TIEST EN JOOS TAIIIGHE

Een gezellige groep was de Dinsdag, volgend op het boven beschrevene,
in het huis van pachter Moerman, nabij Langemark, vevamelil
I)e baas, een gulle Vlaming, zag hei leven langs ile vrolijke zijtle.
Bazin Moerman was een welgedane boerin, in vrolijkheiil niet onderaloenale
voor haar echtgenoot.
De zoon des huizes, Frans, ilaarentegen zag, et een ilromer uit en om zijn
ilikke lippen lag een trek, rlie bijna aan onnozelheid ileed denken. Hii was het
tegendeel van zijn zuster Mathilile, een meisje van tussen ile twintig en vijf en
twintig, ilie zeer op het gezelschrp van haar gezel, Tiest langhe, scheen
gesteltl te zijn.
Tiest's broeder, Joos, kennen wiJ reerls uit ile herberg c De Gouilen Leeuw >,
waar wij hem in gesprek zagen met enige boeren uit ile omtrek
De dienstmeid was bazin Moerman behulpzaam met naaiwerk, terwiJl
Gillis, de knecht, zich enigszins alziiilig hielil, als achtte hij alit gezelschap
te voornaam voor hem.
Herhaaldelijk hail rle baas hem aangezet, wat naalerbii te schuiven en toch
nlet te bescheiilen te zijn, maar nutteloos.
Schenk geen aandacht aan mij, meester, hail ile schelm geantwoord,
want de lezer weet, dat een van Bakelandt's benile hier vertoefde.
Enige grote houtblokken knetterden in ile wijile haaril, want het schone
Septemberweer had plaats moeten maken voor een gure winù aankoniliger
van het kwade jaargetijde,
- Wel, wel, sprak ile baas met een innig gevoel van tevretlenheitl, zo
er nu geen Fransen of Bakelandt's bestonden, dan waren wii ale gelukkigste
rnensen van de werelal, zoals wij hier gezellig bij elkander zitten.
- Ge hebt gelijk, Moerman, antwoordde zijn vrouw, waarom toch laat
men ons niet met rust ? lVij vragen immers al die vrijheid en geliikheiil, die
volksrechten of hoe al die beloften uit het Zuiden vorder heten mogen, niet.
Opgedrongen weldatlen zijn zelden welkom.
- Och, misschien loopt alles nog ten beste af, hernam ile boen In alle
geval, geen zorgen voor ile tiid. Ik ben wel Eewapentl, en vertrouw op mitn
zoon en bovenal op mijn knecht, want Gillis, ge schijnt mij een sterke terel toe.
- Zoniler te willen bluffen, zei de aangesprokene, mag ik u zeggen, dat
ik een paar goeile vuisten heb; waarUik, Bakelandt en zijn aanhangers zoutlen
wel spel met miJ hebben. Ik geef er niet om geheel alleen tn ile stal te slapen.
Bil deze laatste woortlen zag Fratrs kwaail op.
De jongen had het liever voor liest eu Joos vetborgen, atat hil uit vrees

t7

BAKETANIlT
De iizeren hertog

geweigerd hait tle nacht in de stal door te brengen.
IIet scheen, tlat ite broeilers deze getlachte raatlilen, want zii hielilen de
uitroep < Slaapt Frans tlan in huis ? > die reeds op hun lippen lag, binnen.
Met geestig gebabbel, gelach en nu en dan schertsend geza,ng' verllelr de
tijil zo snel dat Joos eensklaps uitriep:
- Bij tien uur al ! Kom, liest, we ziin twee uur over tiiit. Wat zullen vailer
en moeder wel ilenken ? Ik geloof, als ik niet van vertrekken sprak' alat 8e

hier morgen vroeg nog zoutlt zitten. O, ilie vriiers !
kan men beter ziin, itan bii zijn beste vrienilen ! lachte Moerman.
- Vgaar
hebt volkomen geliik' baas, hernam Joos.
- Ge
't Is hier plezierig en ik neem slechts noile afscheid. Maar ge weet
goed
als ik, dat ile wegen niet veilig ziin. Ik hail mii zo stellig voorgenomen
even
vroeg te vertrekken, maar jawel, voor elf uur ziin we niet te huis. Wat zullen
onze ouders en zusters in angst zitten over ons lang wegbliiven !
- Wilt ge niet liever hier vernachten ? notligile de bazin uit. Het beil op
de logeerkamer is gereeil, zoals het in een gastvrije woning past
ilan nog langs die eenzame weg naar Rozebeke te trekken, nam
- Liever
ik uw
vriendelijk aanborl aan. Maar men zou ten onzent van ongerustheid
vergaan.

Maria zag ontsteltl naar haar geliefde.
Bakelantlt, ile wreile roverhoofdman, speelcle haar door het hoofd. IIet
was reeds zo laat en de weg liep gedeelteliik door een uitgestrekt bos.
Tiest begreep haar getlachten.
- Kom, Maria-lief, maak u niet angstig, troostte hii. Ge weet, Joos is een
zwartkijker. Ik geloof, ilat hii altiiit met ttie Bakelantlt bezig is. Hoe ilikwiils
heb ik reeds die weg afgelegtl en zelfs nog op een later uur dan nu.
ik in uw plaats, ik bleef hier, ilrong de boerin aan.
- Ware
Ja, bliif, bliif, smeekte Maria.

-Joos aarzeltle.

Wie alsdan aandachtig de knecht bezierr had, zou gemerkt hebben' dat
een trek van teleurstelling over zijn gelaat lag, die echter verdween, toen de
ourlste zoon van Tanghe uitriep:
- Neen, wij mogen vader en moerler niet in onrust laten. Wil Tiest bliJven,
het is mij wel, maar ik ga.
Ik zou wel een lafaard moeten zijn, moest ik u alleen laten vertrekken,

-

sprak de jongste broeiler.
Bovenilien, ik begrijp niet waarom wii hier allen staan te beven, als
hondje,
ttat uit het water kruipt. Bakelanilt is wellicht verre van hier. Hoe
een
zou hij ook weten, dat wij ileze avond nog iloor het bos komen en ile roverbende
zoekt liever een vette pot in de een of anilere woning, ilan langs de weg op een
toevallige wanilelaar of ruiter te loeren.
wilt ge onze paartlen vcorbrengen ?
-DeGillis,
knecht haastte zich aan het verzoek te voliloen.
gaan we samen naar het naamfeest vân oom
- Tot Zondag, Maria, clan
Mathijs, nietwaar ? En slaap nu maar rustig, zonder vrees om onzentwil. Binnen
een goed half uur liggen wij veilig op onze hoeve en lachen om al onze en

uwe vtees.
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Tiest en Joos bestegen hun paaril en na nog een harteliike avonilgroet
reden

zij

weg.

juichte ile schijnheilige Gi[is inwendig, toen
- Recht naar de kapitein !
hiJ ile ruiters zag vertrekken.
De wind stak op en schuilele heftig de bomen. De paartlen, die, evenals hr n
berijilers, verlangilen thuis te zijn, draafden snel voort. Itelilra bereikten de
ruiters een dreef, tlie langs een hoek van het Vrijbos liep, waar het donkerder
werd. loch, na enige ogenblikken gewenden de ogen zich enigszins aan
de dulsternls. Spookachtig stontlen daar de bijna kale bomen, wier takken en
stammen heen en weer zweepten, terwijl rle wind klagend floot. De bladeren
en het lover ritselden onder de poten der paarilen en al deze geluiden waren
niet in staat, om het angstig gevoel, ilat vooral de oudste broeder hail aangegrepen, te verilrijven.
- Tiest, was dat een man ilie ilaar over de gracht sprong ? riep plots ile
oudste verschrikt.
ge
- Ziet de bomen nu ook al voor mensetr aan ? spotte ile Jongste. Ja,
dan kunt ge u zelf wel vrees aanjagen. Alloh, Voske, wat is dat nu, ge vertraagt,
ge steigert, kom.
Plots weigerden de ilieren voort te gaan.
paarilen schijnen bevreesil. Ik kan toch
- Wat betekent ilat ? riep Joos. De
niets bemerken op de weg.
- Als ik scherp kijk, zie ik daar een hoop lover, antwoorikle zijn broeder.
!9acht, ik zal afstapXren en mijn paard bu ile toom er voorbij leiilen. Het uwe
zal wel volgen.
Doch Voske weigerile voort te gaan. Het dier steigerde en riltle van angst.
Dat heb ik nu van mijn leven nog niet tegengekomen, ging Tiest ongerlulilig voort. Houil eens tle teugel, Joos, ik zal het lover aan de kant schoppen,
want we kunnen hier toch niet ile ganse nacht blijven.
voorzichtig, waarschuwile ile oudste, ilie zijn hart hoorile kloppen.
-DeWees
moeilige jongeling liep vlug naar de hoop en schopte er in.
- Er houdt iets tegen, riep hij. Zeker een tak of een tronk. Hij stak
ile hanil tussen de blatleren om te tasten en voelde iets kleverigs. Snel trok
hiJ ze terug en bij het flauwe schijnsel bemerkte hij bloeil.
- Ach God, kreet hij verschrikt, er ligt hier een lijk !
Eensklaps verhief zich een doorilringend gefluit. Mannen sprongen over
ile gracht aan de kant van de weg, en eer Tiest zich rekenschap kon geven wat
er geschiedde, lag hij gebonden en geblinddoekt op de grorrd.
Van schrik harl Joos het paaril van zijn broeder losgelaten. Zijn eigen rijdier
keerile zich uit eigen beweging om en holtle voort in de richting van Langemark.
De berijtler, meer ilood dan levend, hieltl zich krampachtig aan ile manen vast
€n, eerst toen zijn paard op de Dorpplaats aankwam, kon hii ziJn gedachten
verzamelen.

Moord, mooril ! gilde hiJ, zo luiil hii kon.
-Deuren
werden geotlenil. De verbaasile ilorpelingen kwamen

en vensters
uit hun woningen gesnelil en bestormtlen ile ruiter met

-

lVie is er vermoord
lilat is er gebeurd?

vragen.

?
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Van waar komt gii ?
- Mijn
broeder ! riep Joos. IIij is in ile handen van Bakelanilt. Ach, gaat
hem verlossen r Men zal hem doilen of misschien ligt hii al bailend iu zijn bloed
langs de baan.

De ilorpsschout trad naar voren en op ziin vragen gaf de tongen slechts
cerwarde antwoorden.
Een plotse gedachte schoot Joos door het brein.
Misschien was

zljn broeiler ook nog ontvlucht en

teruggekeerd ûaar

Moerman

Hij Saf zijn paarù rle sporen en weinige tijù later stonil het dier voor de
woning, waar ziin meester, enige stonden geleden, zulke arlngename uren
gesleten hail
Alles was er doodstil. Het huisgezin lag tn de rliepste rust.
* Baas Moerman, doe snel open ! kreet Joos.
- Wle is daar ? klonk een stem. die de iongeling als die van de boer
herkende.

Tanghet Doe open, een origeluk!
-DeJoos
grendels werden weggeschoven en de deur

-

stond

hil

-

vloog open.

zrjt Srj het ? Waar is Tiest ?
Ach, Moeder Goils, ontterrn u onzer, kreet een meisiesstem en daar
Maria rillend van angst, met tranen in de ogen.
Tiest, waar is Tiest ?... Spreek Joos, wat is er met hem gebeuril ? Is
Joos,

dooil. vermoord ? Spreek dan toch !
- Helaas, ik weet het niet, sprak

de ongelukkige, die op zijn

benen

wankelde.
De oudste zoon van Tanghe zag bleek als een dode.

Zijn tanilen klapperilen
en zijn lichaam beefde.
Met horten en stuten verhaalde hij het gebeurde in de dreet.
Dood ! gilde Maria, of neen, misschien teett hil nog- Ik wil hem gaan
zoeken, ih zal mij voor de hoofdmar cp de knieën werpen, hem al mijn juwelen
en spaargeld aanbieden !
- Neen. neen, sprak de boer op besliste toon, gij bliift bier. Ziit Se krank'
zinnig ? Tiest is medegevoerd, en wie zal ons zeggem. waar. Maar laten wij
de moed niet verliezen Het is de roverkapitein ongetwijfeld om losgeld te iloen.
En morgen ol overmorgen zien wij Trest in vrijheid weer. Maar Joos moet
te bed. De koorts is de arme jongen op het. lijt gevallen. Ha ! moeder is daar !
In korte woorden deelde de baas a.an zijn echtgenote bet voorgevallene metle.
De rampzalige Joos legde zich te bed en Gillis werd naar de geneesheer,
die gelukkig op Langemark woonile, gezonden

t**Boer langhe was een ziekelijk man, oud en afgeleefd voor ziin tiiil, een
groot gedeelte van het iaar bedlegerig.
Ilii bewoonde een grote hoeve ten noordwesten ..ran &ozebekeplaats, maar
de leiding hiervan moest hij toevertrouwen aaD zijn twee zonen en beide
dochters, Liza en Leida, terwijl moeder, een vrouw van vier en vijftig jaar,
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ile gelilmiililelen beheerila
De grootste onrust heerste in het gezin, toen om negen uur, Joos en Tiest
nog niet terug waren"
Altijal zo laat op de baan, mortle vader, en alat in deze slechte ttitlen"
- Och,
het is bii pachter Moerrnan zo leutig, versshoonde moeder. ofschoon
haar hart van vrees ilreigtle te barsten.
En Joos, die beloofd had spoedig weer te ziin. hernam de boer. Ilii is
oudste
en moet wijzer zijn dan liest.
de
Dat wij Jan. de nleuwe knecht, eens op konilschap uitzonden. hernam
ile bazin.
hij is immers doodmoe; hij heeft de ganse ilag hard gewerkt"
- Ach,
ik
Wil
eens gaan ziea? vroeg Brozen, een ouile werkman, die voor zijn
meester en meesteres veel genegenheid koesterde.
Als ge ao goeil wilt ziin. Brozen ! antwoordde de moeder op ilankbare

-

toon.

De werkman vertrok. Het weril half tien, tien uur, half elf, en tle onrust
steeg, want nocb ile zonen noch Brozen keerden terug.
lVe zullen slapen gaan, zei vader op doffe toon. De iongens zullen
Moerman gebleven zijn en Brozen is ongetwijfeltl naar huis getrokken.
Slapen gaan. Maar de slaap bleef verre van het huisgezin Tanghe !
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DE GEVANGENE
Langzamerhand was Tiest van zijn schrik hersteltl, en kon zich rekenschap
geven van de toestanil waarin hij zich bevond.
Zijn belagers spraken geen woord, alleen vernam de arme jongeling nu
en dan gefluister. Op zijn vragen ontving hij niet het minste antwoord.

De blinddoek belette hem te zien. Maar het gedtsel van het lover en de
aanraking van takjes en twijgen, benevens het gelu-d van ile wind iloor de
bomen, rtit alles vetkondigùe hem, dat hii in 't Vriibos wa,s.
ben ik in de macht van Bakelandt's bende" dacht hii. en htf
- Voorzeker
voelile zijn hart van schrik vestiiven bii ite herinnering aan alles., wat hiJ
van de wrede roverkapitein gehooril hat'.
lVat duurde ilie tocht lang ! Er scheen geen einile aan te komen
Eindelijk bleven de rovers staan. Zii duwden Tiest een hutie binnen, hetzelfile dat ile lezer reeils kent als de herberg van bazin Rozo"De gevangene werd naar eeû achterkamertje gevoeril en et van de blindiloek
verlost.

In het vertrek daarnaast hoorde hij

stemmen.

Einilelijk viel alles stil en langzaam kropen de uren voort. Zou ilie akeltge
nacht nimmer eindigen ?
Ten laatste brak de morgen aan. Een flauw schijnsel viel iloor lret getralied
venstertje. Tiest bemerkte, ilat zijn kerker eet kaal hokie was, met, als enige
meubelen. een stoel en een tafel
Een vuil wijf met aftichtelijk gelaat trail binnen. In de hanil tlroegizii eea
schotel, waârop enige hompen zwart broorl lagen en een tas flauwe koffie stonil.

liest sprong naar de deur, uiet om te vluchten, iloch om

ale vrouw ds
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