
DE DIENAR,EN VAN LUCIFEB

In een klein Vlaams dorp, enige uren ten noortlen van leper, nabii de
grenzen van het Vrijbos, werd kermis gevierd.

En ofschoon in 1798 ile Franse bezetting zwaaî op Vlaanileren drukte,
heerste toch vrolijkheiil in de herbergen, waar boeren en boerinnen, kloeke
zonen en blozentle ilochters luidruchtig babbelden, om ilaarna een dansie te
wagen in de grote tenten, in de boomgaard ol naast de woning opgeslagen.
Een drukke menigte bewoog zich ook tussen ile kramen, waar koopwâren,
speelgoed en lekkerniien uitgestald lagen.

De meeste beweging viel te bespeuren naast tle kerk, ronil ile geliefde
liecljeszanger.

Franske had er zijn kleurenrijke schililerlj ontplooid en ziin vrouw lrees
stonil op het geleende herbergtafeltje er voor, om de omstanilers een schoon
liedje te leren.

Wie luisterde niet gaarne naar ( vrolijk Franske >, die zulke aandoenlijke
uitleg over zijn prenten kon geven, dat ile ilikke boerinnen en hun welgedane
dochters van zuivere ontroering tranen in de ogen kregen ?

Franske hield de viool in de ene, ile strijkstok in ile analere hanil, terwijl
zlfn wederhelft, die er bijlange zo vrolijk niet uitzag als haar echtvriend, de
armen vol papieren had, waarop 's zangers eigen gedicht geilrukt stond.

- Komt bij, komt bij, nodigile de zanger, en zet goeal uw ogen en oren
open. 't Is over Bakelandt !

Bakelanilt ! Die naam verwekte reeils schrik in Vlaanrleren. Bakelanilt, de
wrede roverkapitein, voor wie het volk een bijgelovige vrees koesterile !

- Komt boeren en burgers, citoyens wil ik zeggeî, ik ga beginnen. Een
splinternieuw lieil voor u, ter verpozing, ter lering en ter waarschuwing. Een
lieil van rle wrerle moord welke te Langemark is geschied. 't Eerste couplet,
opgelet !

Franske lachte eens, plaatste de viool in ile goeile houiling, kraste even
over de snaren en dit alles met een voornaam gezicht, waarna hij begon, door
z{n vrouw begeleid.

Komt, mensell, luistert naar mijn lieil
't Is van de moortl ilie is geschied
Al in een dorp van onze streke
En 't moorilen gaat zo achter reke.
En 't moorden gaat zo achter reke.
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- Ja, mensen, wij beleven wrede tijilen en ik mag wel zeggen c't moorilen
gaat zo achter reke>. Verleden week reisde een koopman van Roeselare naat
Torhout. Even voorbij <'t land van belofte r vond men 's morgens zijn bebloed
tijk Men hoort van niets meer dan van moorden, branilen ! l{ie van u durft
door 't Vrijbos te trekken ? Franske is wel niet bang, maar hij waagt zich
's avonils niet meer langs de baan. Zo ik in Bakelanilt's klauwen viel, wie zou
dan voor u nog schone liedjes dichten ? Opgelet, Trees, het tweede couplet

De tlieven braken wonaler zacht
In ene hoeve binst de nacht.
Zij warcn ilorstig naar het gelil,
En vreesilen daarvoor geen gewelil.

De zanger wees met zijn striikstok oB het schilderij naar ile korklige
afbeekling van een hoeve.

- Ziet, mensen, itat is de hofstede onder Langemark. Denkt nu eens dat
het uw huis ware. Gij ligt daar 's nashts gerust te slapen, weet van ile wereld
niets af en ondertussen breken wrerle schelmen in uw huis. Gelù geld, dat is hun
verlangen, hun wens, hun geloot niets dan geltl en, om ilat te bekomen, ziJn
zd tot alles in staat.

Zo drongen de rovers binst de nacht in de hoeve. Zij haililen een gat ,
geboord in de ileur en schoven de grendels weg.

En nu, opgepast, 'k begin weer.

De baas van't huis hoorile gerucht.
IIij kwam al bli met ene zucht
Maar't opperhoofd der wrede bende
Gaf hem een stoot in zijne lenden.

Boer Vereeck, zo was de naam van ile pachter, werd wakker door het gerucht
en stond op. Ware hij in zijn bed gebleven en had hij geveinsd te slapen, wellicht
leefde hlj nog. Maar ja, lig daar eens rustig, rlat gij weet dat men u besteelt..
Vereeck stond op. Ziet Siâ hem ? De arme bloed staat daar in zijn hemil, hij
gaat recht naar zijn dood; is 't niet om vân deernis in bittere tranen uit te
barsten? Denkt eens, bazinnen, dat uw man en g\i, frisse, gezonde dochters, dat
uw vader of uw vrijer daar stond ! De roverhoofdman springt toe en werpt hem
op de grond. Treeg wij vervolgen.

Hij greep hem dan bij zijne hals
En als een tijger, Ja zo vals
Heeft Bakelandt de arme bloed
Verworgd zoals men met de galge doet.

- Arme Vereeck ! De schelm grijpt hem bij ite hals met zijn ljzeren
vuisten. Gij ziet het op het schililerij. Hij rtrurgt hem. Gewurgd, goeile lieden !
Dat deed men eertijils met scheknen tlie men aan ile galg hing. Maar nu doen
de rovers het met eerlijke, brave rnensen en dat alles... om geld ! Daar tag nu
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de boen voor enlge mlnuten was hij gezond, nu ilootl met blauwe vlekken
op het gelaat. En ilat gebeurt op enige uren van hier, dat Eebeurt in onze tiiil!

Er was nog een meid in huis. Hoort maar.

Do meiil ook uit haar bed gekomen

lVant ja, zij had't Iawijt vernomen,
Was snel onder een kas gekropen
En hielil zich stil tot zii aftlropen.

* Mieke, zo heette ile meiiL Braaf Mieke, Franske aan wie gij zo rtikwijls
eten gaaft, Franske heeft Goil en alle heiligen op ziin blote knieën gedankt,
omrlat gij ite tlooil ontkomen zijt. Nibtwaar Trees, gij waart er bii. Een slim
geilacht van Mieke om oniler een kas te kruipen, een kas in een ilonkere hoek
van de zolder I Zie daat is het afgebeeltl. Mieke kunt ge niet bemerken, want,
zoals lk zei, ze is iliep veriloken. Denkt eens, vrienden, dat gii oniler een kas zit
en dat ile rovers in huis zljn en u misschien vinilen kunnen. Is het niet on ontler
dle kas ilooil te bliiven van schrik !

De rovers gingen dan aan't zoeken
Naar gekl en buit in alle hoeken.
En zijn ilaarna zeet zwaàt belaan
Met grote blijifusft2p weggegaan.

- Ziat ze zoekea, tle schelmen. Ze vinilen rllke buit. Onilertussen praten
de rovers en zii kunnen niet spreken zonder achter ieiler wooril een vloek te
zegEen. Mieke, de arme sloor, vernam aklus tle naam van tle kapitein.

De meltl tlle nog verborgen lag,
Waarvoor zij Goil beilanken mag,
ZIj had gehoortl, dat Bakelandt
Al is de rover in ons lanil.
Ja, vrienilen, weest er zeker van
In Vlaanileren is geen wreiler man
Dan Bakelandt, die staat aan 't hoofil
Van al ilat steelt en moordt en rooft.

- Ilier hebt gij het portret van Bakelanilt, en Franske wees naar eeû eirkel,
waarboven entge lijntjes de haren verbeeklden, terwijl twee boogjes de ogen,
een kromme streep de neus en een eivormige figuur ile monil moesten voorstellen.

Dat is Bakelanilt, ile vreselijke rover, die aan het hoofil van zijn bende in
de huizen ilringt, rooft, moordt en branilt. Ziet, wat een wreeil gezicht, ik zou
er's nachts nlet gaarne tegenlopen en bij ilag evenmin.

lVie durft nu nog op strate gaan
Nu ieilereen worilt dood gedaan ?

O God, verlos ons Vlaantlrenlanil
Van deze wreile Bakelanilt"
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AIs 't zo voott gaat, vrlenilen, dau zal niemand zlch meer op straat ilurven
tonen. Barbara Neirinck weril twee neken geleilen in volle dag, drie uur van
de namiililag, tussen Gits en Beveren aangeranil en moest er haar gouilen oor-
ringen, gouilen spelilen en geldbeurs afgeven.

Maar Bakelandt 't zij u gezeiil
GiJ maakt nu zeker veel lawiit
Maar loop naar Noord, naar Zuid, naar West,
God zal u vinilen op hët lest.

Gij en uw makkers, peinst het wel,
Gij zijt bestemd voor't vuur iler hel
Inilien gij voortgaat met uw leven
Zo aan de iluivel weg te geven.

- Bakelanilt en ziJn trawanten ziJn ilienaren van Lucifer. Zo zil onboet-
vaarilig sterven, dan zal het kermis in ile hel ziin.

En haalt nu maar allen een kluit uit ùe zak en koopt Franske al zijn liedjes
af. Ik zat het nog eens voor zingen en het u allen leren.

Onder ile menigte bevonden zich twee rijke kooplieilen. Vooral ile grootste
van ile twee was ileftîg uitgeilost. Zûn jas en broek waren van kostbaar laken
en aan de schoenen droeg hij zilverett gespen. Om de hals hing een goutlen
ketting, wa,araan ongetwijfeltl een uurwerk van hetzelfile metaal bevestîgil
was. IVie de man aanilachtig aangekeken had, zou bemerkt hebben, dat oniler
ile voordracht en het gezalng van Franske, spot en woede zich beurtelings op
zijn gelaat afwisselden.

Toen tle liedjesman opnieuw begon, verlieten beitle kooplieden, evenals vele
toeschouwers het plein en begaven zish naar de afspanning <r De Gouden Leeuw >.

De twee vreemdelingen, want niemanil op het dorB kenile hen, zetten zich
aan een tafeltje tegen ile muur en bestelilen een fles wijn.

Beide vreemilelingen luistertlen aandachtig naar wat de bezoekers, dle aan
hetzelfde tafeltje zaten, elkaniler te vertellen hadilen.

Een nog krasse grijsaaril, ilie als pachter Doken aangesproken werd, vertelile,
ilat er in ile afgelopen nacht een koopman bij Torhout uitgeplunderil was.

- Och, dat is alles geen nieuws meer ! zei een jongc man van tussen de
twintig en ile dertig, schijnbaar een rijke boerenzoon. 's Morgens bij het opstaan
vruagf, men zich angstig af van welke wanilaail men nu weer horen zal.

- Gij hebt volkomen gelijk, Joos, viel nu een boer van mirlitelbare leeftiiil
ln, niemand is zelfs zijn leven meer zeker. Men moet voorzichtig ziin.

- Dat zeg ik altijd tot mijn broeder Tiest, hernam Joos. Gij weet dat hii
met een meisje van Langemark verkeert, Maria Moerman. Hij is er mede hien
Dikwijls gaat hij haar bezoeken. Op de hoeve van Moerman is het zo gezellig,
dat de uren er omvliegen en de klok aL tien slaat, eer men het weet. Dan komt
Tiest nog te paard naar huis en ge weet ile weg van Langemark naar lVest-
Rozebeke is van de beste niet.

- En komt hij geheel alleen ? vroeg Bachter Doken verwonilerd.
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- Dtkwijl vergezel ik hem naar Langemark, maat wat zouilen wii tweeën
nog verrnogen tegen een hele benile?

- Dat uw broeder maar oplet ! waarschuwde de ilerile, boer Neel, ilooil is
ilooil !

-En lk heb wat anilers horen vertellen, sprak een vlerile, ilie zich bii het
tafeltje zette en het gesprek gehooril had.

- IVat dan, Miel?

- Ik heb mij laten wijsmaken ilat Bakelanilt een tovenaar is. Ik geloof,
ilat ilie kapitein in ilienst van Lucifer is, ilat hij zich veraneleren kan in alle
geilaanten, itat hij nich zo groot en kleln kan maken als htj wil, kortom dat hij
zitn ziel aan Satan verkocht heeft.

- Dat is oude wijvenpraat, Miel, zei Joos.

- Ja, ja, ouile wijvenpraat ? En hoe komt het ilan ilat bii eeu pachter te
Zarten alles gestolen rpas, zonder dat men een spoor van inbraak kon vlnden,
zonder dat iemanil in huis iets gehooril hail, zoniler ilat ile grote waakhonil
geblaft hail ? En hoe zou het anders mogelijk zijn, ilat er in het Vrijbos allerlei
blauwe, gele, groene lichtjes dwalen ?

- Hebt gij alat gezien, Miel ? vroeg Joos.

- God beware mii, dat ik 's avonils en zelfs overilag het Vriibos genaak,
riep de man, ilie er een eenvoudige boerenknecht aitzag, verschrikt. Maar ik
heb het vernomen vân mensen, die hel met eigen ogen aanschouwilen. En nog
iets anilers vertelden ze mii.

- Nog iets anilers, herhaalden allen.

- Verleilen week kwam er bij een landbouwer uit Koekelare een nwarte
kater binnen in huis. Ieiler dacht rtat hij verdwaalil was en iloor honger geilreven
weril. Men gaf hem te eten. Dan stak rle boer hem in de kelden 's Morgens
miste men een gouilen zakuurwerk van de baas en alle juwelen van rle vrouw
en dochters. De kater was verilwenen iloor het kelilerluik, waarin men een
uitgebrand gat bemerkte. \Mat betekent ilat ilan ? vroeg Miel.

Beiile vreemrlellngen stonden op, en na hun gelag betaalif te hebben,
verlieten zij de herberg. Zoniler spreken gingen zii over ite Dorpsplaats en
sloegen de weg naar Diksmuiile in. I

- Wie zou ooit geloofd hebben, Saniler, zo verbrak rle kloekste het stil.
zwljgen, dat mij nog ile eer beschoren zou zijn, op een schiklerij te prijken ?

En wat een belangstelling !

- Maar, kapitein, antwoortlile ile-makkeç gij wist zeker.nlet, dat glj zo
Ielijk waart. Ik kan niet zeggen, dat Franske u getrouw uitgebeeftl heeft.

Beide schelmeh, want beirle vermomile kooplieelen waren niemanil anders
ilan Bakelanilt en ziJn vertrouwilste makkgr, Saniler Daneel, schoten in een
lutile lach.

- Toeh hebben wiJ een wijze les geharl, hernam de kapitein. Wii moeten
beter de huizen iloorzoeken om niet verraalen te worilen. Haiklen wii dat oud
slangenvel de nek omgeilraaid, ele sloor zou mijn naam niet verklapt hebben.
En och, niemand kent mij; of het boerengespuis mij Bakelanilt, Bobespierre
of Toontje noemt, om het even. In elk geval, wii gaan vooruit. Laat ze maar
geloven, ttat wij aan de iluivel verkocht zijn. Des te miniler weerstanil zullen
ze durven bleden. Wat de ilwaze knecht daar vertelile, is uitgesttooiil door twee
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van mijn mannen. De list werkt goerl ilus. In de afspanning heb lk ilingen
gehoord die mij een nieuw plan ingegeven hebben

- Een nieuw plan, kapitein ?

- Ja, Sander. GiJ hebt daar ite rijke boerenzoon horen vertellen van een
broer die in Langemark vrijt. IVel, hij zal niet lang meer vrijen ! Binnenkort
zalt ge et meer van vernemen. Nu wordt het tijil ilat ik miin mannen opzoek:
ik ben reeds te lang afwezig geweest. Doch gaarne zou ik een stuivertje drinkgelil
meebrengen en mijn beurs geraakt leeg. Sander. laten wij wat doorstappen;
ginder loopt er iets, ilat onze gading is Laat mij maar het wooril voeren.

Op enige afstantl vô6r beitle schelmen ging een man. tlie ook van de kermis
kwam.

IVelilra hailden Bakelanilt en Daneel hem ingehaald.

- Dag, vriend, zei Bakelanilt, volgen wij rle goetle weg naar Diksmuiile ?
De aangesprokene, een pachter van omstreeks vijftig jaar, keek de vrager

even aan en misschien boezemile ile kleiling hem vertrouwen in, want hii
antwoordde :

- Gii ileetlt mij schrikken. Ik liep zo in gepeinzen veriliept, rlat ik u niet
hoorile komen. Op ile weg naar Diksmuide, vraagt Sij ? Ja, ia, ilan ziit gii in
tle. goede richting. Maar het is nog twee volle uren van hier. Als gil nlet al te
rap draaft, stap ik met u mecle. Gekout verkort de weg"

- Dat zal ons genoegen iloen. hernam Bakelandt. ilie ongemerkt teken ileed
aan Daneel.

-De rover bleef een stap achter, greep eerrsklaps de niets vermoerlenile
Dachter bij de hals, wierp hem achterover en hielil hem, met de knie op ile borst,
vast tegen ile gronil Eeknelil.

Op hetzelfde ogenblik toonile Bakelanilt een blinkenile itolk en legtle ile
pachter het kouile staal op de blote keel.

- Uw gelil of uw leven, siste h{i.
De ongelukkige scheen het spraakvermogen verloren te hebben. Ifet was

of zijn hart stil stonil. IIiJ poogtte onwillekeurig zich van de zzware last te
bevrijden, maar Saniler Daneel hiekl hem in bed.wang.

- Verstaat ge me niet ? sprak ile kapitein rr,et iloffe stem. BaD uw beurs,
of htj gaat er door !

De rampzalige pachter kreeg zijn bezinning terug. Ilii besefte de vreselijke
waarheiil. Hij was in ile macht rler rovers ! Rillenil blikte hij in ile fonkelenile
ogen van de booswicht. wiens wezen van begeerlijkheid blonk.

- Aeh mensen, ilooilt mii toch niet ! kermrle hii terwiil het angstzweet
langs zijn voorhoofil parelile.

- Uw geld en rap, gij hebt met Bakelandt to doen.
De pachter trilde.
De rover ilrukte de dolk wat meer op de hals.

- Het zit op mijn borst in een beurs, kloeg ile pachter" Neem miJn geltl,
maar laat mii gaan. Ach, denk aan mijn vrouw en kinderen ! Ik heb u tocb niets
misdaan. Neem alles. maar heb deernis. heb ileernis I

Bakelandt hail de klederen opengetrokken en snakte ele beurs van het lint,
zo heftig dat de overrompeltle een smartkreet slaakte.

- Wat moet ik met hem doen ? vroeg Saniler-
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- Denk aan ile oude toverkol oneler de kas, antwoorilde ile aniler met een

vloek. Geen getuigen ! Maak er kort spel mee.
Een laatste maal snakte de pachter naar lucht' terwijl ziitr lichaam heftig

schokte. Dan was alles geilaan.
Beido mannen vertlwenen in het ilichte bos.

BIJ DE ROVER,S

Op een open plekje, diep in het Vriibos, stonilen enige armzalige hutten.
Met ile hanil kon men gemakkelijk het rieten dak bereiken en wie iloor de
scheve deur binnen wiltle treilen, moest zich tliep bukken,

Niemanil waagile zich tot hier in het woud; wie echter doorgetlrongen wâre
tot deze plaats, hail verwonderil ile struise kerels met hun woeste blik, de vuile
vrouwen en verwaarloosde kinderen aangestaard en zich afgevraagil of er hier
een verwilderde, onbeschaafrle volksstam uit een heitlens land overgeplaatst was.

Op ile avonil van de beschreven kermisilag blekte iloor ile kleine, enige ruit
vaû een dier hutjes een lichtje.

Een flikkerenil lampje hing aân een spijker in een balk en verlichtte maar
spaanzaam het ellenitig vertrek. ilat bovenilien gevulil was met rook. want een

vijftientat vervaarlijke kerels zaten hier, meest allen met een stenen piipie
ln de mond.

Eoze. een vuile sloor met fladileretile griize haren, met een zwart geltat
en vals loerende ogen, met ile rug drror tle outlertlom gekromd en hantlen ilie
wel op klauwen geleken, bazinne Roze ilan, stonfl achter een soort toog vol
met potten en kannen. Zii hail het ilruk om ile aanwezigen te betlienen.

- Waar de kapitein toch bliift I sprak een iler rovers. die met de naam

Joske Braeks aangeduid werd. doch eigenliik Jozef van Damme heette. De zaken
gaan maar slap !

- Iltj heeft ons deze avontl hier ontboilen en gii weet, Bakelanilt is een

man van zijn wooril. zei een lattge, forse kerel, Pieter Buschaert geheten.

- Ja, hemam tle eerste, tlat weet ik. maar het woriF laat. En om geen

vermoerlen te wekken, moet ik morgen om zes uur te lloogleile aun het zagen

zijn. Gij, Pieter. kunt tot acht uur irr uw nest liggen, maar tlat gaat zo met
allen niet.

- En ik moet morgen een stuk omploegen, viel een ilerde in. Maar ilaarom
nlet Eetreuril. Spet en tlrank venlriiven tle tiitl !

- Gii hebt geliik. Jan, het leven ontler Baketandt is goeil en een keer' ilat
wij rijk zijn, vaarwel Vlaantleren met uw gierige boeren en uw akkers.
Anileren kunnen zich als slaven krommen op het veltl, wi| zullen een genoeg'

lijker leven leiilen.

- Roze, hier, ik heb nog enige kluiten, ilie in miin zak tlansen, tierile een

man, met opgeblazen gezicht en laag voorhoofd. Zolang ik Pee Bruneel heet,

bijgenaamil De Schout, zolang blijf ik rover en moorilenaar ! Gelil om te drinken'
ilat moeten wii hebben, en al vertluiken ile boeren het nog zo goeil, wii zullen
het vintlen.

Op itat ogenblik werd de deur geopenil en kwamen ilrie mannen binnen.
Twee hunner waren gekleeil als ile aanwezigen, tloch ile dertle, een man van
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