
EERSTE OPTREDEN: BAKELANDT 1: DE BLOEDWET (1978, EERSTE DRUK BIJ J. HOSTE N.V.) • GECREËERD DOOR: HEC LEEMANS + DANIËL JANSSENS

BEDREIGING:

Raoul
de Crèvecœur

Voor de zogenaamde “bloedwet”, de

Franse wet Jourdan van 1798, moesten alle

jongemannen tussen 20 en 25 jaar uit de

door de Franse republiek bezette gebieden

verplicht dienst nemen als soldaat. Een

refractair (dienstweigeraar) als Lodewijk

Bakelandt vloog naar het bagno van Brest

om er dwangarbeid te leveren. Hij weet te

ontsnappen en keert terug naar huis, maar

in het West-Vlaamse Lendelede, meerbe-

paald het gehucht De Stinkputten, ge-

noemd naar de stank van de moerassige

grond, treft hij er het garnizoen van Kortrijk

aan. Zijn geboortehuis is verdwenen, net

zoals de andere “stinkende hutten” platge-

brand zodat de soldaten en hun plaatselijke

commandant er zich beter konden installe-

ren. Dat bevel kwam van de meedogenloze

Raoul de Crèvecœur. Hij verloor zijn rech-

teroog in Napoleon Bonapartes Egyptische

campagne. Hij kwam terug met de

“mamloek” (een soldaat van de Egyptische

hulptroepen) Abdel Nasser Charmuta als

rechterhand en lijfwacht.

Van onze vrienden is Rooie Zita de eerste

keer die kennis maakt met de Franse com-

mandant. Ze slaat meteen munt uit de

vraag van Raouls ordonnans Charmuta die

de korste weg naar Roulers, Roeselare, wil

weten. Terwijl Zita zich afvraagt wie die

eenoog is, krijgt ze van rovershoofdman

Bakelandt het antwoord: “onze gevaarlijkste

vijand, liefje”. Nagel op de kop.

Vanuit zijn hoofdbasis in Roeselare komt hij

het departement van de Leie zuiveren van

dienstweigeraars, vaandelvluchtigen en alle

mogelijke vijanden van de ene en onver-

deelbare republiek. Zienderogen ontpopt

de bevelhebber van de Franse troepen in

de streek zich als een op het opjagen van

de brigands gebeten tegenstander. Omdat

hij daarbij steeds opnieuw in het zand bijt,

wordt de jacht op vooral Bakelandt en zijn

kornuiten een persoonlijke vete. Het doet

denken aan de eeuwige strijd die de sheriff

van Nottingham met Robin Hood leverde.

Terloops laat hij zich in met corruptie ter

zelfverrijking en andere onfrisse zaakjes

waar noch zijn oversten noch Bakelandt van

mogen weten.

Als hij dan al eens, liefst via chantage, de

hulp inroept van Bakelandt duurt het niet

lang tot zijn onbetrouwbare natuur aan het

licht komt. Hij is onverbeterlijk.

SCHURKEN&FEEKSENTOP 41

(David Steenhuyse)

Bewijzen! Pfoe! Die
rechters weten niet wat
ze willen... Als het aan
mij lag, zond ik dat
gepeupel zonder vorm
van proces naar de
guillotine!!”
Als het van Raoul de Crèvecœur afhing, trok hij zich
niets aan van de wet en maakte hij wel zelf korte
metten met de gevangen genomen rovers uit het
Vrijbos.
(UIT BAKELANDT 32: DE BENDE VAN ROOIE ZITA)

(UIT BAKELANDT 41: DE GRAANOORLOG)


