het klntl. Ik
laat tle binders in huis en verberg lnen, Ze houilen zich stil tot mijnheer thuis
is en in betl is.
ware te doen, Lieske.
-SusDat
dacht even na.
Llef meisje, ik zal komen, zei hij dan.
- En
wie nog?

!
- Niemand.
alleen dus ?
Gij
ja, ik ben moedig en kloek, al zeg ik het zelf,
- Wel,
Is goed, maar mijn meester is wel gewapenel.
't
- Toch niet als hij slaapt.
- Twee pistolen liggen onder zijn bereik.
- Ik zal ze wegnemen en ze op zijn voorhooftl plaatsen voor ik hem wek.
- Maar geen moord, als niet notlig is. Ik heb lang geaarzekl eer ik kwam,
't
maar ik werk in 't belang der bende. En waarom moet mevrouw Schootens zo
rijk zijn en ik zo arm?
ge
- Gij behoeft niet arrn te zijn, Lieske, luister. trVeet dat
meisje zijt en wij samen het eens zouden kunnen worden.

Ge spot met mij !
- Met
u spotten ? herhaalile Sus, het meisje beziende"
ge, en ik denk dat ge van mij ook niet afkerig zijt.
Neen, Sus.
- Ik
- mag u dan wel eens kussen, vervolgde
7,o wij later eens trouwilen !

overbluft me...
- Ge
IVe hebben nog tijd, maar we kunnen
verzeker u, ilat we op korte

ge een schoon

Een lief meisje

zijt

hij, de daart bij 't woorcl voegend"

voorlopig verkering hebben. En

ik

tijd rijk zijn.

- Zo dat mogelijk ware !
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Het ls mogelijh Lleske. En daarom" vertel nlemand lets over het plan

van deze avond.
neen !
- Neen,
Ik
kom alleen, en we ilelen samen het gelil.
- Maar wat zal ile kapitein zeggen?
- IIij behoeft er niets van te weten, als gij maar zwijgt.
zwijgen als een graf.
-lkzal
Goeil zo, en ik ook. En van avonil werken we voor ons zelven. Zfit ge n
tevreden ?

Zeker, Sus, maar meent g:e ilat alles ?
- Dat
ik u bemin ?
- Ja. Jongelingen
berninnen soms zoveel meisJes tegeltjh.
- Ilebt ge al eens gehoord,
dat Sus Morré verkering had ? Heeft men hem
reetls met een melsje gezien ?
heb ik er iets van gehooril.
- Nooit
Ge hebt mijn eerste lieftle, Lieske, en lk zal u trouw blijven, En glt mti
ook, niet wzar?

- Ja.
Kus mij ilan !
-Onstuimig
wierp het meisje zich om ziJn hals.
- Nu rnoet ik weg, want ik heb list moeten gebruiken om hler te komen
Ik maakte mevrouw wijs ilat mijn moeiler ziek was.
Slim meisje !
vijf uur, dus ?
- Tot
Ja, ik zal er zijn. Dag Lieske, dag mijn lieveke, mijn toekomstig wiJfke.
-En onder het prevelen van andere vleiende naampies, liet hii het lichtzlnnlg
en verdorven meisje uit.
Sus keerile in de herberg terug en schonk zich een glas branrlewifn ln,
mompelend:

- Dat is een goeile elronk waard ! 't geluk begunstigde mij ! l,lza Montens
m'n eerste lief ha ! ze moest de waarheid eens weten ! Zii, mijn toekomstige
vrouw I Ha! ze is lichtgelovig. De vrouwtJes kan men alles wijsmaken wat men
wil ! Maar ileze avonil kriJg ik Eeld en getil heb ik nortig om mijn plannen uit
te voeren.
De deugniet was ile ganse dag vrolijk. Na de miitdag zailelile hf Cartouche's
paartl dat tijdens de afwezigheid van ile kapitein in Morré's stal stontl.
Sus stond op en gevoelile zich zo gewichtig, als ware hij steetts de hoofilman
iler binilers van de Pijpelheiite.
Ziln vailet verscheen aan de deun
kapltein, schertste hij.
- Ei,
fk
zou het ook kunnen zijn, vader, antwoordile Sus listis.
- Zwiig toch, jongen ! lVloest Cartouche u horen.
- Hij ls te Antwerpen met de vreemde gast, ilie hter ook al de baas speelt.
,t,

zal hij er onze Louise zien. Waar mag meisie toch zwerven ?
- Misschien
Dat zal Kate's Anilré wel weten I Laat ze lopen, vailer; ze volgt haar
goesting. Louise wâs een te braaf meisje voor ons.
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Ja... Waar gaat ge heen ?

Zlen of alles ln orile ls. Welltcht kom lk morgen pas thuls.
- Zulke
ilrukke zaken ?
- Nu Cartouche
weg ls, ls er ilubbele waakzaamheiil nodig.
- 't Is waar, de mannen
ziJn dan wel eens wat onvoorzichtig en ons leven
hangt aan een ziJrlen ilraad !

- Zo erg ls 't niet, vatler. lVat mij betreft, ik ben een iler ijverigste leilen
der bende, maar niemand kan iets bewijzen tegen mii !
rechters zljn sluw, iongen.
- De
Kom
vader, wit moeten niet over zulke ilroevige onderwerpen spreken
Ik vertrek nu, tot ileze nacht of morEen.
Jongen !
-De Opgepast,
fonge Morré ilraafile lustig voort.

Veriler op ile heirle zag hiJ op ile vlakte een gedaante
- Wle mag er ginder zijn ? mompeltle Sus, en hij haaltle ziJn plstool uit ile
holster. Ha, mocht het Pieter Deswert nu toch eens zijn ! Terwijl hii mij onalervraagt schlet ik hem neer en ilie dooil zou mijn naam in de benile geen schaile
doen
Morré zag scherp ult,
- 't Is Deswert niet, mompeltte hij teleurgestekl. 't Is een wiif... IIa ! ik
herken ze al^.. Kate ile heks.
-Ja,'t was Kate, ile ons reeils bekenile vrouw. Ze stonil daar in ile fello
wlnil, die haar lange, grijze lokken fladderen deed.
Morré ! riep ze met haar schelle stem.
- Iilat
er, Kate ? vroeg de jongeling vriendelijk.
- Keeristerug
naar huis, jongeling ! De zwarte hand ilrukt op u-. heilen
moogt ge niets onilernemen !
Sus ontsteltle even, maat 't volgenil ogienblik hernam hii spottenil :
Kate, nu vertelt ge onzin !
- De
jeugil wil niet luisteren... Ik bezweer u, zoon van Morré, keer terug !
Toen ge nog heel verre waart en ik niets ontlerscheitlile ilan een zwarte stlp op
ile heitle, klonk het in mijn blnnenste: ginils komt de zoon van Morré, jaag hem
terug ! Maar ge wilt niet luisteren.
I)e vrouw plaatste zich voor't paaril, dat achterwaarts delnsde en niet stil
wikle staan.
- Uw paartl wil gehoorzamen, hernam Kate. Toch zeE ik het niets ! lVend
de teugel, jongeling, keer terug !
Laat mij door, Kate, ik ben kaplteln nu, riep Sus ilriftig.
- lk
- weet het niet, maar ilat zal u nlet beschermen. Gij wilt niet lulsteren,
vertrek dan maar, ge zult onaler tranen en zuchten Kate's woorilen geilenken.
- Maar als ge dan zo helderzienile ziit, zeg me tlan eens waar Louise is,
hernam ile jongeling half boos over de waarschuwing der vrouw, tlie hii toch
voor een waarzegster hielcl, maar nu niet geloven wilile, omdat ile t,e plegen
aanslag hem zo toelachte.
- Louise, ik heb haat gezlen, antwoortlile de vrouw, haar en ile zoon tlte
vervloekt heb om zijn lafheiil.
- Wanneer?
Deze nacht.

ik

-
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op tle helile? vrceg ils jongeling ilttfttg.
- Ilier
Neen, want ik lag te bed. In mijn ilroom zag ik hen en ze waren in een
grote stad... in een prachtig huis... waar ze vochten met Cartouche en Bakelandt.
Onzin, onzin, Kate !
- Twljfelt
ge aan mijn kunst ? Heden nacht zult ge onilervinden, dat Kate
niet liegt. tra, ik zag Louise en Anilré. Cartouche hatl ile gelegenheid het meisie
te doilen... en hij ileed het nlet... hij was weer verliefil.

Verliefil op Louise ?
- Wist
- Neen. sij ilat niet ?
- O, was geen geheim ! En nog, als hij baat zlet, worilt hlj door llefde
- 't
verteerrl... en zij zal hern ten val brengen, Louise zal Cartouche overleveren.
lastert mijn zuster ! riep Sus boos.
- Ge
Uw zuster ! Louise uw zuster ?
- Ik geloof dat ge krankzinnig wordt !
laster Kate niet... laster tle heks niet !
-En Jonkman,
woeilenil stak ze de lange, magere armen omhoog met ile vingers als
klauwen.

- Ik laster u niet, Kate, hernam Sus, min of meer angstig. Maar ge vertelt
zulke wontlerlijke dingen. Zou Louise mijn zuster niet zijn ?
Heb ik ilat gezegd?
- Wat
bedoeklet ge dan met tlie raadselachtige woorden ?
- Gii gelooft
Kate niet ?
- Jawel.
- Keer dan terug.
- Ik
kan niet. Ik moet ûoezicht houtlen over de helile.
- Jongen,
kunt me niet beilriegen.
- Waarheenge zou
dan gaan ?
- Naar gevaar ik
- WeIk 'tgevaar? !
- Een gevaar ilat ge vermijtlen kunt. Nu is het nog tiiil ! Jongeling,
maan u nogmaals, keer terug !

ik ver'

En huilenil als een wolvin verwijilerde ele oude heks zich snel.
- Zon ze iets vermoeden ? rlacht Sus, ilie in min vrolijke stemming zijn
tocht vervolgde. Maar neen, dat kan niet. Waarom waarschuwde ze ons niet,
toen we de schaper gingen verlossen. 't Is waar, we ontsprongen de dans, maan..
och ! ik geloof ilat Kate wel enige voorspellingen doen kan, als ge haar uw hanil
bieilt, maar ze is listig en sluw en tracht door allerlei raadselachtige woorilen
u tot spreken te bewegen. Ze zoa me gaarne uitgehoord hebben. Terugkeren nu
lk zulk een gcerle slag kan iloen ! Neen, zo dwaas ben ik niet.
Hebt ge met Kate gesproken ? klonk het.
-Verschrikt
keek Sus op.
Montens stoncl daar, de vailer van Lize.
Hebt ge met Kate gesproken ? vroeg hij weer.

-

90

Ja.

Eeeft ze nieuws over haar zoon André ? Ge weet ilat hiJ gevlucht is ?
Ze beyeert ilat hij te Antwerpen is.

uw zuster ?
- Met
Ja.
- Maar dan moet men ze achtervolgen.
ze maat te Antwerpen zijn.
- Als
Kate zegl, het!
ze kan dolen.
- Maar
Kate is machtig, Sus. Dn als ze beweert ilat haar zooû en Loulse te
antwerpen zijn, is het waar, dat
gasten

beweer ik ! En rlie
konden ons verraden.
Louise is mijn zuster.
- Vgeet het wel, maar verraders
tleinzen voor rriets terug. En daarom zeg
- 'k
ik, dat ze moeten vervolgd worden.
- rk zal er met de kapitein over spreken, zodra hij terugkeert, beloofile
Morré om van Montens aT te zijn.
De jongeling was bepaaltl somber gestemd.
Al die wonrlerbare verhalen over Kate verontrustten hem.
zou Kate ook zijn plan kennen ? ziin plan om eens cartouche's plaats ln te
nemen ?

En al wilile Morré't niet geloven, toch twijfelite hii.
- Hoe 't ook ziJ, ik ileins niet terug, ik zal desnooils Kate in mijn vertrouwen
nemen, was 't eindbesluit van de eerzuchtige jonkman.
Hii Saf zijn paard de sporen en tlraafde over ile heiile, waar niets de stilte
stoorile.
Dan steltle hij zijn paarrl aan de zoom der vlakte
voet naar Boisschot.

bij

een benrlelirl en

trok te

't Werd slecht weer. De wind nam ln hevigheiil toe en biiwijlen viel een
stortvlaag. En ite lucht voorspekle nog swaarder buien.
Maar Morré lette er niet op.
Wat kon hem regen of winil ileren.
Ifeden zou hij ile eerste stap iloen op de weg, ilie hem uraar ,t kapiteinschap
geleiden moest.
HiJ zou niet de slaaf varr Cartouche blijven.

Welhoe, als de hoofilman der binilers een vertrouwilen helper noilig hail,
hij die ergens in Vlaancleren en liet zijn luitenant links liggen.
Met die vreemtleling begaf hij zieh nzar Antwerpen, hem vertrouwile hil
ziJn geheimen toe. en Sus, wel is waar mocht zolang de meester zijn, maar met
streng verbod iets te verrichten.
Kapitein over {e mannen, tlie niets te doen hailtlen dan te eten, te drinken,
te roken en te slapen !
Maar het .:ou verancleren.
Onder ilergelijke gepeinzen begaf Morré zich naar Boisschot.
IIiJ wist rlat mijnheer Schootens een huis bewoonde, ilat even buiten de
parochie, in een groot hof stonil.
Morré begaf er zich heen toen het op de kerktoren viif uur sloeg.
Voor een der benedenramen zag hij Liza. Zil wenkte hem.
Vrtj en vrank stapte Sus iloor 't hek, dat gesloten moest zijn, maar nu open was.
En ook ile huisdeur werd geopend, zonder itat hij wachten moest.
Liza nam hem bij de hand.
zocht

9t

Ntet spreken, fluisterde ze. Mevrouw ls boven.
- En
mijnheer, is nog niet thuis ?
- Neen,
maar zwijg nu. Verberg u zolang in de keuken.
boven. Straks zullen we verder spreken.

Ik

moet even na&r

Morré zette zieh in de ruime, ouderwetse keuken, en mijmerile.
Nu was hij in het huis, waar hij zijn stoutmoedige aanval plegen zou
Alles was goeil vergaan. Hij zou slechts tegenover een man staan, en hii
was wel gewapenil.
Maar dan dacht hij aan Kate's gehelmzinnlge vermaning, aan haar
ilrlngenile woorrlen : keer terug, keer terug !
Hii rtacht aan Monten's verhaal over de spokerij op Van iler Auwera's hoeve.
Kate kon zich wreken, hij mocht haar niet verbitteren !
- Maar die vermaning is onzin. Welk gevaar zou me hier beilrelgen Ik zit
hier zo vellig als in vaders herberg, mompelde hij. En van nacht heb ik geltl en
ilaarmee kan ik lnvloetl verwerven op de Pijpelheide ten koste van Cartouche.
Liza kwam van boven en bracht ilan haar minnaar naar een kleiner vertrek
- Madam zal wel de hele avond boven blijven, zei ile bedriegster, maar
moest ze naar beneden komen, dan zal ze u hier toch niet vinden, want ze komt
nooit verder dan de keuken.
En hoe laat verwacht ze baar man met rle duiten ?
- Opperbest.
Met de dillgencle, die hier ongeveer acht uur voorbij komt.
- En waar zult ge me verbergen. Moet ik hier blijven ? vroeg
- Van avonil moet ge naar boven. IVaar ik u verstoppen zal weetSus.
ik nog nlet.
Zulks hangt van de omstantligheden af.
De beiile sehuldigen spraken nog een witle te samen.
EEN MOEDIGE VBOUIV
Mevrouw Schootens, een dochter van een handelaar uit Mechelen, was pas
twee iaar gehuwil. Haar echtgenoot, een welgestelil gronileigenaar in Boisschot,
beminde zijn vrouw lnnig, want niet het gekl als, helaas ! bij zoveel echtverbintenissen. doch wederzijdse liefde was cle drijfveer van dit huwelijk geweest.
De geboorte van een zoontje verhoogde't geluk van't echtpaar.
Op het tijdstip rryaarvan we nu verhalen was dit kind elf maanden ouil.
De moeder speelde met haar lieveling. die kraaide van genoegen en vrolijk
met armpjes en beentjes sparteltle.
- Straks komt uw vader thuis, kleine man, keuvekle mevrouw Schootens,
als kon het kind haar begrijpen. 't Is guur weer en vader, die voorzeker vermoeiil
is zal blij zijn weer thuis te wezen,
De moeder legtle eindelijk haar kind te slapen en begaf zich toen stillekens
naar benedenDe meid was niet in de keuken.

Lizt ! riep ile meesteres.
-Haastig
kwam le dienstmaagil uit het kamertje waar Morré verborgen

zat.

- Riept ge, madam, ik hail juist wat vuil kinrlergoed weggebracht, zel ile
meid. die haar verlegenheid niet geheel verbergen kon.
- Ik moet eveû weg, hernam de dame.
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