AANHOUDINGEN TE HOOGLEDE
De tongen eieraakten los in de Vlaamse dorpen. De een wist dit' ilo ander
wist dat .Men wees somrnige personen met tle vinger a&n eû fluisterde, dat zo
voorzeker handlangers van Bakelandt waren,
't Mag vreemd schijnen, dat vel,e verdachte personen, twee, ilrie Jaar
ongestoord rondliepen. Maar zo groot waren de schrik en de vrees voor de rovers,
dat niemand ryaagde enig vermoeden te kennen te geven, al wist rnen nog zoveel
bijzonderheden aangaande lantllopers.

Men vreesde de straf der rovers. En de wraaknemlng op de schout van
Rozebeke, de ongehoorde sôoutmoeiligheiil der bandieten, werkten hiertoe krachtig mee. Maar nu hoorde men van aanhoudingen, en scheen de kracht iler benilo

gebroken. Nu durfde men weer spreken
Meu vertelde nu ook van een misilaad bij boer Spilllaert, die te Pittem, een
groot geiloe had.
Boer Spilliaert was niet altijd een grote boer geweest. Voor de inval der
Fransen was hij slechts een klein boerke, dat zeer moeilijke dagen had gekend
en zich doorgaans met roggebrood en een kom botermelh hail moeten tevreden
stellen.

Maar toen de Fransen hier de baas waren en moeilijke dagen voor onzô
bevolking aanbraken en alles vreselijk duur werd, zodat men bijna geen wlttebrood meer zug en men in de deeg alle kortigheden, zemelen en zand bakte, had
Spilliaert ineens een grote welstand tn zijn leven gekenil Hli was gaan woeke.
ren in koren en aniler graan.
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In ile kelder, onder het geitenhok, hail hij talr$ke zakken graan weggÊmoffelil en toen de illeurhonilen bij hem waren aangelantl om huiszoekingen te
doen, had hij hen onnozel weg in de ogen gekeken en gezeid:
Itrat zou er hier te rekwireren zijn. Ik heb nooit iets anders gehad dan
een roggeboterham. Ga liever de rijke boeren eens afsnuffelen en laat de arne
mensen met vreile.
Dit was zo stout gesproken dat tle speurhonden waren afgedropen na de
bemerking te hebben gernaakt dat er inderdaad bij ilie arrne drourmel, die
slechts één plaats bezat tot woonst, keuken en slaapkamer, er niets te verhapzakken was.
Van die dag begon de welstand van Spiltriaert. Stilletjes aan verkocht hij het
gxaan. Eerst met kleine hoeveelheden. Maar vele kleintjes maken spoedig één
groot. Het was met een kilo ineens, dat hii het graan versiachelde in de naburige
plaatsen. Het graan ging toeu van twintig tot dertig frank het pond, want overal
was de oogst gerekwireerd geweest en nergens vtlnd men nog deze onontbeerliike spijze.
Al de boeren waren gebrandsclrat geweest, maar Spilliaert had met een f{ne
speurzin geroken hoe hij uit de ellende zou geraken.
De enkele zakken die aan de speurders waren ontsnapt, hadden weldra een
mooi sornmetje opgebracht.
Met dit kleine fortuisl kocht hij nieurv graan waar trij wist dat het te vinden
was. llij hield het, lange tiid in en verpatste het dan wedet tegen woekerprijzen.
Spilliaert was een vrek. {Iij potte met angstvalligheid ieder geldstuk, kocht
zwarte goederen op, werd eeu Tlinke eigenaar en bewoonile eindelijk een grote
hoeve te Pittem.
Maar het was niet alleen iu graan dat hii speculeerde. Zijn kooplust was
ontwaakt" tlij kocht vee op. dreef handel in oud goud en in ailver kortom in
alles wat na zekere tiid in waarde stijgen zou.
Vele praatjes ileden ile ronile over de toenemende riikdom van de \roekeraar.
Men wees hem met de vinger na, men wist overal ilat hii kerkelijk goeil had
gekocht dat men toen a zwart goed > noemde en hii werd van niemand gaarne
gezien"

Maar Spilliaert zat niet veel in met het oordeel der mensen.
llij was een mensenhater en ilat hii geen vrienden bezat kon hem niets,
maar in het geheel niets schelen. [Iij was rijk en verlustigde zich in 't tellen van
ziJn goud dat in een groot vat was opgestapeld.
tlij verkocht en kocht alles en hield op de duur een kruidenierswinkel op
na, een Epicerie zoals er trots op zijn raam pronkte om d.e Fransen plezier te
doen, en waar natuurlijk alles teg;en woekerprijzen werd verkocht.
Zijn schat had hij niet in de kelder bedolven. hij wist hoe gevaarlijk deze
plaats was, omdat iedereen zijn geld in de kelder begroef, maar in een vat met
een dubbele bodem.

Hoewel het bijna opgepropt zat met klinkende munt, hail

hij er bovenaan

een ondoordringbaar deksel op gevestigil ilat hij vulde met vuile stroop.
Toch was de dag nakend, dat Spilliaert van zija sehone schijven zou ontlast
worden.
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Op zekere dag ontving hij het bezoek van een paal Fransen ilie zegilen biJ
hem een onderzoek te komen doen.
Dit gebeurde meer.
Maar Spilliaert had hiertegen nooit een bezwaar. Hij stopte, hoe gierig hli
ook was, steeds de spreenders een paar blinkenile goudstukken in de hanil en na
een vluchtig en oppervlakkig onderzoek trok men er uit.
Maar deze Fransen lieten aich niet vangen.
Er was bij hen Bos Jaakske, een ionge kerel, die reeds meer dan een boer
verklikt hatl, En de aanwezigheid van deze kerel beduirlde niets goeils voor de
woekeraar.
Men zocht alles a{ zonder iets te vinden, ll{en lichtte alle deksels op, iloorzocht alle hoeken en kanten, van de ketriler tot de zoliler werrl niets onverlet
gelaten. Men klopte op vloel'en en nluren, brak hier en dâar een plank uit. maar
dit naurvkeurig onderzoek leverde geen uitslag op.
Eos Jaakske wist dat er geld in huis was, veel geld. Men begon dan de vloeren en de muren te behameren. deksels op te lichten, maar Spilliaert liet rustig
begaan.

Jaakske vezelde met de Franstnannen en het kwam Spilliaert voor dat deze
want het klonk zonderling naar het West-Vlaams.
Maar hij gaf er verder geen acht op 't Gebeurde nog wel eens dat Vlaamssprehende Fransen bij hern in hurs waren gevallen. wanneer zij van de streek van
Cassel en Duinkerken kwamen en aldus had dit niets te betekenen
De rnannen stonden in de winkel te fluisteren toexr .laakske opeens van
woede tegen een vat schopte en hii plotseling van kleur verschoot"
[Iij rneende een verdachte klank te horen, rukte het deksel van het vat en

filt in 't Vlaams antwoordden.

zag

brij van vuile

stroop.

eigenaardig,
-En lligenaardig. mompelile hij,
hij beheek nieuwsgierig het onsrnakelijke voeht.
- Nondeheu ! bromde tuj. dat is stroop die muziek voortbrengt.
En hij stak er zijn vinger in
* Kijk, nu ! deed hij nog rneer verbaasd. Oie stroop schijnt mij van onder
verhard te zijn Mijn vinger kan er rnet moeite door.

Zijn twee makkers aagen verbaasd aan. Hij knipoogde
- tk moet een hamer en een breekijzer hebben.

eens en zegde:

Men zocht en vond het gereedschap.
Spillaerts harte was maar een boontje meer groot.

Hij

was lijkgrauw geworden.

Laat dit maar, zeiile hij, wat moet ge me dit breekiizer ?
- Gaat
u niets aan ! zei Jaakske.
-De Fransen
elreven de handelaar achteruit.
Maar ik wil niet dat hii mijn vat kostelijke stroop in duigen slaat en op
de grond laat uitlopen, riep hii.
Ge hebt hier niets te willen:

- Is mijn eigendom.
-'t
Een der Fransen haalrte

ele schourlers op.
Jaakske had het breekijzer in de stroop gestoken en vonal ilaitetijk weerstanil.
- Nondekeu ! zei hij, er zit een dubbele bodem in.
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Het breekitzer wâs op een zlnken boclem terecht gekornen en kraste.
Jaakske bracht nu het ûzer tussen hout en zink en lichtte de ln't vat
aangebrachte bodem op.
Eif goot de struop weg en uitte een kreet van verrassing.
vat gelit ! riep htj.
- Een
ls het mljne, eerlijk het mijne ! riep SpilUaert.
-IIijIIet
liep op Jaakske toe"
Afblijven ! huilile hij. Dat is geen verboilen waar.
- Sluit
de ileur ! beval cle overste ann zitn makker, fluisterentl.
-Deze gehoorzaamile.
- Ik zal een klacht inilienen ! riep Spilliaert. Gij hebt het recht nlet miJ
van mlJn gelil te ontroven.
- Natuurlijk niet ! zei rle overste kalm. Er is hier ook geen sprake van
ongerechtigheid" Maar ge weet wel dat de wet van 2 Ventôse Jaar fV zegt, dat
eI het gouilen geld tegen assignaten moet ingewisselil worden.
!
- Dan ben ik geruineeril
Assignaten is het geld tloor de Republiek in omloop gebracht.
- Veeg miin hielen aan tle Eepubllek !
-'kMan,
pas op uw woorden.
- l{at scheelt
me ulr' Republiek. Ge zijt een benile rovers.

-Spilliaert

kreeg op een wenk van de overste, het breekiJzer tegen ziin
flink door geslagen om een os neer te vellen.
Spilliaert draaide op zijn hielen roncl en viel als een zware massa op de

voorhoofd. Jaakske hail
vloer.

Opperbest I lachte de overste. En nu vlug gewerkt.
-Men
laadde de aanzienlijke buit in kleine zakjes over.

Een rijtuig werd in het dorp opgeëist en daar legde men tle schat in neder
om te vervoeren.
Jaakske ging links en rechts nog eens snuffelen of er niets van zijn gaillng
was, en laarlde het op de kar.
Spilliaert bleef steeds bewusteloos liggen.
- Kaplteln, vroeg hlj, want de in Fransen verkleden waren niemand anders
dan Bakelanilt en een zijner handlangers, kapitein zal ik rle woekeraar nog een
slagske geven ?
Laat hem rnaar liggen t zei de kapitein, hii zal ons niet meer storen.
-Ilierop
verdwenen zij met de schat van cle woekeraar.

Deze kwam eerst lange tijit nadien tot het bewustzijn terug. Maar de
beroving van ziJn gekl was ele qoruaak tlat hij enkele maanden later van
verdriet naar het graf verhuistle.
Van Jaakske vernam men sedert niets meer.
En nu kwamen de tongen los om ook ileze misrlaad aan te klagen.
Op zekere avond kreeg de rneier van Hooglede, 't lieve ilorpje op een uur
afstand van Roeselare, een zonderling bezoek. 't Was boer Defrancq, die zich
bij de magistraat aangemelil harl.
ge Pieter Verplancke ? vroeg Defrancq.
- Kent
Die boef ! IMie zou hem niet kennen, de schelm, die zo dikwijls de rust
ven ons dorp stoort?
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Bakelandt is"
-Ik ben zeker, dat hii een hanillanger van
De meier spalkte de ogen open.
! stotterile hij.
- Bakelanilt
Ik
hail
eerder moeten spreken, vervolgile de lanilbouwer,
Maar'k ilurfile niet. Die Yerplancke heeft bij mij willen inbreken.

ik weet het.

Luister dan:
Op een nacht hoorde ik een rult breken. VIe stonden op't punt naar beil te
gaan. Ik tlacht seffens aan inbrekers" 't Gerucht kwam uit het achterhuis.
Haastig ginS ik zlen. Verbeelilt u mijn schrik toen ik door het gebroken venster
een hanil verschijnen zag. Ik pakte re vast. Maar de dief riep: < AIs ge me niet
loslaat, zal ik u vlnileh ! r. Van angst liet ik de schelm gaan. 'k T[eet zeker, ilat

het Ve4llancke's stem was.
ge komt ilat nu nog vertellen I riep ile meier berispend uit.
- En
Ik
vreesile de wraak der rovers, verontschuliligde Defrancq zlch.
- En ge zijt overtuigd. dat het Verplancke's stem was ?
- Ik zou er bijna een eeil op durven iloen. Maar laat ik voort gaan om te
bewiJzen, itat hij tot de bende behoort. Toen ik ite laatste keer met vrouw en
kinileren van Kortemark-kermis kwam, hebben wlj iets vreselijks gezlen. 't Tïas
heldere maneschiJn, klaar als over dag 'lloen we de Belle Vue voorbij waren,
zagen we een man messen spoelen in de waterput van Jozef Collie Mijn vrouw
en ik herkenilen Jozef Verplancke.
- Hoe wilt Sij. dat wtj de rovers vangen als ge ons zulke dingen velzwiJgt ?
sprak de meier verwijtend. toen de boer Seëinaltsd had. Maar ja, ge vreesde de
rovers. Ik kan ilat begrijpen. Jozef Verplancke zal niet lang meer vrii bliiven.
- Mijnheer de meier, mag ik nog wat vragen ?
dan ?
- \ilat
Ge zult aan niemand
eenza"àm, ik heb

zeggen, dat ik u ilat verteld heb, Ik woon erg
vrouw en kinrleren. En de rovers...
- Ja. ia, 'k versta u. Voorlopig zal ik uw naam venwiJgen. Later zult ge
natuurlijk moeten getulgen. Maar stel u gerust, vriend, ,t zal welilra amen en
uit ziin met Bakelandt's benile. Ze vermindert met ile ilag. Gisteren heeft men
twee meisJes nabii Ptttem aangehouden, twee deernen, die ook al bij de rovets
behoorden !

Twee meisjes ! herhaakle de pachter.
- En
nog maar twintig tot viif en twintig jaar ouil. Eeu er van ls ile dochter
vân een zekere Verleye die al achter ile grendels zlt. De andere schijnt mede-

plichttg te zijn aan rle mooril op Catharina De Smet, ge weet wel ilie boerln van
Pittem. Maar, ik rnag niet langer meer klappen. Verplancke moet gevangen
genomen worden.

De meier nam ziJn maatregelen. Jozef Verplancke weril de volgende avond
aangehouden, en ook naar Brugge vervoerd. I{e hebben de kapitein rlikwiils

horen spreken over de gebroeilers Verplancke. Ofschoon beiile schelrnen
voortgingen hun beroep ult te oefenen, namen ze toch deel aan ile voornaamste
rooftochten.

Nu was een van hen in ile kerker" 't Verrnoeilen van't gerecht was eveneens
op ile tweede gevallen. Men had besloten ook hem op te sluiten.

.r.
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len zuitlen van lfoogleile lag de hoeve van lgnaas Huyghebaert. Daar ile
tijilen slecht waren, aleeal de boer al wat hij kon om ziJn inkomsten te
venneerderen en had er in toegestemd kost en lnwoon te geven aan Henrlrlk
VerTlanche, ille, evcnals zijn broetler, z,ag,et van beroep was.
Iluyghebaert bezat een stiefzoon, ille algemeen bekenil stonil oniler ile naam
van Dlcten BeL
't lûas een goede Jongen, die op ,l.e hoeve zijn best ileed, om ile zaakJes wel
te iloen rollen. Zljn stiefourlers beschouwilen hem ilan ook als een eigen kind.
Op ile avond der aanhouiling van Jozef kwam Dicten uit ile herberg. 't Was
aI laat.
De jonkman spoeilile zich naar huis, te meer daar het regenrle.
- I)waas om zo mijn tijrt te verbabbelen, mompelile hiJ, maar 't duurde lang,
eer we het eens waren over dle geschietlenis van Bakelantlt. Sommigen beweren,
dat ile kapitein gevangen is, maar ik heb van verschillende kanten gehooril, ilat
hu nog op vrue voeten loopt.
Over ilat punt hadden ile herbergbezoekers gereiletwist en claar ieiler zlin
nieuws maar van a horen zegEen > wist, geraakte men ook niet 't akkoord.
- Vader en moerler en Verplancke zullen al slapen, vervolgile Dicten bij
zich zelven" lk zal dus rnoeten kloppen, om binnen te kunnen. Wel, ilat is
vreemd, de hofpoort staat open. Wat mag dat betekenen ?
Plotseling stond er een man naast Bel- Deze verschrok hevig.
Vrees ntet. sprak de vreemrleling. 'k ben een officier van politie.
-Maar
deze merleileling maakte ile jongeling nog angstiger. Wat hail ile politte
hter te iloen ?
fk moet bij u ln huis, vervolgde ile gerechtsdienaar"
- Blj
ons in huis ? stammekle de jongeling nog meer verwonderd.

- Ja en wat rap, als u belieft. 't [s verwenst
't
doornat. Open dus ile deur.

koud bulten en lk word

Ik moet roepeni want rle deur is gesloten.
- Ga...
wacht even. Ik moet u iets vragen. Wle woont hler ?
- Wel. Maar.
mijn ouders en ik"
- En wie nog ? Zijn er knechten of werklieden ?
--- Neen, maar wij houden een kostganger.
heet die ?
- Hoe
Joze? Verplancke.
- En komt hij avonds ilikwijls laat thuis ?
- Gebeurt nog'sal veel, zo veel zelfs, ilat wtj hem nog al eens buiten laten
-'tGenoeg. Roep uw ouders.
- Ik
niet gaarne!
- En zou
waarom niet?
- Omdat ik mijn ouilers veel te gaarne zie.
- Dat is braaf van u, mâar in ilat geval moet ge toch gehoorzamen.
- Neen. Ik ken u niet.
- Ik
ik van't gerecht ben.
- Datzegkanu dat
ik
ook zeggen!
- Ik geef u mijn erewooraL
- En ik geef u mijn erewooril dat ik de koning van Engeland ben.
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ttlil.
gaat hler om het leven en het belang van uw ouders, sprak hti.
IIet
-Nu weril Bel meer gehoor.
wat hebben mUn ouders hler in dlt geval te zlen ?
- En
Er is een moordenaar bil u in huis.
De inilringer wllite zlch boos maken, maar hiJ bezon zich op

- Een moordenaar schrikte Bel op.
- StiI roep niet. Ik herhaal u ilat het zeer drlngend ls.
- Maar wie geeft mii de vemekering ttat ik hier niet met een list te doen
heb en men mij in geen valstrik wil lokken.
-

Moest

dit het geval zljn dan waart

ge

al lang gekoortl en gebontlen. Ik zou

geen meilelijtlen met u hebben.

Bel dacht ssn 'genblik na en zei toen:
is waar ook.
-Nu Dat
begon hij te begriJpen"
wie is de moorelenaar ?
- Maar
Dat zult ge aanstonils weten-

- TVaar zit hij ?
- Dat moeten wij van u
weten.
- Wat een rare zaak ! mompelde
Bel. Maar hij zag dat het emstig was.
-Dicten, half bevreesd en half nieuwsgierig,
wat ilat toch beiluiden mocht,

klopte.

't Duurile niet tang of ile boer riep:

Ik ben het Dicten en...
- Noem
mij niet, geboorl ile politieofficier
-Maar de grendels
tryaren al weg.

snel en bevelentl

zijt getweeën" hernam tle landbouwer verbaasd
- Ge
- Spreek uacht! gebood tle gerechtsdienaar. Ik ben een politieotficler. Waar
slaapt Verplancke?
Op ile zolder, antwoorilde Dicten.
- En
is binnen ?
- Ja, hij
zei de boer, esaaroln komrt gij tn miJn huis ?
-In plaats van alaarop een antwoortl te geven, stak de politietlienaar zlJn
hoofil tloor de nog openstaalrde eleur en liet een zacht geluitl horen. Plotseling
verschenen acht. tien mannen, allen wel gewapenal. Huyghebaert en Dicten
slaakten een kreet van schrik.
- Stil ! gebooil de gerecirtsoverste. 't Is niet om u te doen. maan om de kerel
ilaarboven. Verplancke is geen eerlijk man. lVijs ons, hoe wij gaan moeten, om
hem te vangen. Maar geen gedruls !
De boer wees ile trap. Stil slopen de mannen naar boven 't Scheen, dat de
verdachte iets gehoord had, want hij sprong juist zijn betl uit, toen de gewapende
ile kamer binnen drorrgen. Met ontstelde blikken staarile hij ile solilaten aan.
- Ge ziJt onue gevangene ! riep elc overste zijn hantl op de schouder van rle
ionkman leggend.
Gevangene, ik ? hernam Verplancke met geveinscle verwondering. En

-

waarom ?

- Dat zal men u te Brugge
beter bekend dan ons.

wel zeggen, als ge't niet weet. Maar het is u nog
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Nog tuiil zlln onschulil volhourlenile, trok Verllancke zijn kleilertn aan.
begreep wel, dat er hier te gehoorzamen

Hli

vlel

hebben uw broeiler ook al vast, hernam ile overste.
-DeWe
zager weril dootlsbleek, Deze gelaatsverandering ontging de gertchts.

ilienaar niet. Nog meer rca6 hll overtuigd. ilat hii hier ile hand op een lid tler
beruchte bende legde.
- TVe zijn slachtoffers van een misverstand, mijn ongelukkige broeiler en
ik, kermde tlendrik, die reeils het plan gevormd had zich als een onschulilige
voor te doen en tleze rol, zo lang rnogelijk, vol te houden.
Welilra was hij gekleetl. De soldaten voerden hem naar beneden. Daar
stonden de boer, de vrouw en Dicten, allen verplet door ileze onverwachte
gebeurtenis.

heeft hij misdaan ? vroeg Huyghebaert.
- Wat
Dat zal voor de rechtbank geopenbaard worden, antwoordde de overste.
Ik heb u nog enige vragen
Zeg niets dan tle waarheid. Was Verplancke
te doen.

dtkwi.ils 's naehts weg

?

- 't Gebeurile nog al eens, want htl had de slechte gewoonte, ilikwijts lang
in de herbew te zitten. Wij gaan vroeg slapen en ge begrijpt, dat we geen zin
haililen. ieder maal de deur te gnan openen. Op tiJit is hier altijil regel en wet.
- En hoordet ge dan zijn geklop?
- O. hii wist dat we nlet zouden openen en dus kwam hij gewoonlijk niet

meer kloppen-

's

waar sliep hlf dan ?
- En
Volgens zijn zeggen, in de schuur.
- Hebt ge
hem nooit gewantrouwd, en gealacht, wat hij
nachts uitvoerde ?

's avonds laat of

Eerlijk gesproken,'k heb er wel eens met miJn vrouw over geklapt.
- Maar
baas ! riep Verplancke met geveinsde droefheid
Zwijg ! gebood de overste en tot de boer zei hij : Ga voort.
- Ja. ik heb
wel eens gedacht : zou Hentlrik eerlijk zijn ? IVIaar omdat ik
-

hem nooit op een diefstal betrapte, en hii altijil 's morgens trouw op ziin werk
was. twijfelde ik niet aan zijn treffelijkheid.
- 't fs goed ! vervolgde ile overste
mag ik nu weer vriJ ? kermde de gevangene.
- En
Wel zeker niet. Ge gaat mee naar Brugge. Uw broer en gtj weten meor

-

van Bakelandt dan wiJ !
broer ook aangehouden ? riep de landbouwer verschrikt.
- IsJa,zijn
zel de overste kortaf. Komt. mannen, we vertrekken.
- Dicten. om de liefile
Gods, kom me in de gevangenis eens bezoeken ! sprak
VerplaneÀe, met de mouw in zijn ogen wrijvende. Ha, 't is toch erg zo aangehouden en voor een ilief of moorilenaar aanzien te worden !
- Misschien zal ik komen, beloofrle de zoon
- En breng wat tabak mee, hernam de schehn, denkend, hoe naiever hiJ
zich aanstelde, hoe eerder men zijn onschulil aannemen zou.
De overste had itit spel iloorgezien en hij bleef volkomen onverschillig.
- De bende vermindert met de ilag ! mompelile hij vroliik. Als we nu maar
eens Bakelandt konden vinilen.
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