
EEN KER,STNACHT IN DE FBANSE TIJD

Natlat Françols hem verlaten hail, stapte ile oude pastoor zo snel mogelijk
voort. Ginds zag hij een hoeve. Ze was niet duidelijk meer zichtbaar in de
vallende duisternis, maar het licht, dat iloor de vensters naar buiten viel, scheen
de zwerveling een hartelijk welkom toe te roepen.

Na een wijle kwam de grijsaaril op de hoeve. Een grote waakhonil sloeg
hevig aan en rukte wilil aan ile kettlng. Op itit gerucht kwam ile boer naar
buiten.

- IVie ilaar ? riep hiJ.

- Een arme grijsaard, die u om gastvrijheiit biilt. Een vervolgde priester.

- Voorzichtig, hernam de boer, ik heb knechten in huis. Niet ilat ik hen
wantrouw, maar we kunnen in deze benarde tijil niet genoeg opletten.

- Ik zal u aan mijn haard een plaats inruimen, maar laat ik u verzoeken
boerenkleding aan te trekken, om u en ons niet in gevaar te brengen. Maar ik
laat u te lang buiten staan, kom binnen, wii zullen eetst naar een kamer gaan,
rpaar ge u verkleden kunt.

De gastvriJe lanilbouwer geleiilile zijn onverwachte gast naar een achter-
vertrek.

- lk zal even mijn vrouw van uw komst verwittigen, zei ile boer.
HiJ riep zijn echtgenote. In rle gang fluisterile hiJ haar enlge woorden in

't oor.

- Ik ben gelukkig hem te aanvaarden, antwoorilile de boerin. Ik zal de
klederen brengen.

In de ruime voorkamer was het gezin verzameld rond de wijde haard.
Pachter Lauwers, zo heette de bewoner dezer hoeve, had acht kineleren,

vijf zonen en drie dochters. Doch daar ile ouilste zoon slechts zestien jaar telde,
waren er ook nog twee knechten, die door de boer ook 's Winters gehouden

werden, met het oog op de onveilige tijil en een meirl was eveneens op ile hoeve.
't Was een gezellige groep rond ile knappende haaril, al die gezonde Jon.

gens en meisjes. Maar hun vrolijk gekout scheen nu gestoord te ziin door de
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komst van de geheimzlnnige man, wlens gestalte zij tloor het raam gezlen

bailden.
Niet lang weril hun ongedultl op ile proef gestelil, want vader en de vreem-

ileling trailen binnen.

- Kinileren, zei vader, dat is een ouile vrienil van miJ, ilie ons komt be-

zoeken. Is dat niet wel van hem ? Wat zegt ge, Tiestie ? vroeg hii aan ile
jongste. een krullebol van vier iaar.

Maar Tiestie zei niets, zomin als ile antlere kinileren, doch allen keken ver-
legen en schuw naar de grijsaard, met ziin lange, witto lokken' die op zijn
schouilers golfden.

- Kom, Dolf, ging vader voort, zet eens miin wiitle zetel bii tle haaril en

rlieht hoor. want miJn goeùe vrienil. miinheer D'honilt, heeft zolang iloor de

sneeule gestapt.

- Maar ik wil u niet van uw zitplaats beroven, weilervoer de pastoor, die
nu .geheel als een boer gekleeil was. Dat zou misbruik maken ziJn van uw
gastvrijheiil.

Maar of hii wilde of niet, hij moest zich in de gemakkeliJke armstoel zetten.
Gaarne had de boer zijn gast bekenil gemaakt, maar hii ileeil het niet. voor-

eerst, daar hij pas een nieuwe knecht in dienst hail, die hij nog niet kenile en
ilan ter wille van ile kintleren, ilie niet weten wat ze zeggen of zwijgen moeten.

IIij was dan ook niet van plan ile geesteliike bii zich te houden, maar hem
een schuilplaats te bezorgen, bij ite een of andere gebuur, waar geen kinderen
waren, welke in hun onschultl de priester zouden kunnen verraden. Dlt alles
zou hij straks met zijn gast bespreken.

Moeder dekte de tafel en norligile allen uit het avonilmaal te gebruiken
Maar oll dezelfile stonrl klonk daarbuiten een kerstlieil.

Maria soude naar Bethleem gaen.
Kerstavond al na den noene.
Sint Jozef soude met haer gaen,
Al met een ezel koene.
Het was er zoo guur, het miek er zoo koud,
De sneeuw lag op ile daken.

- Kerstzangers. kerstzangers ! iuichten ile klnderen en vadet glng snel
de deur open doen.

De kerstzangers mochten binnen komen
Op de drempel schopten zij de sneeuw vân hun klompen en kwamen blnnen.
't Waren twee forse, jonge nannen. Een van hen droeg een trailitionele ster,

en. op algemeen verlagen, liet hii zijn beschilderd en beplakt toestel lustig
ilraaien, terwijl hij nogmaals met zijn makker het gezang aanhief :

< Maria, die sprak :

<%eg, Jonef, hoe zullen wij 't maken?r
Zii wzten zoo arm, zij hadden geen geld.
Maar daar te Bethleem in 't veld,
Stond een stalleken oud en versleten.
En ja, Christenen, ge moogt het wel weten :
't Is daar dat ons Heer geboren werd,
In doeken gewonden, in kribje gelegd,
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En 't lied eindigde met ile drîngende vermanlng :

Ziet dat ge den arme niet vergeet
Gods eeuwigheid duurt zolange !

- Gaat ge mee eten ? vroeg de gulle boer.

- Dat zullen we niet afslaan, nietwaar Staf ? zei een der ionge mannen

- En zouden we mogen in de rtal sLapen? vroeg Staf, die zeker dacbt,
vragen staat vrtJ !

- In de scbuur, ja, sprak de lanilbouwer, t is warm ln 't hooi.

- (}, in de schuur of in de stal, dat is ons 't zelfde, nlet waar, Brozen,
hernam Staf.

De zangers hadden een geweldige honger, want zil verorberden een grote
stapel brood, en lieten zich ooh de pap, iloor ile dienstmeid Sophle bereiil, goeil
smaken. De priester at matig, doch ook lekker. Hij hail zo lang zwart brooil
genuttigd en zelfs dikwijls honger geleden.

De maaltijd was gaurp afgelopen.
De kleintjes gingen weer naar de ster, iUe in de hoek van 't vertrek stond.

De vriendelijke geestelijke voegile zich bij hen en in eenvoutlige, kinrlerlijke
taal verklaarde hij de beeldekens, welke ile geboorte van Christus voorstelilen.

Hoe gretig luistertlen niet alleen de kleinen, maar ook de groten naar het
roerend verhaal, reeds eeuwen oud, doch altijil nog nieuw.

- En nu naar beil ! zei moeder, toen de geestelijke geëiniligil harl. Komt
betlankt mijnheer D'hondt voor ziJn schone vertelling van 't kindeke Jeaus en
vraagt hern en vader een kruisken.

- En ik zal a naat ile schuur brengen, sprak ile boer tot Staf en Brozen.
Zlet, g,e zijt brave Jongens, want ge komt voor ons zingen en ik ben een brave
boer, want ik geef u eten en slaping. Maar omilat wij elkander niet kennen, zal
ik uw zakken aftasten of ge geen tonileldoos of zwavelstokjes hebt. Ik zeg niet,
ilat ik u wantrouw, maar ge konilt eens lust hebben voor 't slapen gaan een
pijp te roken en ge moet weten miJn schuren zitten vol.

- Doe maar ! zei Staf, zich 't eerst aanbiedend. We ziin ilat gewoon.

- 't l{ordt overal geilaan, bevestigde zijn makken
Doch geen hunner droeg vuurslag of zwavelstokJes in de zakken en na

een vriendelijk goede avond, trokken de zangers, zonder hun ster te vergeten,
naar buiten, voorafgegaan door ile pachter.

Ook ile knechten gingen slapen; hun beil stonil ln de stal, zoùat, toen Lau-
wers terug in huis kwam, hii de pastoor alleen vond, want Sophie was naar de
zolder. lVeldra kwam ook de vrouw van boven terug.

- Nu kunnen we eens ongestoord en vrii spreken, zei de boer. Vanwaar
komt ge eigenlijk, heer pastoor ?

- Van Abeele, op de Franse grenzen. Dat is niet zo ver van hier en toch
heb ik acht dagen gereisil.

- Maar ge hebt ongetwijfeld veel geiloolil ?

- l[el, laat ik u het een en ander van miJn lotgevallen vertellen. Ik weiger-
de natuurliJk de Republiek trouw te zweren en moest miJ versteken, wilile ik
niet als een rnisdadiger verbannen woralen naar een ver eilanil, waar veel mijner
ambtgenoten in gevangenschap verkeren.'t Eerst van al vond ik een schuil-
plaats bij een der lanilbouwers'miJner parochie, maar ik was te goeil in de streek
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bekenil, om er lang te kunnen vertoeven. Een grote bende gendarmen kwam
tegeu de avond in het ilorp aan. Ik weril gewaarschuwd door een trouwe vrienil
en verliet ijlings rle hoeve en verborg mij in het wourl.

Ik bracht de nacht tloor in een onbewoonde hut van twtjgen gemaakt en
kwam heden avond hier aan. 't Laatst vertoefile ik bij een bosbewonen wiens
vrouw ik de laatste troostmiddelen tler kerk toeiliende.

- En waart ge niet bevreesd voor tle rovers in de bossen? vroeg ile pachteres.

- Ach, vrourtr, wie God bewaart, is wel bewaaril, hernam rle geestelijke.

- En 't schijnt, dat Bakelandt ons land verlaten heeft, want we hoorilen in
de laatste maanden niet meer van hem.

- Verblijrl u niet te vroeg, baas Lauwers. Ik mag niet uit ile biecht klappen,
iloch ik kan u verzekeren, dat de godvergeten roverkapitein nog tn Vlaanileren
huist !

- Dat is inilerdaad slecht nieuws ! riep ile boer teleurgestekl uit. Wij hoop.
ten reeds van die gruwelijke moordenaars verlost te zijn. Ook zijn de genilar.
rnen, welke twee maanden geleilen te Staden lagen, weer naar de grens ver.
trokken"

- Hoe gaarne ik u hier hielil, hernam de lanilbouwer, toch mag ik niet, want
ge zijt hier niet veilig genoeg. Moesten de Franse speurhonden komen, om
opzoekingen te doen, hoe licht kon een onzer kinileren, die natuurlijk uitge-
hoord zoutlen worden, u verklappen. Daarom wil ik voor u verbliif vragen bij
een gebuur, die het u gaarne zal verschaffen.

- Doe zoals ge 't raadzaam oordeelt, zei ile priester, ik ben u hoogst ilank-
baan

- Maar nu wil ik u niet langer ophouden. Ge moet naar slaap verlangen.

- Ik ben inilerdaad zeer vermoeid, maar ik hooil morgen weer fris te zijn,
beaamile de priester.

Weinige tijil later lag het ganse huisgezin ln dlepe rust.

De twee maten in ile schuur wâren nog niet van plan ln 't hooi te duikelen
en de schijnbare bekommernissen van hun armoeilig bestaan in een geruste
slaap te vergeten. De vrientlelijke boer had hun een wanne paardenileken ge.
geven, ilie zii nu heel ileftig over hun knieën trokken, iuist als voorname lieilen,
die er een reisdeken op na houtlen.

- Wel Staf, sprak Brozen, nadat ile pachter vertrokken was met de belofte
van een goed ontbiit en een ruirne aabnoes ter ere van ile Hoogilag. wel ik ilenk,
ilat we van avond geen tijd verloren hebben. vYe kennen de sterkste en boven-
dien, we zijn in staat twee vogels onrler een nestJe te vangen. Hebt ge ilie ouile
man bij de haaril gezien?

Zijn hanrlen stonden niet naar werken en vertoonden er ook geen sporen
van. Stafke, ik zou mijn kop durven verwetltlen. ofschoon ileze niet meer miJ,
iloch ile beul van Erugge toebehoort. dat ilie man een verrloken priester ls en
met verdoken priesters is er gekl te verdienen, tlat weet ge !

- Hij een verdoken priester !

- Ja, zeker weet ik het natuurlijk ook niet. Hij ilraagt zijn kleeit niet mee&
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en op zijn voordhoofd staat het niet gechreven. Maar bij mijn ziel, een werk.
man of boer is hij niet, wel een mijnheer. En daarom geloof ik, dat die ouile
suffer een verdoken pastoor is, die ons, zo wij hem aanklagen, nog een aarilig
iluttje kan opbrengen. Ik heb er nog eens een verraden en van miin loon kon
ik acht dagen ilrinken en ge weet, Staf, feller zuiper bestaat er in Vlaanileren
niet.

- Doe het niet, Brozen ! Ge weet, we gaan ons oud leventje, na twee maan.
den staking, weer beginnen en wat geeft ge om enige lires, als er zoveel kronen
te behalen zijn.

- IVoorilen zijn geen oortlen, Staf ! Mijn wijf begint fel te klagen en al
luister ik niet veel naar vrouwengezaag. toch mag ik haar niet afranselen, omilat
zij zoniler geld geen vette pot lcan koken. Bovendien, ik kan de tlrank niet missen
en onze kapitein is de laatste tijd niet zeer milil met trakteren.

- Alles waar, doch we moeten zorgen tegen elke overval beveiligtl te zijn,
wat ons nu gelukt is. We hebben een groot werk achter de rug in het bos. We
zitten warm in het hol en mogen er spotten met soldaten en gendarmen. Ik zeg,

dat onze kapitein een slimme kerel is. In plaats van soldaatje te spelen in het
Franse leger, is hij eisenlijk de baas in Vlaanderen.

- Ja, ik heb daar wel van horen sllreken, maar vertel mii, weet Bii of ile
kapitein een ileserteur is ?

- Op een avond, dat de baas dronken was, heeft hii ilaarvan eens gesproken.
Hij was opgeroepen om in het leger der Fransen te dienen. Een eerste maal

ontsnapte hij met Armand Sirnpelaere, terwijl hun regiment in 't Luremburgse
Iag. Doch beiden werilen gepakt. De kapitein van 't regiment, die Bakelandt nog
al gunstig gezind was, strafte hem niet, ja, gebruikte onze hoofdman zelfs voor
allerlei diensten.

Op zekere ilag moest ile regimentskapitein voor twee dagen op rels.

- Zorg goed voor mijn paard, zei hij tot Bakelandt, en zie, ilat het goeil
geoefend is bij mijn terugkeer.

- Ge moogt gerust zitn, antwoorilde onze baas, alles zal in orde zijn.
Maar nauwelijks hail de overste zijn rug gekeeril, of Bakelandt sprong op

het paard, nam Simpelaere achterop en zo reden zij voort, naar Vlaanileren,
na ook ile gelilbeurs van ile overste gestolen te hebben.

ZiJ verkochten het paard te Kortrijk en gingen verder te voet ile steenweg
naar Kortrijk op. Bij de herberg te Hille kwam er een maR van Meulebeke, ilie
ook de grote weg volgde.

Bakelandt en Simpelaere knoopten een gesprek met hem aan en geraakten
tot bij de pastorij van Pithem.

Op 't onverwachts gaf onze baas de Meulebekenaar met zijn stok een slag
op 't hoofd, zoilat hij bewusteloos neerviel. Toen dientle hij hem nog een goeile
streep toe, waarna hiJ hem zijn kleeil afstroopte, terwijl Simpelaere zijn schoe-
nen afdeeil; veriler ontroofilen zij hem ilrie stuivers en lieten ook de hoeil niet
achter.

Ze ziin dan gegaan naar ile herberg van Isabella Muylaert te Ardooie. De
analere tlag pleegtlen zij een iliefstal bii ile Mantlelbrug. Maar 't stoutste stuk
haalden zij enige tijd later uit.

Bakelanilt en Simpelaere hailden zich verborgen in ile Munkenbossen.
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's Avonds tegen ile zeyenen, tagen zlt op ile weg een vrouw uit IVlngene, gelailen
met een volle reiszak. Zij nailerrlen 't wiJf en Bakelanilt riep : c Uw geld of uw
leven ! r. Do vrouw stond natuurldk te beven van benauwdheiil en kloeg: a'k Heb
geen gelil ! r.

Maar de kapitein greep haar vast en wierp ze op de grond, pakte haar gouilen
kruis en anilere juwelen en gelil af, en ledigile ook ile reiszak-

't Moet nogal een stout wijf geweest ziin, want nadat onze hoofilman haar
ln een gracht geworpen had, stond ze op en achtervolgile de rovers, zolang tot
Bakelandt riep : alk zal u de hals omwringen, als ge nog achter ons durft komen!>

Dan sprongen beiilen over de gracht en verdwenen in 't kreupelhout.

't Scheelde nlet veel, of ze waren door ileze diefstal verratlen. Ze gelastten
aan Iisabella Van Maele, ge weet wel, de Pithemse, ile Juwelen bii een gouilsmid

te Tielt te verkopen. Deze bezag een der juwelen en zei : < Hoe ziit ge ilaar aan-
geraakt? Niet eerlijk zeker, ik zal ilit houden tot ik zeker weet of het van eer-
lijke herkomst is >. Ge verstaat dat Isabella rap weg was. Ze heeft ile rest dan te
Ingelmunster verkocht aan een opkoper, die er vier gulilen voor betaakle.

't Is zeker, ilat onze baas veel ilurfile. Met Simpelaere en Claeys trok hij
's nachts naar Canegem, waar hij voorstekle in het huis van de weiluwe I)e
Poortere te breken. Dat huis hail lemen wanalen. Met zijn mes maakte ile kapi-
tein een opening, trok tle latten weg en drong door het gat naat binnen. Op de
haaril lag er nog vuur; hieraan ontstak hii een solferstekje en ileeil een kaars
branden. Dan openile hij de voortleur en liet zijn maten binnen.

De weiluwe en haar zoon sliepen in een kamer, ilie met een stevige cleur van
tle keuken afgesloten was.

- We moeten die deur instampen, zei de hoofilman, we zullen ilaar veel geld
vlnilen.

Maar de vrouw en de jonkman ontwaakten, openden een venster en
schreeuwilen r Moord ! >. De inbrekers moesten ilus vluchten, maar eerst brak
Bakelanrlt nog een kas open en roofde wat geld.

Hij heeft daar nog al veel stoute stukken uitgehaalil, maar nu ga ik niet ver.
der meer vertellen, want ik begin te geeuwen van de vaak. In alle geval,'t is niet
nodig voor u, door't verrailen van een pastoor, Frans gelil te verdienen; betrouw
u op de kapitein en geloof gerust, itat hij zal weten aan geltl te geraken.

- Eh wel, Staf, ik. zal er nog eens op slapen.

- Spreek er ook eens met de kapitein over. Ge woet, dat hiJ verboilen heeft
op eigen hand iets te ondenremen.

- Maar hier zal hij toch niet op spreken, zeker ?

- Ge zijt nog niet lang in de bende. Maar weet, dat Bakelandt geen tegen.
stanil duldt. Denk aan de verrader van aleze avonil.

Vroeger kondt ge tloen wat ge wilcle. Maar nu staat ge onder Bakelanilt's
bevelen en bij mijn ziel, ge zult er geen schade door lijden. Maar slaap wel, ik
zeg geen woord meer.

Beirle bandieten nestelden zich in 't hooi en slieBen gerust, als hadden zif
over eerlijke zaken gesproken.

Daar buiten had de sneeuw opgehouden. Eeerliik schitterden de sterreu ln
de Kerstnacht.
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De volgenile morgen verlieten Brozen en Staf, na een stevig ontbiit, de
gastvrije hoeve" Ze wisten wat ze weten wilden, ongetwijfeld voor een snood
ontwerp van de geweldenaar Bakelandt"

De priester was reeds vroeg op en stond gereed om ile boer te volgen naar
een veiligere schulplaats.

Lauwers meende henl te kunnen zenden bij een gebuur, pachter Van Dooren.
En Lauwers had zich niet vergist, want Van Dooren ontving de vervolgde

met open armen.

- Hier kunt ge wonen, tot betere dagen aanbreken, sprak hii vrienilelijk,
en zult ge veilig ziJn.

PLANNEN

Roze en een ânder bendewijf, Sophie, zaten in het hol van't Geuzenbos te
spreken, toen Bakelandt binnentrad.

- Alloh, Roze,zei hij, geef mij een ilruppel. Nog geen der mannen hier?

- Nog niemand gezien, kapitein.

- Ze zallen rap komen. 't Tlordt tijil ilat we aan ile slag gaan. We hebben al
lang genoeg de boeren met rust gelaten.

- En gaat ge de bende vergroten? vroeg Eoze.

- Neen, neen, ze is talrijk genoeg. AI tlie nieuwen lopen in ile weg en
bovendien onze eigen jongens worden vader. Hoe meet mannen, hoe eerder
in de val

- Is 't waar, kapitein, is Aleida dood ?
Een wrevelige trek verscheen op 't gelaat van de gewelilenaar.

- Ja, zei hij met cen vloek, en haar vent ook. IIij heeft zich bekeeril en
ons misschien verklapt, maar gelukkig wist hij niet, waar wij nu wonen. Er moet
daar een pastoor geweest zijn, en tlie moeten wij pakken, om hem te doen zwij-
gen, zo de lafaard hem wat vertelile. Staf en Brozen kunnen daar iets van ge-

hoord hebben, want ze ziin die kant uit.

- Dat is nu al de tweeile of derile verrader, sprak Roze minachtend.

- Ja, bevestigde kapitein, maar geen hunner is mijn wraak ontsnapt En er
is nog een, die ik niet vertrouw. 'k Kan mij beilriegen, doch is mijn vermoeden
gegtond, hij gaat ilezelfde weg op. Moet ik 't schavot op, dan toch niet eloor ver-
raad. Ha, ilaar zijn onze mannen !

Babbelend kwamen enige rovers binnen.

- Kapitetn, kapitein ! klonk het verwaril.

- Mannen, groette de hoofdman terug.
Dan wendde hij zich tot Roze:

- Vul de glazen, ilan gaan wij onze zaken bespreken.
Weldra was 't gezelschap voltallig.

- Niet dooreen spreken ! beval Bakelandt. Ik roep ieder op zijn beurt af, of
getweeën, alnaar ge vertrokken zijt. Pee Bruneel !

- Hier kapitein.

- Gri zult vanilaag naar Hooglede gaan en de broeders Verplancke zeggen,
dat ze morgen vroeg hier moeten zijn- Verstaan, nietwaar ?

- la, kapitcin.
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