
DE GENDARMEN IN IIET VBIJBOS

Met goede moed, goed uitgerust door een verkwikkende slaap en versterkt
door een flink ontbijt, verlieten de vrer Franse ruiters de volgende morgen de
stad langs de steenweg op Diksmuide.

rlet weder was goed, ofschoon wat huiverig, rryant de winter naderde.
De paarilen draafilen snel. De gendarmen behoefden niet te vertoeven om

de weg te vragen, want, zoals men hun gezegd had, de baan liep recht door
naar Staden, waar de meier hun wel de noilige inlichtingen zou geven.

In een klein uur bereikten zij het dorp.
Een net gekleetl heer begroette tle gentlarmen en sprak zeer beleefd in

het Frans :

- Kan ik u helpen ? Er zijn er hier maar weinig, die uw taal spreken.
- Het is waar, antwoordde ll{athieu, wij hebben nogal last met de spraak.

Ik wiltle de woning van ile meier vinden. rs het niet dat grote huis ?
- Ja, daar woont de magistraat. Doch hij is oud en spreekt niet al te best

Frans. Wil ik u helpen ?

- Zeet verplicht ! Ik neem dankbaar uw hulp aarr.
Ja, de meier is ouil en evenals de heer gezegil had, zfin Frans was ver

van onberispelijk.
Doch met behulp van de vreemdeling vlotte het gesprek toch goed.

- Ha, ge niit gekomen om Bakelandt te vangen, zei de meier verheugil.
Doch ge hebt slechts drie gezellen, liet hij er teleurgesteld op volgen, Ik vrees
dat ge weinig zult kunnen uitrichten.

- ln alle geval, sprak Mathieu, zullen we ilat beruchte vriJbos eens door-
trekken. De rovers zijn niet voorbereid op onze komst en misschien kunnen
wij er een ol meer vatten. Gevangenen spreken gewoonlijk gemakkelijk en zo
geraken wij op het spoor.

- Dat is een goed plan, zei de meier, vol bewondering voot de onversaagde
kerels, die zo maar gevieren het Vrijbos inclurfden.

De vreemde heer maakte een huiging en zonder naar de dankrede van
Mathieu te willen luisteren, vervolgde hij zijn weg.

- wie mag dat zijn ? dacht ile meier. rn alle geval is hiJ een man van
goeile manieren.
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Die man van goede manleren stâBte snel voort
Een rijtûg kwam aangerold. Er bevonden zich twee personen in
De vreemdeling bezag ze aandachtig en sprong dau over de gracht Langp

de baan en maakte zich ijlings uit de voeten.

- Dien man ken ik ! riep de Schout van Bozebeke, eer der heren uit het
rijtuig.

- Ik heb hem van mijn leven niet gezie& sllrak de analer.

- IVaarachtig, dat is Bakelandt I Ja, ik durl er een eed oB doen, afat hij
het is en niemand anilers.

- I{ordt ge krankzinnig? Denkt ge dat de roverkapitetn blj klare dag
uit wandelen gaat ? En bovendien, gij kent hem rrnmers niet.

I)e gerechtsdienaar bloosde. rlij had zich bdna versproken. IIiJ kon tocb
niet het bezoek van de bandiet verhalen en diens bedreiging?

- Ik zie, dat het Bakelandt is. Ik herken hem aan de beschriJviag van
mensen bij wie hij ingebroken heeft

- Alloh ! wees nu verstandig, de een vertelt dit, de andere dat Volgens
Jan is Bakelandt groot, volgens Fieter klein. Moet men Door geloven, ilan is
hii jong, maar Sies beweert dat hij er oud uit ziet. Zo lopen er allerlei praatles
over de dievenkapitein. En gij zoudt hem herkennen, simpel uit een beschrijving ?

- En ïyaarom maakt hij zich dan zo snel weg ?

- Het is misscilen een jager, ol een eigenaar, oI een bozoeker, die zijn
weg wil verkorten.

- Ehwel, zeg wat ge wilt, ik houd vol dat het Bakelandt ls.

- Moest die deftige heer weten, dat ge hem voor de grootste aller boos-

doeners houdt, hij zou voorzeker niet wel gezind ziin

- De roverhoofdman kent voortteffelijk de kunst om zich te verkleilen-
Zo twistenale kwamen de beide Rozebekenaars te Staden. De Schout hail

van.de aankomst der gendarmen te Boeselare gehoord en begrilpende ilat zlt
recht door naar Staden zouden rijilen, wilile hii hen hier zien en spreken.

Hij was dan ook blij ile harenmutsen op tle plaats te bemerken.
De meier maakte hem aan de Fransen bekend.

- Helaas, ik denk dat ge een verloren rels zult doen, sprak de Schout op
een toon van teleurstelling.

- En waarom ? vroeg Mathieu snel

- Twijfelt ge aan onze moed ? riep François ilriftig en hoog.

- Geenszins ! haastte de Schout zich te antwoorden. Maar ik heb de rover-
kapitein daar iuist ontmoet en hii gaat ziiin mannen nu waarschuwen.

- Hem ontmoet ! riepen allen verwonilerd.

- Ja, en nog geen kwartier gelerlen.

- Hoe, kent gij hem ? vroeg de meien

- Wel uit ile beschrijving van hen, bij wie hu ingebroken heeft"

- IIij ontmoet ile schelm en laat hem gerust voortgaan, zei François op
smalenile toon.

- Nu begin ik ook te geloven, dat ile mens€n hier laf ziJn, riep een anilcr
gendarm teleurgesteld.

- Eer ik hem goed zag, was hij al heen over ile strulken, voerde de Schout
tot ziJn verdediging aan.
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- Zeg, hoe hij er ult ziet, rieB Mathleu. Dan ritilen siJ er achter.
Toen zij de persoonsbeschrijving hoortlen bulilerile François :

- En die man heeft met ons gesproken ! Zou hii Bakelandt ziin !

- Ik verzeker het u, verklaarde dc Rozebeekse gerecbtsdienaar, een beetje
verheugd, dat de Franse ruiters nu zell onclervonden, hoe ongelooflijk stout tlie
bandiet was,

- Die deftige heer ! sprak de merer ten hoogste verb:rasil.
De gendarmen renilen weg. Nergens was de zonderlinge man nog te zien

- Alloh, het bos in ! gebood Mathieu, ilie ile leider was der anderen.
De ilroge bladeren ritselden en de takken kraakte.t onder de hoeven der

paarden.

Overigens was alles stil. Iets geheimzinnigs lag over het gehele wouil
verspreiel. Het scheen of zelfs tle kleinste vogel dit bos schuwde.

Op vele plaatsen moesten de gendarmen het kreupelhout of ile overhangenile
takken uit de weg ruimen, om hun paarden doortocht te verlenen.

- Wonilerliike geschiedenis ! mornpelde de aanvoeriler, Een bos, dat noolt
iloor een mensenvoet betreilen schijnt ! Een roverkapitein, ilie, gekleeil als een

beschaafd man, met ziin vervolgers een gesprek komt voeren ! ltgaarliJk, dat
gaat mijn begrip te boven !

- Nu zijn we toch in de nabiiheiù van mensen, zei Françols bliide, want
ik hoor ginds het kraken van hout.

Inderdaad een gerucht als het kraken van takken liet zich boren.

- En men stookt er vuur ! riep een aniler genilatm. Zle maar, ile rook
kronkelt tussen de bomen.

- Voorzichtig ! geboodl Mathieu, we zullen eemt eens afloeten, wien we
voor ons hebben. IVe zouden door oserhaasting alles doen mislukken.

Dit zeggende steeg hij af, liet zijn paaril aan de anderen over, en ilrong
alleen tussen het geboomte.

Daar zag hij een open Blek met enige btandende hutten. Niemand stond
er bij.

Hij keerile ijlings naar zijn makkers terug en d.an spceilden allen zich naar
de plaats, waar het vuur de ellentlige krochten tot as verteerde.

- IVat mag ilat betekenen ? sprak François.

- De Schout had gelijk, antwoordde Mathieu. Die vrienilelijke heer was
Bakelandt. Hij heeft ons afgespierl, zijn medeplichtigen gewaarschuwd en bevel
gegeven ile hutten in branil te steken. Ze ziin ontsnapt !

- Daar hangt een papier aan een boom ! riep een der ruiters.
Mathieu scheurde het af. Het was voor de gendarmen bestemd, want het

opschrift was Frans.
e Als ge mij vangen wilt, vertel me dan uw plannen niet, zoals daar straks.

Tot weerziens ! Bakelandt.r

Zo luiilde de afscheiilsgroet van de geweldenaar, die met het gerecht en
zijn dienaren de spot dreef.

En toen de genilarmen's avonds moe en afgernat, teleurgesteld en beschaamd
naar Langemark terugkeerden, werd het volk nog versterkt in ile mening, tlat
Bakelandt de wreeilste, slimste, stoutste moordenaar d.er werekl was.
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