DE GEVANGENE
Langzamerhand was Tiest van ziin schrik hersteltl, en kon zicb rekenschap
geven van de toestanrl waarin hij zich bevond.
Ziin belagers spraken geen woord, alleen vemam de anne iongellng nu
en ilan gefluister. Op zijn vragen ontving hii niet het minste antwoord.

De blinddoek belette hem te zien. Maar het geritsel van het lover en de
aanraking van takjes en twijgen, benevens het gelu.d van ile wind iloor de
bomen, ilit alles verkondigile hem. dat bii ln 't Vriibos was.
- Voorzeker ben ik in de macht van Bakelandt's bende. ilacht hii, en hlt
voelile zijn hart van schrik verstijven bii ile herinnering aan alles, wat hiJ
van ale wrede roverkapitein gehoord hat'..
lVat duurrle ilie tocht lang ! Er scheen geen einile aan te komen
Einileliik bleven de rovers staan. Zij duwden Tiest een hutie blnneû, hetzelfile ilat ile lezer reeils kent als de herberg van bazin Roze. De gevangene werd naar eeû achterkamertie gevoerd en er van de bliniltloek
verlost.

In het vertrek dââmaast hoorile hij

stemmen.

Einrlelijk vlel alles stil en langzaam kropen de uren voort. Zou die akellge
nacht nimmer eindigen ?
len laatste brak de morgen aan. Een flauw schijnsel viel iloor het getralied
venstertje. Tiest bemerkte, ilat zijn kerker eeû kâal hokie was, met, als entge
meubelen, een stoel en een tafel
Een vuil wiJf met afzichtelijk gelza.t trail binnen. In de hanil droeg zii een
schotel, waarop enige honrpen zwart brooil lagen en een tas flauwe koffie stoniL
Tiest sprong naar de deur, niet om te vluchten, doch om ile vrouw de
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uitEang te versperren.
Zeg mii toch, smeekte hiJ, waar

lk ben en wat men 4et mii van Blan is ?
- Daar is eten voor u.
- Ach, beb meilelijden met miJ. Ik heb een moeder, ilie thans om miJ
weent. Antwoord mii toch, waar bevincl ik mii ?
Daar is eten, zeg ik, hernam het wiif met een
-Tiest
sprong naar ile vrouw toe.
Ge zult spreken, riep hij wanhopig, of
-Roze
grijnsile nog meer elan te voren.

griJnslach.

ge vertrekt niet.

Eensklaps kreeg ile gevangene een forse iluw, zoelat hii tegen de muur vlel
Een stoere kerel, wreeil van uitzicht en slorilig gekleeil, was binnengekomen

en hail Tiest opzij geworpen.
Zwijgen, sprak hij bevelenil,

-

of

anilers.".

en hti maakte een dreigenil

gebaar.

De deur'viel toe en weer was ile rampzalige verloofile van Maria alleen.
Een hevige wanhoop overmeesterde hem. Als een waanzinnige sloeg htJ
met zijn vuisten tegen ile deur of sprong tegen tle muren, sloeg het raampie
aan stukken en rukte aan de tralies.

Laat mij er uit, gilde hij woest.
-Maar
alles bleef stil en uitgeput viel ile arme Jongen op de vloer.

Hii werd kalmer;

een soort onverschilligheiil voor het leven greep hem aan.
Langzaam verstreek de ilag. lVeer ilaalde de duisternis neer.
Daarnaast klonken verwarile stemmen.
De bende kwam weer bijeen.
IIet laatst van al verscheen de hoofdman.
gij hem ? vroeg hii snel.
- Hebt
Ja, kapitein, antwoordde er een uit ile hoop.
- De jongste is in onze macht. De oudste is ontvlucht.

- Dat is
iammer. hernam Bakelandt, want nu zal hii alles ultbrengen.
Is Gillis hier niet ? En Jan evenmin, zie ik.

- Ze zallen misschien niet weg kunnen, zonder achterilocht te wekken,
zei Pé Bruneel.
begrijpt, ilat zowel biJ Moerman als bij Tanghe alles overhoop staat.
- Ge
We zullen onze gevangene eens ondervragen. Haal hem Doken, beval
het opperhoofd aan de man, ilie de wacht gehouden had.
Blinikloek hem, voegile hij er bij.
-Daar
verscheen de ongelukkige jongen.
Aha, zei Bakelanilt. Weet, kameraad, ilat ge nu in de macht van de
tovers zilt. Uw lot hangt af van ile bereiilwilligheld, waarmeile gil mijn vragen
beantwoorrlt.

- Voor ik spreek, wil ik weten nret wie ik te iloen heb. Doe ilus de banil
van voor miJn ogen weg, antwoorilile Tiest
- Ge hebt veel noten op uw zang, jonkman. Een beetje rneer bescheitlenheid
zou u beter passen. Ge hebt hier niets te gebierlen.
Op een wenk van hun hoofilman, haalden de moorilenaars een iloosje uit
hun zak en wreven zich het gelaat met een zwart poetler in.
Ontbinilt hem nu.
-
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Ttest gaf een luide schreeuw, terwiil hii verschrikt achteruit sprong.
Al ilie zwarte gezichten, waarin onheilspellend ile ogen flikkerilen. En ilan
ilie messen en pistolen.
Hij siililerile over gans zijn lichaam.
zle itat wii t ontzag inboezemen, hernam Bakelanilt teweilen. En
- Ikrap
geantwoorit Gij zijt een zoon vân boer Tanghq die noortlwest
nu eens
van Bozebeke woont, niet waar ?
zei Tiest zacht
- Ja,
Welnu, het is om het gelil van uw ouders te tloen !
- Gelit ! riep de gevangene snel. Laat mii naar huis gaan, mijn ouders
zullen u gelil geven.
- Oh, gij onnozel schaap, vervolgile Bakelanilt schamper. U naar huis
laten gaan, om de politie te waarschuwen. Neen, iongen, zo ilom zijn we niet.
Denkt ge ilat ge met ilomme boeren te doen hebt ?
Ik zweer u, dat ge gelil zult hebben. Ach, laat mii het gaan halen,
smeekte Tiest, bij wien ile hoop op verlossing herleefde.
- We zullen het zelf halen, beste vrienil. Alleen willen wii van u weten,
waar uw ouilers hun gelil bewaren.
- Dat weet ik niet ! IIet is moeder ilie de zaken bestuurt, elaar vailer
ztekelijk is.
- Geen vertelsels, buklerde Bakelandt, of ilenkt ge misschien, ilat Bakelanilt
zich voor ile aap laat houilen ? Hoort ge, ik ben Bakelandt, ile wreedste moorilenaar van het lantl, van wien thans alle mensen spreken" En als ge me nu
niet rap antwoorilt, zal ik u het eerst van allen ile nek omwringen, om tlan
geheel uw familie en ook uw lief van kant te maken. Zalt ge nog talmen, or
mij te zeggen, waâr uw ouders hun geld veriluiken !
zag bleek als een lijk en wankelde op ziin benen.
- Tiest
In
ile kleerkast op de slaapkamer staat een doos met gelil, stamelde hii.
- Ah, uw tong begint los te komen. In de kleerkast op de slaapkamer'
ilat is één. Waar steekt het aniler, want ge begrijpt wel tlat ik niet geloof,
dat uw vailer of moeiler al hun rijkdom op één plaats verbergen.
- Waarlijk, ik weet het niet. Ik spreek ile zuivere waarheiil, ik heb me
nooit met de geldzaken bezig gehouden.
liegt !
- GiJ
Geloof mij, ik zweer u, dat ik het niet weet
- Het ls genoeg. Breng hem weg, Doken. lk zal anilere mittlelen zoeken,
om hem tot spreken te dwingen.
De ongelukkige iongeling werd weggeleid en nog een vreseliiker nacht
dan ile vorige brak voor hem aan.
- Morgenavonil zullen wij ile hoeve plunileren, besloot Bakelanilt. Kwam
Jan nu maan
IIet iluurile niet lang of de lang verwachte trail de herberg binnen.
hebt lang weggezeten, morde ile hoofilman.
- Ge
Buiten mijn schulil, antwoordde ile schijnheilige knecht van de hofsteile

-

Tanghe.

Ge begriipt ilat het daar een spel is. De bazin doet niets dan kermen' orn
haar zoon en om haar man. lVant ile boer is heilen avond gestorven. IIii was
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reeals lang

ztekelijk en ile tijittng van Tiest's gevaRgennemtng heeft hem ile

genaileslag gegeven.

Dan moeten wti het niet meer doen ! sprak Bakelandt met een vloek.
- Ge
verstaat, ilat ik zo niet weg lopen kon, vetvolsde ile knecht, alles
stonil er overhoop. De boerin en ile dochters maakten groot misbaar en het was
Jan hier Jan ilaar. Ik wist niet waar eerst lopen. Dezc morgen moest ik naar
Langemark om tiiiling van de zonen. Ik bracht hen ilus het nieuws van Tiest's
verdwijning. De anilere broeiler ligt zeer ziek op ile hofsteile van Moerman.
Bij mijn terugkeer werd ik naar ile pastoor gezonalen, daar ile baas op sterven
lag. Kort na aankomst van de geestelijke, blies hij de laatste arlem uit. Door
ile bazin wijs te maken ilat ik trachten zou iets van Tiest te vernemen, ben
ik einitelijk weg geraakt.
Zouilen wij morgenavonrl rle hoeve kunne.n plunileren ? vroeg Bakelanilt

-

ongetluklig.

ligt een.lijk over aarde, sprak Jan.
- Er
Een liik over aarde, herhaaltlen enige antleren,
hun wreeilheiil, schenen toch nog bijgelovig.

want,sommigen ondanks

- Wat kan mij dat schelen ! riep de kapitein onverschillig. lk heb reeils
zelf zovele lijken gemaakt. ilat ik er waarliik niet schuw van ben.
De geesten ! fluisterilen enige rovers.
- Mannen,
ge hebt gezworen aan alle goilsilienst te verzaken, kreet ile
hoofilman ongeduldig. En nu zouilt ge vrees voelen voor een doile of voor geesten.
Ik zeg. dat wij morgenavond naar het hof van Tanghe gaan en wee hem die
mij

ongehoorzaam is.

De mannen beefrlen. Ze kenden hun meester. Niemanil waagde het nog
ile minste opmerking te maken"
- Jan, ging Bakelandt voort, gc zorgt voor de honden nietwaar? En ile

werkman. slaapt rlie op tle hoeve ?
- Hii is setlert gisterenavonil verilwenen, antwooriltle rle knecht. IIij was
vertrokken. om zijn ionge meesters l,e zoeken en is niei: meer teruggekeerd.
- Dat zal ile man ziJn, ilie wli in ile ilreef hebben vermoord, viel nu Pé
Bruneel in. Wij hebben zijn lijk onder het lover verstopt en het was ille hoop
ilie ile paarden van de jonge boeren vrees aanjoeE.
Dat is tlan nog een hintlerpaal uit de weg geruimd, hernam ile kapitein.
Ilet-btijft ilus afgesproken. morgenavonil beroven wii ile hoeve van Tanghe.
Jan, Sij hebt er niets te doen, want wij mogen geen vennoeden wekken Blijf
binnen huis. maar zorg voor de honden.
- Ge moogt gerust zijn, kapitein.
Tegen zijn gewoonte hanrtelile Baketanilt toeh overiil. IIiJ scheen er ntet
aaû te ilenken. dat" naar Vlaamse gewoonte. buren ile wacht hielrten bij het lijk.
Wel schoot ilit enige antleren iloor het hoofd, iloch zif vreesden, ilat Bakelanilt
hun bezorgdheid zou toeschriJven aan angst.
I)e rovers bleven nog lang bijeen. Nadat het plan in alle onileralelen bespro.
ken was, werd er tot iliep in ile nacht geilronken en gespeelil.
Einilelijk verlieten ile sehelmen ile hut en Tiest, die in het nevenvertrek
slapeloos op een hoop stro laE te woelen, hoorde geen enkel gerucht meen
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