
MABIA IUEEE VRIJ

In hetzelfile vertrek, waar Tlest ziin laatste uren iloorgebracht hail, zat ile
nm:palige Maria in wanhoop neer.

Daar trail Boze, het vuile wiif, blnnen. Evenals biJ Tiest, droeg zij ook nu
eep schotel met eten.

- Liel iluifje, krijste zij, troost u, De kapitein zlet n gaarne. Als ge gehoor-
zaam zllt, zal u geen leed geschieilen.

- Ach, goeile vrouw, Ee zijt zelf moeiler misschien en kunt ilu." beeirljpen,
hoe ile mline om mii treurt. Ach, laat mij van hier gaan, vailer zal er veel geld
voor geven en als ge ilat niet kunt, ilooil mii.

- U doilen, riep tle vrouw. Ge kunt ile koningin van het VdJbos worilen.
Ik mag niet babbelen, maar toch wil lk u verzekeren, ilat ge ile vrouw van on:ze
kapiteln zult ziln.

Nu ging ile armzalige Marla een licht op. Ze uitte een vreselilke kreet van
schrik, ontzetting, wanhoop, van afschuw.

- Ach, dooil mU, kennde ze, ik smeek het u ! Heb tocb medelijilen met mit !
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- Onzinnig meisfe, hernam Roze. Onnozel iluifie, aottinneke. Neen, lk kan
u niet begrupen. Sterven ! als uw geluk aanbreekt ! tVii ziin de ilienaars, ile
slaven van de kapitetn. Gij worilt zijn meesteres.

- In welk een krocht der boosheid ben ik ilan toch gevoeril'l kloeg het
melsle.

- IIet is hier geen krocht, wealervoer tle bazin. Ja, mijn herberg is wel geen

paleis, doch er heerst vreugtle en verteer. IVat wilt ge meer ! Maar lk moet aan
miJn werk. Denk maar eens aan miin woortlen en wees wiis.

Toen ziJ tn ile anilere kamer terugkeerde, trail iuist een ilikkc, glove vrouw
binnen, ilie met haar zware stem zeide :

- Een pot bier, Roze.

- Ah Mie, zlit Sii bet ! sprak ile çaardin verwonileril. V9aar is ile kapitein ?

- Ja, vtaag mii waar mijn vent is. Overal, maar nooit thuis, Gisteravonil
zeker hier, van nacht op roof en deze morgen vroeg heeft hij even de kop binnen
gestoken, iloch vertrok weer onmidiletliik. Drinkt ge mee met mii, Boze ?

- Ik wil wel, maar ik ilrink nooit bien

- Wat ilan ?

- Enkel gienever.

- Itrel ilan, ik z,zl ùrt ook doen. Eisenliik gezngjl, het ls wat kouil voor
bter. Ik ben niet al te wel, dat komt van dat eeuwig fulnnsn zitten. Daarom
kom ik eens tot hier.

- Zil weet nog niets van het melsie, dacht Roze, maar wachtte zlch wel
er van te spreken

- Alloh, Roze, waar bltjft ile genever? Maak een hele pot gereeil met
suiker. Ik ben er goed voor. I)e baas heeft zeker een goeile slag gedaan, want
hij gaf miJ deze morgen veel gelil.

- Zoveel te beter, hernam ile waarilln vroliik. Dan r.al het vanavonil ram-
melen in mijn schuif. VYe zullen een goeile pot klaar maken.

Welilra was ile sterke drank gereed en beiile vrouwen begonnen te drinken.
Mie, ile vrouw van ile kapitein, ilronk zelf weinig, zoilat ile gulzlge Roze

het grootste deel van de kom kreeg.
De bazin geraakte bedwelmd. IIet duurile niet lang of zij sliep.
Mle was in het geheel niet ilronken.

- Gelukt ! rtep zii blijile. Ha, Roze, ge itâcht zeker dat lk nog niets wist !
Ik ben niet goed meer voor Bakelandt, hil verstoot mij. Doch hii rekent miJ
te zwak

Zij stiet ile deur opeû en zag de beilroefile rlochter van pachter Moemron

- Ach, goeile vrouw, ketmile het meiste, komt ge mij verlosseu ? Ik zal u
veel gelil geven, zo ge mii laat gaan.

- Wat zal ik iloen ? zei Mie bii zichzelven. Haar doilen of bevriiilen ? Bah,
waarom zou lk haar bloed vergieten ? Ik ben slecht, maar heb noolt gemooril.
En ziJ kan het niet helpen, rtat zij hier is.

Luiilop zei Bakelandt's echtgenote :

- Ge zijt vrij. Ga heen, maar vertoon u nooit in tle omtrek van het Vriibos.
Maria wist niet of zij waakte of ilroomdle bii ite onverwacbte blijmare. Zii

wilde haar beschermster beilanken, doch ileze viel haar in de reile met de
woorden:

39



- Ga spoedtg mee, anders kan het te laat z[n.
Beiilen snelilen ile herberg uit, ilrongen door het kreupelhout, geraakten

ilan op een pail. dat ziJ enige tijil volgilen.
Nog een tlental minuten geleidile Mie het meisje, nu eens iloor een ilreef,

om rlan weer over een gracht te klauteren of iloor het kreupelhout te ilrlngen.
Einilelijk sprak zlj :

- Ik mag niet verder gaan. Doch volg ileze weg en ge zult uit het bos

Eeraken. Maar verraad ons niet.

- lVees gerust, goede vrouw, zelfs zo ik dit wilile, kon ik het nlet, want lk
weet niet hoe wiJ gegaan zijn.

Zontler nog veriler naar het meisje te luisteren keerile Mie terug.
Maria ijlile voort, Zij lette er niet op, ilat de takken en clorens haar ver-

wonililen. Weg, weg uit ilit vreselijk ooril" weg uaar huis, om er de ongeruste
ouilers in ile armen te vliegen.

Arme Marla ! Zij wist nog niet, dat ze geen moeder meer bezat.
Roze sliep laat op de namiililag, toen de kapitein de herberg binnentrad.

- Wat is ilat ! gromile hij, zou ze overvallen zijn ? en angstig liep hil naar
de kamen

- Leeg ! riep htJ met een geweldige vloek. Alloh Rozeo slaapt se of ziJt
ge dood?

Hii bukte zich over de vrouw.

- Slangenvel. bulilerde de geweklenaar, slapen als ge waken rnoet ! Alloh,
word wakker, en woeilenil schuilile hi.i tte vrouw.

I)eze openile de ogen en z,ag verwililerd ronil.

- Wat ls er toch met mii gebeurd ? riep ze verschrikt uit.

- Dat wil ik van u weten, en waar is het meisie ? kreet Bakelanilt

- ItreL in ile kamer !

- Zo, zlj ts in de kamer? Wijs mij haar !

En ruw sleepte het opperhoofd iler rovers de oude vrouw naar het aangf,enzentl
vertrek.

- W€s !, zel ue, bevenile over haar giehele lichaam.

- Ja, weg, maar waar ? Gij waart aangesteld om haar te bewaken en moet
het ilus weten. Spreek of ik ilootl u. en haar bij de haren sleurenile, trok ile
baniliet de waarilin in de gelagkamer terug.

- Uw wijf heeft me ilronken gemaakt, kloeg Boze, ilie zich nu alles
herlnnerde.

- MiJn wtJf ! herhaalile de andere met een vloek. Is Mie hier?

- Deze morgen heeft zti mii op gesuikerile genever onthaald. Ik heb
geilronken en moet ilan in slaap gevallen ziin.

De hoofilman stonil een wijl sprakeloos, iloch zijn vertrokken gelaat venled
wat er in zijn gemoeil omging.

Woest snelile hlf naar ziJn hut.
Hij greep zijn vrouw bij ile keel.

- Waar is ilat meisJe ? ilonrlerile hil.

- Welk meisje ? vroeg zifn echtgenote.

- Dat weet Ee wel ! Spreek, waar is ze ?

- Laat mii eerst los.
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De kapttetn trok ziln bantl terug, iloch stond met gebalde vuist voor Mie.

- Ha, Boze moest een meisie bewaken dat uw vrouw zou worilen, sprak
ile laatste honenil. Ge wilile mij verstoten. Maar tlat dultl ik niet ! Eerst moet
ge me dooilslaan, ilan kunt ge iloen wat ge wilt. verstaat ge dat ?

Bakelanilt stonil als verpletteril. Nooit had Mie zo ilurven spreken"
Hij ereep ze bii ile haren en ile lafaaril sloeg ile ongelukkige gewelilig, oniler

het losbraken van allerlei verwensingen.
Enilelijk gaf hij haar een schop.

- Ik vrees u niet, vervolgile ziJ. Hier is uw huis, ilaar buiten spelen uw
kinileren. Beeds te lang hebt ge mii gehoond en als een slavin behandeld. Dat
moet uit ztfn.

De hoofilman sprong woeilend naar de moeder ziiner kinileren en sloeg

haar met ile vuist in het aangezicht.

- Daar, sprak hii, ûat zal u leren u met mijn zaken te bemoeien ! Voortaan
houttt Sij u met uw kinileren bezig en laat ge mii met rust

Met een vloek trok hil ile hut uit en het bos in.

's Avontls keertle hii naar Roze terug.

- Ge verilient de dood, sprak hii. maar ilaar ik miin wiif niet doilen wil,
zal ik het u ook niet doen. Doch wees gewaarschuwtl ! Doe beter uw plicht en

ilien ons als een slavin !
Onmiititellijk riep ile kapitein een ziiner mannen.

- Zo spoedig tle leurder hier is, moet hii naar miin woning komen, beval
hii. Als die ontvluchte ileerne onze schuilplaats verrailen kan. moeten wii
verhuizen.

Een uur later was Miel, ite ons welbekenile marskramer-verspieder, ilaar.

- Zilt ge te Langemark geweest? vroeg ile kapitein'

- Ja, en het gehele ilorp is in rep en roer. De Schout heeft hulp gevraagtl

te Brugge.

-Dat nieuws kan miJ niet schelen. Is ile ilochter van Moerman terug ?

- Als een waanzinnige kwam zii ùeze middag te Langemark op de plaats

gelopen. Zeligl nu ziek te beil bii haar tante.

- En heeft ze ons verrailen?

- Ik heb horen zeggen, ilat ze iets vertelù heeft van onze hutten en van
Roze, maar er toch weinig van weet.

- Maar als ze nu eens tot volle bezinning komt, kan ze ons een leliike
toer spelen. Het woritt tiirl, ilat we ons wat stilhouilen'

VOORZORGEN

De rovers waren samen ln de herberg van Roze. De bazin zat hall eluttenil
achter ile toonbank. Bakelandt zelf was afwezig.

- Wat zal er nu gebeuren ? rlep vailer Bosschaert, het gezelschap aanzienile.
Zourlen we in het Vtijbos nlet meer veilig ziin ?

- Bah, ik lach met ile gendarmen, antwoordile Pee Bruneel, biigenaamd
ile Schout

- Ik niet, sprak Verplancke, ik heb miJn leven lief en zou het niet gaarne

verliezen.

1t





BAKE,LANDT

Deel I

IAN VAN CONTICH
IOHAN VERDIICK

DE BENDE VAN

ANTWERPEN
UITGEVERSFIRMA L. OPDEBEEK

1955


