
DE SCHOUT BIJ NOZEBEKE

Het was ile begrafenis van Joos. Vailer rustte seilert ile vorige dag in de
scharluw van de grijze toren.

Langzaam reed de wit gehuifile wagen voort. Onder de wiJte was het al
zuchten en wenen ilat mea hoorele, want moeder en ile zusters vergezelilen
het zielloos overschot van de geliefde naar het kerkhof, volgens Vlaamse
gewoonte.

Een kleine knaap droeg het stroolen kruis, dat voor de buitenmensen het
symbool is van hemelse troost. Familie, vrienden, buren en bekenden volgilen
ile wagen.

Gesnik en geween overstemden op sommige ogenblikken het sebeal of het
gezang der priesters en ook het orgel op het oksaal dreunile een klaaglied, dat
jammerend langs de gewelven van het kerkje klonk.

Vrouw Tanghe kon het zich niet voorstellen, zij wilde het niet gelovçn,
ilat in die kist tussen ile rijen branilenrle kaarsen, het lijk van haar zoon was.

Het was de ramgzallge weiluwe of ziJ in een droom verkeerde. Ze llet zich
medevoeren uit de kerk; onbewust sehreeil zij de doilenakker over en besteeg
zij met rle hulp van buren ile wagen.

Treurig klepten de klokken tn het met mos begroeiile torentfe.
Joos rustte naast zijn vader.
De familie, vrienilen, buren en kennissen zaten in ile grootste afspannlng

van het ilorp aan het maal
Langzamerhand geraakten de tongen los en de ongelukken aan het huisgezin

van Tanghe overkomen, waren het onderwerp van alle gesprekken-
De Schout van Rozebeke, een nog jonge man, met blozenil gelaat, zat mede

aan tafel
IIij bemerkte het wel, ilat velen hem geheimzinnig a,aîza;gen.
IIiJ was de vertegenwoordiger tan het gerecht, de magistraat. En wat had

hij geilaan om ile schuldigen op te zoeken of om iets aangaande liest te weten
te komen ? Waartoe ilienile ilan een Schout ? De ilreef lag toch reeds op het
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gronilgeblerl van Rozebeke.

- Dat kan niet langer blijven duren, zei een jonkman, die met de naam
van Victor Lagae aangeduid werd. Er moet een einil komen aan de schelmstreken"

- En er zal een eintl aan komen, spmk de Schout. Daat zal ik voor zorgen.
Bakelantlt moet mij in handen vallen.

Allen zagen op.

- Ja, ja, ging hiJ voort, ik ben van plan al het mogell,ike te doen om het
vrijbos te zuiveren. Jammer, ilat ik niet over een grote macht beschikken kan,
want uit alles blijkt, dat de rovers talrijk zijn. En toch wil ik op hen los trekken
Zo ik maar op enige mannen van goerle wil kan rekenen,

- Ik ben tot uw dienst, riep Victon

- En ik.

- En ik"

- Ih ook, klonk het van alle kanten

- Goeil zo ! mompelde ile Schout tevreden. Ik zle wel dat de Rozebeekse

Jonge mannen dapper zijn. Morgen vroeg trekken wij er op uit, wel gewapend
en vol goede moed. IIet ganse Vrijbos gaan wlj door. En vinden moeten wiJ
hen dan. De moorclenaars zijn toch geen tovenaars, die zich onzichtbaar maken
kunnen. Morgen om zeven uur vertrekken wij, besloot tle Schout.

rï
I)e morgen brak aan. Het was fris en droog weer, Vol moeil vergailerden

een twintigtal jongelingen zich op de dorpplaats.
Menigeen zag nog eens naar het vers gerlolven graf van Joos Îanghe, als

voelden zij het aan zijn nagedachtenis verplicht deze tocht te volbrengen.
Klokslag zeven uur verscheen de SchouL Hij monsterde de mannen en

tevreden zei hij:
- Allen woord gehouden ! Vooruit en met Gotls hulp de rovers achtervolgd!
Sprekenile en babbelende geraakte de schaar spoedig aan het Vrijbos.
Vooreerst was men. nog in een bekenil gedeelte, maar weldra werd de

streek vreemd.
Na een hall uur gaans kwam men aan een but. De Schout moest zich

bukken om binnen te stappen-

-Een haveloze vrouw verrichtte er huiswerk. Zii zag verbaasd en zelfs
verschrikt op bij het zien van deze onverwachte bezoeker"

- IVie zijt gij ? vroeg de magistraaL

- Men noemt mij schele Trees, antwoorikle het wijf, ilat inderrlaad. om
haar ondervrager aan te zien, naar een gans andere kant moest kilken.

- Waar is uw man ?

- Dooil en begraven. En het spijt me niet, want hiJ gaf me meer slagen
dan eten.

- Hoe komt ge aan ile kost ?

- Eerlijk.

- Maar hoe?

- Wel, ge ziet rontl het huis wat akkerlanil. Verder maak ik bezems en
bovendien, veel heb ik niet noilig.

- Ik geloot dat ge liegt
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- Ge kunt denken wat ge wllt, maar Ik spreek de waarheid"

- Weet ge wie ik ben ?

- Het kan me niet schelen !

- Ik ben de Schout van Rozebeke.

- Ik zei u reeds, ilat mij ilat niets schelen kan.

- Komt ge nooit uit het bos ?

- Ja, om mijn bezems te verkopen

- lVaar woont hier Bakelmilt ?

- Ik ken die man niet.

- Hoe, ge kent hem niet. Hii is ile roverkapitein van het Vriibos.

- Hier zal hij niet komen roven, want er is niets te halen voor hem.

- Kom, kom, gij wilt mij praatjes wijsmaken ! Ge zoudt Bakelandt niet
kennen !

- Neen, ik ken hem niet.

- On overal spreekt men van hem.

- Het is mogelijk. Maar hier komt nlemalil om met mil te spreken.

- Ik moet uw huis iloorzoeken,

- Er is niet veel te zoeken. Dit ts mfin enigste kamer. Daar achter nog
een klein hok.

De Schout snuffelde in ile hoeken en ook in het hok, schopte de bladeren
op zri, maar kon niets vertlachts vinden.

- Staan er verclerop nog hutten ?

- Hier en daar een zoals ileze. Maar veel mensen wonen er ln de omtreh
niet. Misschien verderop, itat weet ik niet, want ik kom nooit dieper tn het bos.

- Ziet ge nooit iemand hier voorbijkomen ?

- Zelilen, of het moet een bezembiniler zijn.

- Vrouw, ik weet, dat ge liegt. En wees ge\raarschuwil, het gerecht laat
zich niet bespotten, hoort ge?

- Ik heb met het gerecht niets te stellen en bespot het niet.

- lVaar woont Bakelandt dan?

- Ik heb u gezegd dat ik ilie man niet ken.

- Er is hier niets te vinden of ôe horen, sprak ile Schout teleurgestelil tot
ile mannen. Wii moeten veriler trekken.

loen ile bende tussen het geboomte verilwenen was, sprong de vrouw naar
buiten en snelde ijlings weg, mompelende:

- Ik zal de kapitein waarschuwen. Die snoever van een Schout zal niet
lang in het bos blijven en voorzeker voor goed genezen zijn van het verlangon
Bakelanilt op te zoeken.

De morgen verliep, zoniler ilat de Rozebekenaars lets iler roverbenile
bespeurd haililen.

In menig hutje waren zij binnen geweesl doch overal ontvangen als ln
ile eerste.

Kort hail men ile vragen beantwoortl, doch nlemanil scheen lets van Bake'
lanitt te weten.

Daar pailen in het bos onbekend waren, dooltle het gezelschap ronil, tot
het einilelijk weer aan ile grens van het wouil kwam, doch nu ln ile nabitbeiil
van Langemark
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Plotseltng vem&m men elen schril gefluit, dat vsn verscheideno kanten her-
haalil weril.

De bladeren ritseklen, schoon er geen briesje woei.
Het gefluit weril sterker, zelfs werd het vermengd met gesis en geschreeuw.
Doch geen leventl wezen vertoonile zicb"
Dan werd alles weer stil.
Ieiler, zelfs de Schout, was geschrokken.

- Zouden we niet beter doen, zei een uit de schare, huiswaarts te keren?
Wie weet heeft ile benile het ilorp of de omliggende hoeven niet bezocht !

- Ja, we moeten voor heden onze vervolging opgeven, antwoorikle de
Schout. Maar zie, ging hij ontstekl voort, daar ligt iemanil op ile weg ! Een liik !

Allen sneltlen voort.

- Het is Tiest Tanghe, klonk het als ult een mond.

- Jammerlijk vermoord !

Allen siiltlerden.
En weer ileed zich het langgerekte gefluit, tret gesis, het geschreeuw horen.

Het was alsof de bomen rondilwaalilen.

- We moeten hem medenemen, snel en dan zo spoeilig moseliik uit ilit
vervloekte bos weg, beval de Schout.

Weinige tijd later rparen ile mannen op ile plaats van Langemark.
Er ontstontl een oploop.

- IVat een verschrikkelijke tijiling voor Maria Moerman, zei een vroure
op meilelijilenile toon. Rap, voer het lijk weg, want het meisje is ten huize
van haar moei hier op het dorp. Dat ze toch niets verneme. Het zou haar dooil
zitn Ze is toch al bijna krankzinnig van smart.

- IVe zullen het merlevoeren nâar Rozebeke, besloot ile Schout, en het aan
ile familie afstaan. Ziin we er niet in gelukt de verblijfplaats der rovers te
vinden, we hebben dan toch zekerheiil omtrent hçt lot van Tiest.

Op een wagen werd het liJk van de ongelukkige fonkman weggevoeril.

ii**'

's Avonds van ilezelfde dag zat rle Schout spijtig en teleurgestelil in ziJn
kamer. Hii hail gedaan, wat hij kon, rnaar Bakelantlt bleef een hinilerpaal voor
ziJn rust.

waarom zocht ilie bandiet nu ook juist ziln rechtsgebied voor al die schel-
merijen uit ?

De Schout hatl bericht gezonden naar Brugge van de mooril- en hoopte nu
op ile komst van gentlarmen, om ile streek te zuiveren.

Daar trad de meid binnen.

- Meester, zel ze, een heer verlangt u te spreken.

- Hoe is zijn naam ?

- IIij spreekt Frans, ik kan hern niet verstaan.

- Ha ! iemanil van het gerecht uit Brugge zek:er- Laat ile heer spoeillg
binnen komen.

De vreemileling stapte vrijmoeilig in ile kamer.
De meiil moest zich bedrogen hebben, want hij sprak goeil Vlaams.

- Ge kent me nlet, heer Schout ?
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- Ileen, ik heb die eer niet

- VÛelnu, ik ben Bakelandt
De Schout verbleekte en voekle zijn hart van schrik verstijven-
De roverhoofdman haalde een groot mes te voorschijn

- Een kreet, hernam hrj, en gij zdt dood. Ik ben niet naar hier gekomen

om u te vermoorden, maar om u te tonen, dat ik u niet vrees. Eln onilerneem
niets tegen mij, vertoon u nooit in het Vrijbos en spreek zelfs niet afkeurend
meer over mij noch over mijn benile, of uw laatste uur is geslagen.

De kapitein vertrok kalm en beilaard, alsof hij een ilooilgewoon bezoek
hail afgelegd.

Het duurde geruime tijil, alvorens ile Schout wist, of hij waakte of ilroomile.
IIij besloot wijselijk dit avontuur geheim te houilen, want wat zouden de
d.orpelingen over hem denken, moesten zii weten, op welke wijze hij ile gewel.
denaar ontmoet bad.

BIJ PACHT}:N, MOERMAN

- Dag Miel, weeral op rontle. Ge schiint geen vrees te hebben voor Bake-
landt, zei een boerenzoon tot een leuriler, die met twee korven het land aftrok.

- De rovers plunderen liever de trofsteden iler rijke boeren ilan de manden
van een arme duivel zoals ik, antwoordde de marskramer, een kort mannetje
van middelbare leeftiid.

- Wrede histories, hier, nietwaar ? hernam de eerste

- Ge spreekt over de familie Tanghe. Ja, ilat moogt ge wel zeggen: wreerl !
In enige tlagen tijd een man en twee zoons verliezen, het is om gek te worden
van verdriet. Ik heb horen vertellen, dat de weduwe niets doet ilan jammeren
en klagen en ik kan het goed begrijpen

Dit gesprek weril gevoerd niet vet van Langemark, enige dagen na het
boven verhaalde.

- En Tiest ligt er ook onrler? vroeg de leurder.

- Hlj was wreed gesteld, ik heb hem gezien, toen men hem in ile pastorie
bracht, want voor alle voorzichtigheid heeft men het tûk niet naar de hoeve
vervoerd. Zijn lichaam tlroeg wel tien of vijftien wonden. Wat moet ile onge-
lukkige bloed verloren hebben !

* Maar dat de boeren niet samenspannen om een einil aan dle gruwel.
iladen te stellen, zie, dat is iets, ilat ik niet verstaan kan.

- Het is dat ge afwezig geweest zijt; anders zoudt ge weten, dat de Schout
van Rozebeke met meer dan twintig jongelingen het Vriibos afgezocht heefL

- En zonder uitslag ?

- Helaas ! men heeft geen enkele rover kunnen aanhouilen.

- Ja, verklaarde de leurder geheimzinnig, ik iluri mijn kop te verwedilen,
ilat er ontler die gehele bende toverij steekt

- Er zijn meer mensen die dat geloven.

- En 't is zo. Als men leuriler is, komt men overal.

- Er worden zonderlinge dingen verteld over ile rovers.

- Zie, hernam de marskrame& elk is vrij van te geloven wat hij wil. Ik
voor mij, ilenk er het mijne van en ge weet, Miel heeft al veel gereisd en
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