
BAKELANDT DE PRTESTER,

Pieter Van Damme, want zo wâs de eigenlijke naam van de verdoken geeste.
liJke, leefde gelukkig op de hoeve van pachter Van Dooren, Miel, de leuriler, had
er hem aangetroffen op Kerstavond en er Bakelandt van op de hoogte gebracht
voor diens vertrek naar Brugge.

Zoniler dat Van Dooren er iets van begreep, werd zijn hoeve nauwkeurig be-
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Maar mijn goede naam, mijnheer, de naam van mijn herberg.
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waakt iloor de afgezonilen banilieten.

't V[as ile tweeile ilag na Kerstmis. De schemering viel in. De boer en zijn
vrouw en ile knecht zaten in gezellig gekout rond den haard, toen er eensklaps
op de deur geklopt werd.

Een werkman kwam binnen.

- August I riep de boer verwonderd uit.

- Goên avond saam. Mijn moeder ligt op sterven en ze verlangt een geeste.

lijke. In mijn nood ben ik van hier tot daar gelopen en geraakte einiteliik tot biJ

baas Lauwers, die mij naar hier zond. Weet gii soms een veriloken priester, ach,

zeg het mij. Ik zou er voor tot Brugge lopen, want moeder klaagt en zueht. Siska.
gebuur leest de gebçden der stervenrlen, maar zii kan toch ile sacramenten niet
uitilelen. Toe, baas Van Dooren, help mii !

Ik ga met u, vriend sprak ile geesteliike, ilie reeds opgestaan was.

- En ik zal u vergezellen, sprak rle knecht, de trouwe Vincent. Baas, mag
lk de grote lantaarn rneenemen ?

- Is het ver van hier? vroeg de priester.

- Niet meer ilan een half uur, antwoorikle de boen August heeft itikwuls
voor mij gewerkt en is een eerlijk man. Vincent is zo goeil om met u mee te 5aar'
ilus zult ge niet alleen moeten terugkeren.

De geestelijke haalde ile genademidilelen, die de kerk aan de sterventlen
toeilient. Vincent voorzag zich intussen van een lantaarn.

Oniler weg werd niet gesproken, want al droeg ile priester een mantel boven
zijn wit ambtsgewaad, al waarschuwcle geen koster met ziin bel, al droeg ile
koorknaap geen licht, toch schreed hier < een berechting ) over ile sneeuw !

August prevelile aanhouclend gebeden. Na een goeil half uur, want Mijnheer
Van Damrne was ourl en niet vlug meer te been, bereikte men de kleine woniug,
waar men een luide stem hoortle:

- Onze Vader die in de Hemelen zijt, herhaalde Siska voor ile zoveelste
maal, maar de deur horentle, ontlerbrak zij haar snel geprevel om te roepen:

- Ziit gij het, .dugust ?

- Moecler, ile priester is ilaar, om u te berechtet, zei de werkman op ver-
heugentle toon.

De outle vrouw lag op een onzindelijk leger. De blauwe trijp stak akelig af
tegen haar waskleurig gelaat, dat juist beschenen werd door ile weifelenile
vlam ener olielamp. Men kon het aan 't bed en aan't gehele uitzicht van het
armoeilig vertrek zien, dat er geen vrouw over de vloer was.

En terwijl allen knielelen, stapte rle grijsaaril nu ontilaan varr de zwarte
mantel, naar het bed en boog zich over de kranke. De anileren gingen naar
buiten, om de zieke de gelegenheiil te geven, haar laatste biecht te spreken.

Na een wijle mochten zij terugkeren en, terwijl August een gewijde kaars in
moeclers handen knelde, luisterrlen Vincent en Siska naar de gebeilen van de
priester.

Allen waren zo aanrlachtig vervukl met rleze plechtigheiil, ilat niemantl zag
hoe daarbuiten een ruwe kerel iloor het venster naar binnen keek, terwijl een
spoUach rond zijn lippen speelile.

Hij bleef daar enige ogenblikken en ging dan terug naar de gracht
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- Hii ,,ùl er weldra uitkomen, fluisterile hii. Wacht hem af en leid hem
ginrler naar het kreupelbos.

- Goed, kapitein, antwoorilile een der mannen, ilie in de diepte verborgen
waren.

De ileur iler hut weril geopenil en twee mensen traden buiten. Vincent
droeg de branilende lantaarn en de pastoor hail ziin mantel weer over ziin
gewaad geworpen.

Het tweetal begaf zich op de terugweg.
Een honileriltal meter verder sprongen eensklaps vier mannen miililen op

het pad. Vincent liet van schrik de lantaam vallen, maar de priester sprak waar.
schuwend:

- Eerbieil voor de sacramenten tler kerk !

Doch een hanil op de monil belette hem nog een wooril te spreken, terwijl
Vincent al neerlag, gebonden en met een prop, die hem het roeBen onmogeliik
maakte.

Vier banilieten sleepten de griisaaril weg naar het kreupelhout.
Daar wachtte Bakelanrlt, ile Eeweldenaar ilie voor niets terugileinsile.

- Ilebt gii hem ? vroeg hij, toen hij tle gestalte ontwaarde.

- Ja, kapitein, antwoordde Pee Bruneel, en ile anilere ligt giniler gebonden

en met een prop in de mond.

- In orde ! En nu gij ! sprak de hoofilman tot de priester. Ik heb u naar
hier laten voeren om u wat te vragen.

De pastoor ontwaarde een zwart gezicht waarin twee ogen als vonken glin-
sterrlen. Hij meende in handen van speurhonilen te zijn.

- Ziit gij de priester, die bij François en Aleiila 's avonils voor Kerstmis
de biecht gehoord hebt? vroeg Bakelandt.

- Bedoelt ge die stervende vrouw in de hut aan de zoom van 't wouil ?

- Ja!

- Ik heb er de stervende bijgestaan.

- Wat heeft François u vertelil ?

- De biecht is een geheim, alat de dooil miJ niet ontrukken kan.

- Ik wil ook ile zonilen van de laffe verratler niet weten, trouwens hij
heeft oniler miin toezicht gemooril en geroofil, tot ik hem zelf heb neergestoken.

- Ongelukkige, hebt gij ile man getlooil ?

- Dat gaat t niet aan. Wat heeft François u van mif verteld ?

- Hij heeft van u niets verteld, dan dat gij ile kaBitein waart der bende
waarin hiJ ilienile.

- GiJ liegt !

- Op zulke beschuliligingen geef ik geeu antwoord.
De hoofdman trappelile van woede. Hij moest ervaten, dat er toch nog

mensen waren, die hem niet vreesden.

- Durft gij beweren, dat hij u geen inlichtingen gaf over onze benile ?

- Met een gerust geweten; hii heeft niemand verklapt. want wie zou hiJ

bii mij aanklagen ? Ik ben immers een vreemdeling. Maar hii zou bii 't gerecht
gesproken hebben.

- lVare ik er niet geweest !
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- Ongelukkige, weet ge dan nlet, ilat al ilat vorgoten bloed tegen u
getulgen zal?

- Kom eens terug, als lk misschlen ile een af antlere dag oB 't schavot sta,
riep de hoofilman ruw. Ik zal u niet iloilen, maar loop niet meer in m{n weg.
Go kunt gaan.

- De rovers trokken af.

- Ik heb hem in 't leven gelaten, zei Bakelanilt tot ziJn trawanten, want
hii weet toch niets. Gelukkig kwam ik bijtijils, om de laffen afvallige uit de
werelil te helpen. Anilers waren wii allen verklapt.

HiJ vemweeg, ilat hii rle gevangene gespaard had, omtlat tleze een priester
was. Al hail hij hem zelf zonder wroeging neergeschoten, hij wist, dat vele benile-
leilen onwillekeurig een geestelijke nog ontzagen en met ilat gevoel hielil hij
rekening. IMant ia. de overmoedige bantliet bedacht wel eens met 'n rilling,
ilat ziln gezag eigenlijk betrekkelijk was. Zo ùe mannen oproer maakten, wat
zou hij verrnogen tegen dertig forse kerels?

Velen hunner waren bii ile benile aangesloten uit armoeile en slechts met
tegenzin trokken ziJ het mes. WeI is waar deze, ile minst slechten ontler de
slechten, verbleven niet in het hol, maar woonden schi.inbaar als eerlijks werk-
Iieilen, in ile omliggende dorpen.

Bakelanilt wist het wel, dat ziJn verregaanile wreeilheiil hun alkeer tnboe-
zemde, maar dat ztj uit vrees niet spreken durfilen. Doch iuist daarom moest
hij toch voorzichtig zijn. En zo hij nu een priester dooilde, waro 't goeil moge-
tiik, itat stemmen van oproer zoutlen opgaan en dit moest voorkomen worden.
Nu hiJ zekerheitl bezat, wat hij trouwens ook vermoed had. dat de prlester
geen bijzonderheden aangaantle ile bende wist, spaarde hij ook diens leven.

Mijnheer Van Damme vond Vincent meer dooil dan levend terus. Hii hail
ile grootste moeite met zijn stramme handen de vaste knopen der touwen los
te tloeû, maar ten laatste gelukte het hem ile oude knecht overeind te helpen.

- Gii zijt ilus niet vermoord, niet overgeleverd aan de Fransen ! zei Vincent
verheugd. Maar zoutlen ze niet terugkeren ?

- Wees niet bevreesrl, vriend. De rovers zijn weg, we zijn veilig; laat ons
spoedig huiswaarts gaan !

Spoeilig ! Beiden waren grijsaarils en Vincent wankelile nog op zijn benen
van sehrik II[i greep de arm van de geestelijke en zei:

- Ja, laten wij rap naar 't hof gaan. Ach, wat er een ouile mens nog voor.
komt !

- Wees kalm ! troostte de priester, Bakelanilt heeft mij iloen aanhouden,
maar zoals gij ziet mij ook weer losgelaten.

- Bakelanilt! riep ile werkman, en hii siililerde over al zljn leilen.
De lantaarn was uitgedoofd, maar dank aan ile gilinstering der sneeuw, was

het tamelijk licht.

- Bakelanilt ! hernam Vincent met afschuw, spoeden wiJ ons, heer pastoor !

- IIij zal ons niet meer deren, want hij wilde alleen van miJ te weten komen,
ol lk iets van de benile wist en daar ik ilesbetreffende geheel ontwetenrl ben,
mocht tk vrij heengaan.

- Gij zijt in Bakelanilt's klauwen geweest en toeh niet rloodgevallen van
schrik! riep de knecht ten hoogste verbaasiL
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- Waarom zou ik vrezen ? 't Ergste, wat hii mij hait kunnen iloen, was mit
iloilen. En voor de dooil schrik ik niet terug.

Zo pratenile geraakten de beide gritsaarils aan Van Dooren's hoeve.

- Baas, baas ! kreet Vincent, toen ile boer rle d,eur opende, wij zijn aan.
geranil geworden door Bakelantlt.

De landbouwer sprong van schrik enige stappen achteruit.

- Bakelanilt ! riep hij, als kon hij zijn oren niet geloven.

- Helaas, de roverijen gaan weer beginnen.En we dachten reeils van do
wreerlaaril bevrijil te zijn, zei de boer op teleurgestelde toon.

Hj grenilelde ile deur en allen begaven zicb naar binnen.
Mijnheer Van Damme gaf een getrouw verslag van de aanraniling.

- Maar waarom zou hii -lenken, itat gii iets wist van ile bende ? vroeg
de baas.

- Nu de man toch ilood is, kan ik spreken. Ge moet ilan Feten dat ik daags
voor Kerstmis ergens in een kleine hut ile biecht van een bekeerde moordenaar
afgenomen heb. Bakelanilt is dat te weten gekomen en vreesile nu, dat de
berouwhebbenile zonilaar hem verrailen hail. Om zekerheiil te hebben, liet hii
md aanhouden, teneinde mij te ondervragen, geliik ik u verhaalde.

Allen waren bhj, dat ile priester en ile knecht aan het het grote gevaar
ontsnapt waren.

- Helaas, zei ile boer, nedat 't gehele geval ultvoerig besproken was, nu
kunnen wii u niet meer houilenl Zo ùe roverkapitein weet itat ge hier vertoeft,
is ilit wel een iluirlelijk bewijs, dat uw schuilplaats bekend is. T[e moeten u dus
een veiligere woning verschaffen en mogen niet lang wachten.

- Doe zoals gij 't best oord.eelt, zei de priester gelaten. 't Is nu eenmaal
mijn lot te zwerven en mij te verbergen.

- Maar hoe kan hij ilat te weten gekomen ziis? Zouden wii aIIe geburen
niet kunnen vertrouwen. 't Moet zo wezeî ! Helaas, helaas, welk een vreseliike
tiJrl beleven we toch ! sprak de bazin.

- Ik kan ook niet begrijpen, wie de verrailer is. Laat zien, wie kent de
schuilplaats van onze vriend ? Lauwers staat natuurlijk boven verdenking. Maar
zijn knechten, vooral de nieuwe kunnen wii niet vertrouwen. 't Is waar zij
weten alle bijzontlerheilen niet, maar hebben wellicht vemoeù dat de vrienil
D'honilt een priester ls. Daar moet ik morgen met mijn buurman over spreken.
Maar evenwel Lauwers zal ook niet vertelil hebben, ilat hij u herwaarts braeht.
August werd door Lauwers naar het hof gezonden, maar wist niet, dat er hier
een priester huisde. Hij'hait dit nergens vernomen. Dit is wel een teken, dat uw
schuilplaats niet veel bekend is. IVaarliJk,'t gaat miJn begrip te boven!

- Miel, ile leuriler is hier ook geweest, sprak Vincent.

- Miel, dat is waar ook ! hemam ile boer. Maar dat is nu't braafste manneke,
ilat lk ken en zeer godsdiensttg. Hij is niet in staat om een priester over te
leveren.

- Wij beleven zulk een vreemile tijil, viel zijn echtgenote in. lVie zal
,eggen welke mensen Bakelandt dienen?

's Morgens kwam Miel de leurder reeds het hof op.

- Zle, daar is het manneke, dat ge gisteravond verdacht hebt, zei ile boer.
Hij is zeer braaf, maar schijnt niet te kunnen ultrekenen, ilat wij toch niet alle
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ilagen van ziJn voorraad kopen.

- Ik verdenk hem niet, antwoorilde de vrouw, ik heb alleen ziJn naam
genoemd, daar giJ weten wilile, wie ons al bezocht hail setlert Mijnheer Van
Damme hier is. Kom maar binnen, Miel ! riep zil tot de marskramer, die
bescheirlen aan de deur klopte en nu binnentrad met de woorden:

- Elk een goede ilag ! Ge zult wel zeggea, ilat ik uw deur plat loop of uw
dorpel verslijt.

-'k Geloof, schertste de boer, ilat ge meent, ilat wit een winkel gaan
opzetten.

- Neen, neen, baas, al zijt ge een miJner beste kalanten, lk begrijp zeer wel,
dat ik hier niet om de anilere dag mijn mantlen mag komen ledigen. Mielken
is wel arm, maar nlet zot. Doch laat ik niet lachen, als een ernstige zaak md
hier voert.

- Een emstige zaak, herhaalile de boer angstig want tegenwoorilig bete-
kenil een ernstige zaak meestal ongeval, een roof, een moortl. Toch nergens
ingebroken zeker?

- Neen, 'k weet van niets tenminste. Maar is rle geestelijke hier nog ?

- Jù, hij slaapt nog, want de brave man heeft gisterenavonil een schrik-
barenile ontmoeting gehad.

De boer vertelile het gebeurde.

-'k Kwam u juist waarschuwen, lrel op te letten, zei Miel, toen de boer
geëiniligd hail. Ik heb op mijn ronde bemerkt, ilat de schuilplaats bekenil is.
Niet ilat men vijandig over hem sprak. Maar ontilekt is hij in zoverre, dat men
in de streek van ile verdoken priester spreekt. De een zegt, dat hij bij baas
Lauwers woont, de andere beweert bij u, een ilerde bij pachter De Lange, maar
ile Fransen zouden op al ilie geruchten wel eens overal kunnen speuren. Ik
achtte het dan ook mijn plicht u te waarschuwen.

- Wû ziin u van ganser harte dankbaar, Miel, zei de boer vrlenileliJk.
'k Kan niet verstaan hoe alles ontilekt is.

- Maar baas, stel het u niet te verschrikkelijk voor. Ik heb er maar wei-
nigen horen klappen. Ge moet nu niet geloven ilat men te Thorhout van niets
anclers babbelt. Ik denk, dat Bakelanilt's verspieilers alles afgeloerd hebben. Ach,
men kan er maar weinig meer vertrouwen ! Weet gij 't geval al van François
Dierckr en Aleitla Muyle ! Of kent Sii die lieilen niet ?

- Maar wat is er van ?

- Wel, zij woonden te samen in een hut bij 't Geuzenbos, en ieder peinsde,
ilat zij eerlijke bezembinders waren. Doch ik heb horen zeggen, ilat de man
iloor Bakelandt geilooil is, nailat hij llat der benile geweest was, maar deze ver.
rarlen wilile. En zijn vrouw lag al lang ziek en is gestorven. In alle geval,

't gerecht heeft ronilom ile hut opgravingen laten iloen en er twee lilken
gevonilen. Aan ile vrouw was er niets te bespeuren, doch de man ilroeg afgriJse-
[ike wonilen.

- Zoa dat tle man kunnen wezen, van wie ile priester rle biecht gehoord
had? vroeg de bazin.

- Dat zal wel zo ziln, meenile ile boer, de priester vertelile ook, ilat hii
vernoord was geworilen.

- MieI, zei Van Dooren op ilankbare toon, 't is braaf v&n u ons te walr-
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rchuren. Hler hebt ge uw nleuwtaarsglft. Ge moogt ilaarom nlet nalaten met
Nieuwjaar te komen.

- %iezo, mompelile de leuriler, terwiil hij 't hof afging, nu zal nlemanil
Mielke nog wantrouwen. Slim is slim, en ile goeilgelovige boer heeft miJ nog

een kroon gegeven. Nog een voor miin kous.

De huichelaar trok de weg oP.
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