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rwintig.
'--- Maar r'.een Àlle:; is g,.led gesioten! a4trvoorcldc

,I{rrrlieii, een andere vrouw.
--- ,-Ta, rnalr clieven kunnrn binnen breken" Ze statr

vcr{ q?er deureil cf hrilçen.

- Ai trirr ${ol,eur"l e'- nin[s, Itos:, Gc doelt op Ba!'e-
l;rridt en zijn mar.rren?

-- Ja.
--- Ik J:;b vlia hen lvel ç,,ehcorcl, !rtar':re zitten:.ver van

o:lis Pithem ai,n cIen ancleren kant van Thorhout. in
't 1/ri.ibosch.

--'t Ziln toch schurve tijden, Kariien. Wij op 't bof
revoelen or:3 \'e;!ig: de baas is een sterk man en dan cen
l<lo*ice i:ocn, Frans. Ivtraar gi.j woont allecn.

I{arlier ;:ei ciat ur seeli vrces had. Âtr jaren duurcL: dr
Flansche liciletiir:,g. Toen het gebeurde, wat we in dir
boekje ç'erhalen, schreef rnen 1803. Er was overal oor-

t*
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log, i:n de Franschen riepen in de landen, wa^t ze meestef

speelden, ev.n sirsng de jo:rge mannen op als in Frank-
rijk zetrf . Die jor,gc lieden rlloesieu soldaat rvorden' Vèlen

\r'.igerderr, en verscholen zich. Gendarmen zochten r.e oD'

Ma;i tertei:s w.1reû er vtqi 'zv,etvers, die roofden.

- * i-s Fiel rror ;ltrjt"-{ wcplgrdoken? vroeg Karlien.
O, ja, â,-lti'.'elriide Rosa; anders moet hi.j n.rrr

't leger.

--- Gc zult noq "wel æn heelen tijd moeten wachten

1'ân trouwen

--- Dat peirs ik ook. Nu en dan komt Fiel wel ecr-

cp 'r hof, maar hi.i rnoi:t cpletten,
--''-'t Is nu kcud i.: rj"- bosschen, hernam Karlien. Zeq

:.,..n Firi, d;rt hij zich bi.i rnij nok kan komen warmen.

FIier zrillen <ic gendarme :j geen deserteur zoeken.

Ros.:i praattt 'loq ?vtit rnet Ka.rlien. een oude vrou$r.

die aitreen $'ao:,:rjs iescir het Corir Pithem, in West-Vla;rn-
deren.

-- Nu moet ik naar 't hof, zci Rosa.

- - ir'-:sr v;r;i riid isî tijd s'ar- babbelen; 't is vonr mij
een verzet.

- Ik maer heipcir spinrren

Siskr Àmeyc is bi j oris.
*- F{a" clc spinster !

We hetrben veel vi:rs

--- En de bazin r{'1i "rlles gauw aan den kant hebben.

Fr,rneisca kan er wêg mee.

--- Dar is rvaar, rnaar '!r IDLT ze niet in rnijn huis wil-
len, beweercle Karlicn.

-- 'Waarorn nietl
2.*

- 
Die Siska Àrneye is een rare

soms dronken

- 
't Is toch niet .waarl

- 
.Ia, ja Er zijn tijden, dat zt niet werkr. Ik we:i

niet veei hi.jzelders van haar, maai: nog eens, 'k v.au zc
niet in huis wilien

-- Sislia Ârneye spinr roch op al cle hcfsreden, K;r-
lien, hernarn Rosa.

- 
.Ia, ja En toch, ik heb geen goed oog op dat

meisje.

Rosa moest r-u heen- Ze wts nleicl op ds ho3vs v;1rr

bocr Gekiere. Ze dacht aan de v,'aarschuwing van K:.ir-
lien, over Siska Ameye.
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Ze drinkt zich

gemakkelijk, moi.l-i-

van de spinstei ge-
- 

Och, Krriien babbelt nog al
peldc ze. 'k Heb nooit iers kwaads
hoord.

De weg ieidde tusschen popllieren, die slhuddcn it
den rl'ind. De avond viel;'t v'as Jarruari.'r $/as hrer.

eenzâam en somber. Rosa zette het op een loopen Zc
werd n'ar bang. Men sprak tegenwoordig zoo over Ce

(oovers.

Ze v,as r-,J.ar 't bosch geweest, \4'aâr Fiel Bemniel ,

.,'crborgen zât. cmdar hij geen solda:rt wiide worden. Eli
rvas al jaren krecht geweesr bij boer Gekiere, en zou rne:
Rçsa tro:.rlr':t't. Ze weren beiden uteezen, M:lar er moes-
ten betere tijden komen.

Rosa hijgde, toen ze door het bek van de groci:
boerderij stapte. Op 't hof bleef ze even staan, om op
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aderil te gcj13ken. V-.e t:ilde trinnen niet laten merkctt,

dat ze zoo bevree-"cl wâs geweest.

Toen ze in de wijcle keuken stapte, scheen ze rvect

flewoon. 'L \I/.r.s cr ge;ellig. In den haard brandde eel

groot !uur. De tnoel z.at er bi.i eir rookte een irijp. F{ij
praatÊe met zi.jn zoon Frans ovei hout, dat gekapt mor ;.

rvorden uit de trctrlien. De bazin herstelde kleeren

In den hoek snorde het spinnerviel en spon Francisr r
Amrye garen, Ze r,,.as.hl,rqI nog een kind, zoo klein van

gcstaltc, al telde :re t'rvintig .jaar, Maar ze stond bekcnd

;rls een der bekendste spinsters van de streek en trok'.'3il
hoeve tot hoeve,

Nu bevond ze zi,:b vcor eenige d;gen op de boerdeii.j
van Gekiere, !r1o v;1n het eigen gekrveekte vlas garen tc
rnrl<en vcor hr:iseli jk gebruik.

-- FIa, &.o."a. zljt gr drari vroeg Frans, de zoon' Flebr

gr in 't l:osch Sakelandt niet gezienl schertste hi.i.

--- Zu,ijg, tcr.?il L)arr ware ik voorzeker niet thuis ge.

raakt I

-- God beware ons vcor dien kerell sprak de boerin.
War Sisl."a rnij vanmiddag van hem vertelde, doet nrc

nog beven,

-- Kent gij hein dan zoo goed, Siskal plaagde Fraii:;.
.-'- F{em kennenl Wat ge nu denktl Maar ik k*m

overai en ik heb veei over hem hooren klappen, ant-
ri'c,or'ddc de Si:insrcr.

-- Fi;r',rcisca zegt, dat Ba,kelandt wel vijftig roo: rr..

ir zijn benr{e hreft. hernam vrou$/ Gekiere, En dat zc

4 **-

.rllen geztvorelr heblren hem getrouw te blijven tùt deli
r{ood.

,J a, z{.!o vertelde bi i boer -loonen een !eii ri{er,
die i;ul de kanten 'i-;!!1 't. Vrijlrclsch geivee$t was, bew,rcr-
de de spinster, Bakelandr is overal gevreesd En hi i
l<;n ;zich goed vermomrnen in baron of graaf. En d.r;r
i,,ezoekt hij te Erugge de groote feesten, klapt er Fransch,
d;rnsi rrict rijke darnes. ror hi1 ll met eens weg is en
velen bun juweelen cf parelsnoeren kwijt zi.jn. Eakr -

l;r,nd.l heeft ciie dan gesrollen, zander dat iemand 't melk-
te. Ïiij $trat voor niets Mer zi.jn rltannefi breekt j:i ;

in rie grootsre huizen of hofstecien binnen,
De spinster $/;)s nu spraakza;lrn, lna,r!- zc trrpte i,,

f ussclren niet en 't spinnewiei rusrfe.
l)aarom, en rlsk omdaf ze lret geprâat ûver roovcrs

aketrig vond, zei ,le boerin
- -d,vtijg nu over dien deugniet! S/e zouden nier

<l r: '.'err sl.tpcn l

-, - Det hij nict probeere hier re kornen. mijn tw,:e
lôrp sf}âr naast mijn bed, spr.rk Frans.

De bq:erin praatte dan met Rosa over 't avonclma:ri,
àat deze moest bereiden.

lia 'i eteri hielp Ros;l bij 't spinnen. 'fe negen uilr
r',, a: her bedtijd,
Ë:lrrr',ci:,rr Ameye, die op cie hocve oveinachtte. slrep

brj f:.os: ûp een :rclderkamer met een gevelraam. En in
trcC trei:o;r ze rveer orrer Eakelandr. Ze wist dat de roo-
velska"piuin afko*rstig wrs van Ï-endelede bij Korrriik
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ci; .'rls jongeil recds veel durfde. Hij schampte op de rijke
nirnschen en stal fruit en hennen.

Er iocn hij vooi de boerin, waar hij koewachter was'

oç: 'r dc'rp ç,inkelurarerl inoest halen, vluchtte hij me.
't eeld naar Fr-;rnkrijk. Hij werd er soldaat maar deser-

teerde.

- i-ï.,e ";,'eet gij dat alles? vroeg Rosa,

-- O, ik hoor het op de hofsteden, waar ik spin,

van de koopiieden en treurders.

Fransisca wilde dan over de daden der roovers vertel-
lcn, niear Rosr beval ze te zwijgen.

-'-'i. Zc'l. vri: b;ri''gheici rillen onder de dekens, zei ze.

)ie spinster vond dat tlaury, Ze zweeg dan toch en

.l: rr:.ei,';jes siiepen in.
Iri 't uidclei: r,alr den n;rcht werd Rosa wakker. Ze

hoorde icil. I).rcielr jk drcht ze 
^^û 

Bakelandt. Haar hart
i-rtr,,:rj,: v;rn schrik. 'Ze had rl'el willerr rcepen, maar durfde
ru ict

11 lir 't iaam rvcrd met gedempte stem gepraat.
'*- Ge riifet liûmen za zijn er, sprak iemand. Dc

l:dCe,:.:rtaai gereed.

\i"riat beteehenr'le clati Ros.r gluurde boven de dekens,

Ze h;ci .:1 bemer,L;t <Jat Frrairsisca uit bed was Ze zag nr;,

ir Lqri srhijn, dat de spinster zich kleedde Wat wililr
.z'.?- d,ceni F-osa durfde niets te vragen, Nog verbaas<ie:'

1.',rJs::i tcen Fi'ansisca door't r.tltn verdween en dat.l dit
irri ::akkert. Wie hatj haar geroepen en met wien gini;
:'u n1îrr in 't hciie van den nachtl

iJ. r,v:rt gebeu;de .1O;*t:j: vroeg Rosa het zich :rt.

Ze dacht aan hetgeen Karlien çva1 $i'rka gezegci i:;d
Neen, er was iets niet in den lraak i:.r'i dl s:ri'rsi.'{ Fl r'.-

sisca deed loensch. Wie kroop er 1r:; ::: 4'r' r';ichi (1ctï
het raam?

Hoe wist Siska zooveel ',':a E;rl'elarrlt? Kenclc ze ht,:
of van zijn mannen? En w.''"-. ::'h;,rr i.: Ce bluit onr i-'
scelen ? En moest de spinster' ; 

^ lich lilr gan re'e n I
Rosa richtte zich op. Ze ',":r,l ncg herge-r. Ze rnrt",-.

toch den baaS Waarschuq.'er. i. ' .,..' :."li"siiricn !r'.çs
volk op 't hof.

Bevend verliet'Rosrl het brr.! en r,!i-:s kleeclde zt zicltt

ri..rt. Dan daalde ze de trap af. I)r boer en de bor:.i '

liien::r trencden in de a.hterkamer. R*sa klopte op rll
deur.

-- 
Wat is erl klonk de stem van Gc!(!erc

- - C, ik rnoet rvat zeggen! antrqoordde Rosa.
Zc hoil'de gestcmmel. De !:oerin kw;rm bij haar'.
_ -. M;r;ir Ro..;1. ,,1,:rt scheelt crl Zi.i,- ge ;:iekl vrf,c? r1r

-- Er geheurt;r'ts r;afs. rroulvc
En R.ola rrerfeide, rvlt zr qehe,:,rC en gezien h;rd.

De lrorr u'as i*tus:ichqn c,ok !:,r de kenlien gckomen,
Hi.i hael zich gekieed en kon dus datleliik een onderzoek
irrseelien, toen zijrr vrouw hem de zonderlinge geschie-

denis meedeelde.

t{ij riep zijn zoon en Frans vernam dan op zi jn beurt
het verh:r.rl
' --- Zou die spinstcr luet Eespuis beuien? vroeq de ;r,ron.

-- O, in dezen rijd is alles mogelijkl sprak de boer.
S/e moeten naar de schuur en Ce stailen. Ze kunnen r,vçl
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rerÀ kor i&'cghrlefl. Wc mrleten u'rer een rvachthond hoo-

Iiln. nu Bello gestorven is.
.' -- F/ees toch voorsichtig, vermaandE de boerin.
Frans i:am zijn rn'eeloopr en zijn vader de stevige bl,r:.s-

irijir var llr;sî den h;lald, Stil openden zc cle achtetdenr:.

I-4et rvas slil o1-r 'r L=of. Àlleen dc rvind voer door Ce

b*omen.
F)e bocr cn :rijn zc'on slopen naar de sciruur.

r.:lri [rian er nirts or1gev..oons. Ook in den stal was
Iustig.

--.- Er is tolli iricm;rnd. fluisterde Gekiere.
-' 'k Geloof "t ook niet

lVe kunnen teruggaan in huis.
' Maar ik biijf toch op.
'Ik ock. En als't nood doet. luiden rve't klokt

Dit hing in eer: torentje op het dak, maar het:r, ei

daalde tot beneden de trap.
Vader een zoorl keerden in huis weer. De bazin hv.l

cle lamp opgestoken.

-'- S'/e hooren niets of zien niernan d, zei Gekierr
Ma.lr rve blijven tocb op Ik wil n;et verrasr rvorclcl.

" 'Waar raag Fr;rnsisca Àmeye dan heen zijn? vroo-,t,

de boerin.
--'t Is een raar geval; als ze terugkeert, zal ze çp-

bicclrten I verz.ekerde cie troer. Ons huis is geen duivenkot,
orir in en uii te vliegen.

Rosa deeide nri rnce wat Klrlien ha:rr v.rn cle snins..,
gezegd had.

- Siske komr uit cerl traar huishouden, hernam dc
8--

7r
her

boer. En in clez.en ti.id loopen veel menschen den slechten

\veg op. Wie r.veet, wat we vernemen'

De l.:oerin en de meid badden geen lust te lreci t ''

glrr:. Itosa rakelde het I'uur varl onder den haard en

qeviaren r.aten ze er bij. Ze P{a;ttten zacht en telkenl

=pitri.r', ze 't oor. Maar er klonk geen enkel verdach'

geluid
-legen den morgen

v.,r!r tr bed. Vader en

haard.
het dag.

legden Rosa ert dc boerin ziclr nog

zoon dommelden rvat in bij <ten

Fransisca Âmeye vertoonde zichZoo werd
niet meer.

---trk zal

na 't ontbijt.
stoken heeft.

Fi!.j bcg;f zich rt;;rr een lcenlen irut te leltde' lr';.ri
cle Àmeye's woonden.

Een vuile, slordige vrouw zàt bij een houtvutlr' Z-

slond niet cp, toen Gekiere binnen trad.

--- Is Siska thuisl vroeg de boer.

-- Ze is toch gisteren naar u gegaan om te spinnert,

spr:k de moeder met mâti€ stem.

---,J;r, rîlai.tr er is iets vreemds gebeurd.

De vroLiw f*oucle geep verbazing, toen Gekiere h::rr
rivrr de vlticht van haar dochter sprak'

-- k{oor ecrls, ik zit hier zieL bij den haard en ik trek

me v;rfl Sisk.r niets meer Jan! zei vrouw Ameye. Ze l*t-s-

tcri al lerig niet meer naar ntij' I)agen en n;chfen komt

eens tor bij haar ouders gaan, zei cle boel'

Ze mosten $/eten, $'at bun dochter uitg,:

f
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zc nici nlar hl:;s. Dr.i is sedert ze beVriend is met lsabellc
van Maele, de Verle ;ri:ns en S/anne Lappers.

- 
Allernaal voll,:, cl;rr nier deugt

- 
'k Heb het Siik-a ge*ce g gezegd. maar ze lach.e'

me uit. En ik k;rn niet rneer uit de voeten

- 
l\rlax1 uw m.ri.i ii-ln Sisi<a toch dwingen dar slecht

gezelschap te mijde,:

- 
Die is zelf clp <ir;r r.looi. Hij zir te Gent. selocf

ik..Ik blijf hier aliee;r in al mijn armoede.
't Zag er ellendig uii ir: de hut.

- 
Ik zal't eei,. er-. :rnder laten brengen, beloofde de

boer-
__'g lg braaf r;n u. :'ûJar'k zal niet veel rneer eten;

't is gauw gedaan rner mij, zuchtte vrouw Àrneye.
Gekiere bemoediqda h:;,r ei: ging heen. Er rv.'rs veel

arrnoede in Vlaanderen.
De boer ging r;,:r'iler dorp en belde aan de pastoric

aan. Sedert eeniq,:ri tijd *,aren de kerken weer open.
Langen tijd 'lvar û1: .,e g,lslôtcil ge i.irEest en de priestcis
vcrvolgri gewii:C:r$ r{oor" cic Franschen"

Gekirre :.prr.L i:et clen pastoor over vrouw Àmeyc
en lra:r' dochte . De priester beloofde straks naar de ziellt
ie qaan.

F.osa hid ds koeier: gemoiken. Toen ze uit den stai
l<rv;:r;:, zaf :e occier het gevelraam van haar kamerlj:
een z=kdock cp der erond liggen. Die rnoest zeker achter-
gr'iatel, zijn cloor den persoon, die Fransisca dien nacht
u,;s komen ro{:pcn.

.- l0 ----

Rosr raapte hem op. Ze werd bleek en sra.lrde nrJr'

den ::kdoek. En u'eer begon ze te beven. Ze mocst et'e;r

tegen den x:1uur, zoo onfciaan '"vJ$ z{4.

D":;rna stak z den zakdoek in haar jak.

Rosa verrichtte haar werk, maar was zoo zenuwach-

rig. dat de boerin het rnerkte.
--- Zit cie schrik er nog ini vroeg ze.

-- 't Is :eri ri,eligc nacht gcvr*e$|, stamelde de meid.

--- Jr \L/aar. iir;rg Siska 'zitten!

W.rt ia:-el l.,rvam d: bcei thuis en hij vertelcie rvelk
gtrsprek hij rnet vrûùlw Âmeye had gehad,

- 
W3ç filoet er l,Àl-t de: mcisje rvorden! zei vrou.,.,'

Gekiere. Bevriend met \\ianne i-appers, een dievegge. er:

de Verleyens, die ook niet te verrrouwen zijn.
--- Vac lr,e.n zal ze al âat nieuws over Bakelandt u'e-

ten. oordeelcle Frans. clc zoorr. En ik ben zeker, dat de

Verleyens gestc'ien goecl van de bende koopen eni v,J -

koopen. f)e roor,ers l:urrnen <lat alles niet kwijt ger.ri,,: .

te Thorho'.rt, Bluggc of lii:es:ri:rc. Warrt dan iocpe:r

ze tc veel i1'].:,lc g;f(n. l:e ik sal rici vcr riris zijn, aiL ik
zeg, dat Vy'anne Lappers en de Verleyens van dien br-rii

Yruzctten" te Thielt en Gent.
Rosa iuisterde niet veel. Ze rvas clen heelen clag ver-

strooid.

IL

. 'legcn 'l bosch, naar den kan{ v;rn EegEm, stond ecii

haiberg, rva;i ;rileriei leuiders ku.';lrnen. ll'och zag het e :

--- ll 
-

t
i

t
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. it Ièen treffelijke afspanning uit, waar.in vroeger tijderl
konolieCen hun maalti jden namen.

In een k;:rnertjc zat Fransisca Ârneye. Ze venoef de er

,rl eqnige.uren, De deur rvâs gesloten.
Nu s'erd ze geopend en een ruwe kerel trad bitrire:,
Fransisca rees op. 

!

-- F{oe is het. hebt ge nagedacht? vroeg hij.
' -- Sirnpelale. ,wlt ge vrâagt, is te gevaarlijk ant

rvcordde Fransisca. Ik ryil voor de bende doen, war il-
kan, maar van Fithem *ru!gru*, is zoo goed als: nij.
gcrangen geven. De meier zou me laten zoeken. Er z;
rl inei-'schen" die me rÀ,.antrouwen.

-'g 
is juist daarclm, dlt ge hier uroet opkramen, her"

nam tle man. Ànders'iloudenlze u dcn een of 
"nà*0.*kccl lrn o:r <Ic,en ze u klappen. Bn ge weef te veel vri

de bende

-- Ik zr:u. zcggci'. dat ik nieis weer, Simpclare !

- 
Meisjes en vrouwen klappen te gemakkelijk. Isa-

belia van Maele ei.l \Vanne Lappers trekken qok meir
naar 't Vrijbosch. en gij 't 

"effâi.Simpelrre werd kward en greep Fransisca bij den
sc houder.

- 
Zylsss, dar ge mee gaar, of ik smijt u door het

vensterl z,ei hi.j.'Ik ben een venr, die kort spel maak rnet
ciiw'iïiigen. 'k X{etr u vannacht doen halen, meenend
dat".ge eeffens rnee zoudr gaan. En nu heb ik al een hal-
i'en dapl 'q'erloren door uw koppigheid. Mijn gedulcl i;
uit. Ge hebt te kiezen: rnee gaan of sterven.

De spi,rsrcr *rt r_" OiTsbenauwd.

i
].\i

-i
(:,1r.: ! it

l lll i'i
, rli i'

;i.Ëii**::':â

die helit

.rI: 
_.!çr ,

ta kiezen,.. (blz. I2) '
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-* Ja, ik zal nseegelii, starneide ze, Er kome van,
wat er wil.

--Ge zult r,eiiiger:riin in't bosch dan hier En we

he'bben bespiedrters nr:cdle. Ge kunt ons grûote diensten
l't,:wi..i'ztn. Gindr-r zuller: de genr:larmen u ftiet vinden!

Sirnpelaeie ri*p aan ele deur eenige personen. En ha-
velooze i,rtrû1;"'v van rlngevr*r vi.ifrig jaar versctreer! eersif.

trrt l-r:ts iVarene l-apprer:" riqenlijk Jçhanna Monnacl-r.
---_ Wei, Siska, zi it ge nu t'akkoord? vroeg ze.

--* Ja, ik ga rnee.

-- Fleri g*e<l ged;iht, riep een andete v(ouw, Isabe!i;r.
van l\4aele. We betiii-.nun hier in de gaten te lonpen. 't Is
rijd. dat we verhnizen.

.Ze behoorden tût de laagsr gezonken lieden van cle

çtreek.

Nog even {}raaffen zc en toen verlieren ze de lrerbelg.
--- 'k Woli dar ik dir volk nooit rnecr zag. zei dr

n'aalr.i t.*t zi.j* yrûrllv. Ze kennen Bakelandt beter dan
z{r {,ns iâien mefk*:. E;r i}, durf ze niet n'eigeren. Zr
zouden kunnen u'raak tlernen.

- 
Siska Ànieye l+npf mer dat gespuis mee. Ze is

trvinriç1 jaar S/ar een rijd!
Zco ve,lict l;rarr.sisca Ârneye haar geboortedorp.
Llc-"or -{sabe{la Van Maetrer, ook een spinster, was ze in

kennis gekomen rt:e i li:rnsche kerels, voor wie ze geslolrr
g+cd vrrkccht" re Thieir en te Eekloo. Ze verciiendr l:.
\4'ar ni*? elr het geld bel'rorde ba;r Nu geraakte ze nog
r?1rii1' elr den dool. w;lnt Simpelare voerde haar en haar
gei:ellinnen;r;lar de strerk yan't Vrijbosch, waar dr

la *-

{oo\rsrs in ailerl,ei huisjes en hurten verspreid waren.
't lVas op het laaûst van den namiddag,

III.

* - Bazin, mag ik eens râp over en weer naar Fieli
lroeg Rosa.

-' - Jr:, :rekcr E,n neetn tvi.rf vân 't vleesch mec, clat
ik '.;r:rmidciag geixaden heh $/acht, ik zal een palr j,:

geieect maken vcor: Cen dompeiaar 't Ts wreed. ris r*r,
dier in 'r bq:sch mosten level'!.

Vlouv.r Gekiele knncpte cein potje met levensmidclelel
in ecn liar:ddoek en rveldra begaf Rosa zich op weg.

7z v'olgde een pad tusschen de kaie vclden en *-as Ic,
jaagri orn 't hosch te hereiken, waar haar verloofde ve.-
trorgen za f .

Ne een kwartieic-ie lvas ze. tusschen de boomen err

slceg ze een dreef in. IJan drong ze tusschen heesfecs
clroi. In 'c midden lvas een hoogte,

Rosa klopte op een plank. clie <tradelijk t,eggescbor,rii
wercl. Vccr cen opening in der, berm vertoonde zich
een bleek gelaat.

' - Fia. Ros:r. gi.i rn'eer Dar lrad ik niet verwachrl
klonk het. Rr is rcch geen gev:ari

- - Ik hctrr geen gendarmen . gezien, antwoordde hct
mers.je, dar nr: in een hol afdaalde.

't -nVas e': rcokerig, want er brandde een vuui"t.ie.
-'la Zal de plank war open laten. dan komt er fris"

:_ 15 *



tl:1.,
:rlrr !r:rhf billn,::: ::.ii F;rl. rlc vioegere knecht van boer

Gekiere. :
Ài i,r;l.Ccii ::fhuilr1l: Trij hrer, Hij had kamaraden

gc'hrd. ,^ok ,:Jîserl-*nlt, i'l;âÂ.r nu w as bij alleen,
r:'.--, |: '!4: cer, -,'-:,1 d.-:l^,, 1r' vcorschijn, dieir ze onder

hr, '::veÏraarn gevonden had.
irirX :rhlrlr geweldig te schrikken.
- tr)r,ren ;lakeloek heb ii< veor u gezoomd, zei Ros:.

iï"r !-crr.-f cl'r* r;r';- hoi- tc iigqcn, onder het venster van

sniin karncr?

--.- (-):.:rlci: 'f i err:îerl

-- Ja.
stotterde Fiel.

'- llee is d:"rt rnogeliik?
tîiri, i!: i-.rh r .:ltijd voor een oprechten jongerr

.':1i,.','rl -' he:';':;n R.as.::, En nlr verbergt ge iets vo'.:r mi.i

f;ij ',ri: i'..i'ittrrhi d" spinster, Siska Àmeye kornen r.::-
-.gr. Cr ',cl.loor't uvr zakdcek en rlie heeft u r.erraden

Silk,r Lnl:r".'r i" 11i di:! -,.nlrll'iC'ia1 met'Wanne Lapptis
cir Xsab:llr \.r,i;r Matl: eir nûg een vreemden kerel ver-
[,":ri<,teq, r;rens.:hcn elte niet deugen We hebben r{a

-:h+crcl orn Siss, den m':sselman. Ik heb aan den boe;:

. f clc lic'::in uicfs vr:r <ic;,cn ;rakdoek gezegd, maar ik
rvi! r'an u Ce ll.aarheid rveten, Fiel!

llc jr:"..' :.'.:r. belcn cprrsiçl.rps tc wcenen,

-*' C, ik vocf lllc zil-cl cr.rgehrkkigl riep hii uit.

--- T'rX ini.j alles! dr.:ng Rosa aan.

- J:r Ge rveet, dr; ik hier lnat axrdere deserfeurs
,li: :irrr h;b n:'L J.rn l'ioorSaert, v;rn trngelmunsteï
eri Pirtel ldcmsl" van Icfirege m. 7e kregen dikwijls b*.

__ 16 _,

eqek. op een avorrci waren zu droni<.n. Hun vrieqrler
!:adden brândeli.ijfl meegebracht. 5r was een zeke{e Sini-
lretrarc bij, ccn g"rr,, c!dig? vell'.. Ve tpraken tocn vrij uir c;
'l'" verschoof danig bij 'r hooren, dat ze van Bakelanrlr:
bcnd: wrien . Ze r.eidçn, dar: ik zwijgen moesr, wanr cl

.ze tnt ande;s zoad,en vermcorden. En ik beloofde mijri
mo:ld ce hou^clrn. Gisi"ravincl Içw.rm dic Sirnpel.rre \i,,tc.

Éret ncig fwee rnat]iten. Sirupelare wist, dat Siska Àmeyc
op't h,of van Gekicre ïfr,ras ûl11 ce spinnen. < II< rnoet ze

si:reken >, zei hij. F.n hij cischte Cat ik mee zou gaan,orrr
den v'eg t€ toûûenÏ, Eerst a.nt,woordcle ik, dat ik me cl;',: :
iiet me idliet. Maar Sirnnei.lle trok zijn rnes err drei, -

'me re clooden. Wat kou ik tegen drie? Zos, ikrll ori'
gehoorzamen ûnderwege \rrr)eg Sin-rpelare, waa;: Si:;- ,-

rou slapen. ln mijn angsr irertelcle ik, dat hct [',i i r

zer.r 
";!jn, 

'k h4oest 't venstetr wijzen en daar rea !ll
halen Dic SimpeX.rre toond. ziclr eigenlijk ecn l:rfr-,
Hij drvong mij r:p de ladde,: te Elaan. < Siska .ral *,.-
r,.'.rkker zijn >,, :lr; hij. ,< Ze ',r,'eet, dat we hlar nr:e:,:.
hebben. We heltben ze il n-!r:r opgeklcpt, als ze GI cer::

hoeve verÏ:lijft. Ge klopt en "-'.ls ze komt, zegt ge: < ''.

zijn er. De lrclder staat gercecl >. En dan komt ze n;l:
buiten >>.

>r 'k l{oc:dc ook r,.rn die r:i:nnen, det Siska gesrolen

goed verLoopt, vervolgdr Fir,l O" R,osa, ik kon niet wei-
ge!'er!. Die r.vreede vent sfoncl met zi.jn rnes gereed. En
ik deed, lvat hij vroeg. Ik z'i."'eette zoo vali angst, dar ik
mijn i:oofd afveegcie en zo'3 heb ik rnijn zakdoek vr.-
loren. \r're zijn ,-"__:"i;."_ 

lertrokken 
ror aaû het



bosch. < Àls ge ons verklapt, let opl >> verr*'ittigde Sim-

pelare mij. Siska Ameye kende ze allen beel goed' 7e

zijn met haar voorc gegaan' maar ik weet niet' waarhi:sn'

--* En is dat nu alles, Fiel? vroeg Rosa' Hebt ge nooii

iets rnders voor die mannen gedaan?

- 
Neen!

--- Geen plaatserl aing€wezen' waar ze zouden stelerll

--- Neen, R"osa 't Is alles geloof me' O' ik heb er

.-,.'.ndrag zooveel om ge'ieden. 'k Had naar den meier wil-

1.r, gaa", maar dan word ik als deserteur aangehouden'

Rosa dacht even na.

-'- Ge moet hisr rveg, sprak ze dan Die kerels kun-

nen u tcrt alles dwingen. Te mogen u niet meet zi n '

-- Maar waar. moet ik heen? 'k Zoa hier wel willen

verrrekken.
-- Vannacht kunt ge in 't huis blijven van Karlie :

l)esmet. Ze heef t me gisteravond nog gezegd' dat ge ei

u inoogt wÂrmeË. Ze zal u ook wel een bed geven' Mor-

g.ri ko* ik u daar bezoeken' nadat ik rnet den b;a-';

gesproken heb.

-_ Ja, dat is g,oed! O, Rosa, ik ben al verlicht' nu

gii alles weet Gcloof mij, ik ben eerlijk gebleven' D'rt

ik een beetje in mijn wo'orden draaide, to'en gij al met eens

clien zakdo,ek toondet, lvas van 't verschot Maar ik

Lren heel den dag onrustig geweest.

*- Ik 1i:gs1, dat ge eerlijk zijt, Fiel' Kom nu mee

Dat rooveisvolk mag u niet meer vinden '

Samen vertrokken ze. Karlien Desmet, de goedige

v(ouw, was dadelijk bereid, Fiel te herbergen' Rosa v.'-
* 18 
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relde, war er mÊt Fransisca Ameye gebeurd was, maar z'
verzweeg, dat haar verloofde ze had moeten roepen.

Karlien meende, dat ze Fiel hier bracht, omdat het t-'
koud vras in 't bosch, nu het begon te vriezen.

-- Ja, ja, Siska Àmeye is een nietwaard . 'k.Zei her
u gisteren, sprak de vrouw. Er zal wat van haar ge-

rvorden !

Rosa keerde naar de hoeve terug. Ze had het porje
levensmiddelen bij Karlien gelaten,

De boer, zijn vrouw en hun zo'on keken vreemd op bij
het verhaal van hun dienstmeid.

- 
Maar is dat wel pluis met Fiell vroeg Gekier:e.

He't zijn rare ni.iden. En er raken er veel op den dool.

- 
Fiel zal geen gemeene zaak maken met roovers,

beweerde Frans.
En Rosa verdedigde haar verloofde zoo warm, dat zt

alle u'antrouwen bij den baas wegnam.

- I-uister eens, zei Gekiere, Fiel moer weg uir j
streek. Vanmiddag zei de meier me, toen ik hem over
Siska's doening sprak, dat de Ftansche gendarmen b:vel
lrebben gekregen fel jacht te rnaken op de bende. En z,
zullen dan alles ;bi.ieen rapen wat'ze vinden van gespuis"
En de ecn verklapt den ander in zullke gevallen. Best
rnogelijk, dat Siska, eens dat ze aangehouden is, of Sirr-
pelare ook vertelr, wat Fiel gedaan heeft en de gendar-
sren hern zoeken tot ze hem vinden, en niet meer als
deserteur, rnaar als roover behandelen.

Rosa beefde bij die gedachte.

-- 1221 Fiel ver naar 't Noorden gaan, hernam de
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lloer. trk- zal hem gcld geven en hij moet zich boven Geni
velschuilen ûan is hij ver van de bende.

'i W;:: ceri goedc taté. maar Rosa was toch droevig
bi'j cie gei;clrte" cirr h::r;r{ vi:ilqlofcie ncg een grooter cloo.
!.r.,.: .'cu vrcrder.

Den vol3riiCen d;rg spul,: ze met Fiel en. 's avond:;
ir'cl.- Ce ds..:,îiul hrrir.,)r:l ver vrn Pithem veiligheid r,
zocken

ûr.:l ha:it l."ameltje weeirde Rosa veel en bad ze inni;r
vocr clen dompelaar.

IV"

Ee i i?e rrt.::1!den -rvrlen .,,erl<iopen, Op de hoeve vei-
i,ris;1 ,i1'1i-i';'çrrir."r i.el,, rlt di:,:irtèr va{! deït eigcna;r '-i,-
{-i:rl. .,'-e fl$?sï v.:,ùi l ;;lr gezr:ndheid eenigen tijd bui-
Iirii I,ie-iû:yrn. {-1.,1 r'z-.,; sti: ee;lvcudig rueisje en ze ve{-
geztlàa 1i-r:;; ;,1g dl;re -boodlclr;prpen moest,doen, en

:ii'..r.lrJ itret h;1, qeJi,ii,, rci,'.'riendin.
Fj.l::lr haci cloo,.'crnr rn'osselkoopn!an een briefje van

Fiei c,litvangEl:. Iie--ze w*cnde bij een boer te Bouchaute
t.c11c* Fioiiaur!. R.cs;;r v;ar h,lij met dit nieuws.

Cp ee;: :: riûrC k.,vai-rl zs mct jufvrouw Lea van 't
ol,urp" i:'l:'.,r fr,rd uiu eEn hoeclrje ûen rnan te voorschi.jn, <lit
esn Eri,.,rei ere.riei den arr',r clioeg. De meisjes schrokki
i..: . iti:t:r1,.:lii':,1 i,:ueii I'rerr sçri schtlw aan.

- ()r:ci rnrj i:,:,. iii:id! beval hij toc Lea.
- ,i<, h lr y;;1 11 g,rlttr iiij rne, ..râmelde het meisj,:.

__ 7n __,

. 
R.çi.-r, <lie r.,,;,t [:rir.N r:ver" ]:ad van boo*lschapp:n" reiLic

dil aa-l: cler mari ôre!.er1 smeckte: Doe ons geen kwaat! !

I-cr.:,:ag eer:l boel.ovex.'!, veld komen u, i, h."..*;-,
rvenkte ze hem. l}e baanstro Dpeî za1 dit gebaar: en be-
rilcitrlie den l*licJlror"rrve r. I{i;srig vluchrre trrij in ,r I,o:ch.
FIij bleek dus nier zee.t moedig.

Ile rneisjcs sceklen naar den bocr toe. F{et wa: r , .,

g::bunr van Gelçiere. F{i.i hoorclr, \\.at er gebcurrcl :.;..s
en zei:

-'- De menschen in 't ronde zullen wel doen goecl op
te letten. Ik lreb Sirk: Âm:,,r ook se:.ie.l Zt kvt=*,:
uie het huis van Verle1,c. Âls zij hier zwerft, mocr.r
slecht volh Gnttrerlf zijr:. g:rsten vrr,, B_akela.ndt.

De bcei beg,:leidrie eie meis.jes naar de hoeve.

.-_ , 
D* g,:ndarmrrr I.nrcrfen die Verleye,s aanhouden, .

:ti li.i. 'r Is oneerlijk volk.
-\,/iourv Grkir:e schlck, tcciù ze hoorde, hoe de r.iiir. ri:.:.

reiigennctr \'Jaran gewrrrcleo. Ën clc baas en Frans l_.
çlorcrr in c!cii ri,:lch;.ive*i de n:,rachI te houclen.

.I;, er war,:r misdacliqr:r.. in de buurt. In hec blsril
bqv"rlden ziclt l.oclelvi.fk Bakelaerdfr met.Fransilca Àn:c;, 1
cn Is.rhelia Van Ma.cie. Ze zatett oncler de bocrnen" iiiir_
pelarc kw.lrn Lij hen" Ftrij verteltle, dar hij twee rneis.jeshun geld ontnomen had.

*:* Matr 'r .is llier veel, spr:.k_ hij.
- O, gij dorn*reriki hr:ornde Bakelandt. Siska Lrnr

cc;r huis. w.1â1. we kunnen stelen cn voor cenige certei._21



brer:pt gij alles in qeu,;'.'r. Nu weet het volk hier' dat e"

io.ivers in de buurt zijn.
-- O, dat geeit niet. sprak Francisca Ànieye. Ik hei'

lroeqcr zcoveel 'r'ar u t'ertelcl, dat er van avond niemanel

uit zi.in huir drrrft. liomen. VerlcTe hacl me gezegd, dat ik
":b:ik mor:si g'eLkerr voor Bakelandt.

De kapirein t';s tocir ilccht gezincl" Ja, hij b::r1 el ,

l'rr:dc. r;ir;r.; rire rnanr,en liepen in g(oepen rond en ve.j
t'rd hij r."er br':' :iet tc',r;rtei.ir:n. Fe gendrlmen hiel<{:l
l^ iop.j;rchtr:t en hnclden reec{s roo';ers en helers aattgeh,rrt

cle;-'. Brrirel;rndi',r,'as br:i,1 gcworden. Nu ook schr':i'.

hii van 't minste geritsei.
't $Ieid kcud ; 't \e'as \rr'el een mooie voorjaarsdr,t

1ï!rrc'{?eli. mari de ivondem k"onden nog guur zijn. i-Ii:
vcrig zat. bet '.'ierial ir 't bosch. Fransisca Àmeye ',t'
I'it de t-rerrde irgeli.if d en zrorierÉ overal mee. Ze bedelér
oî, [e spioneerrn, en verkacht gestolen goed. Nn i. .'

-ze 1r'eer op ha:rr qehooiretlorp, maar ze dacht er nie {

r;rn- haar ziekc mceder te bezoeken.
'loen bct cif u-"t:: s'a:. slcc.p het groepjc uit bet bo,, i..

f:i.rr r.lr spinst€1: tsc'nde den weg, Ze bracht de twee roo-
vers bij het huis -"'rn Ii.;rliien Desmet, die. zooals vo c

f crCs \r'et€ri, alieen rvoonde.

--. Hiel is het. flui-"terde ze. Die vrouw beeft veel
geld. En ze is altijd aileen thuis.

,-- Hoc'r ik dear niers? vroeg Bakelandt.

-- Maar ûecn. 't is de ''l.ind, antwoordde Simpela"-c.
*-- Dat is een stcrk huis, mompelde Bakelandt. Ï:l,r

rçc dicht tegen het dorp.

- 22 .*-"

't Waren geen leemeir, rlraâr flinke, stevige muren. I!r:
voor de ramen zaten kloeke luiken.

-,-- We kunnen hier niet binnen breken, hernam Ba-
kelrnilt. 't Zau te veel gerucht maken en, nu Simpel..L..'

die meisjes bestoleir hetft, kan er wel een wacht ronc
gaan. Ik werk van avond niet.

--- 't Kan mij niet schelen, gromde Simpelare.
--- Ik ben moe ik rvil rustenl we kunn,en hier *'el

in den koestal geraken.
Ze begaven zich in hat bijgebouv/, en sornber zaten

ze er bij elkaar.
Ja, zao waren Bakelandt en zijn meeste rnanflcr :

stcut met den moncl. l:raar dadelijk bevreesd. 't 'V/:rs

nirr v'aar, wat de mensclren vertelden, dat ze in grc
hoeven lrraken. Ve kazen huisjes uit met leemen mil;. ..

waarin za gemakkelijk en zonder veel gerucht p;..
konden maken. En dan moesten het nog oude lic.i .r

zijn, die er woondcn.
- , Bahl wat zijt ge flauwe gasten! schimpte Isab".lt.r

Vrn h4;:e1r. Benaurvd vifi een oude vrouw. Ge hebr
geen rnoec!. 't Xs juist als te Staden.

-''- Zwijgl snauwcte cle kapirein.
-- J:r, ja, bij de rvedu-'+,e Schoonheere te Staden, her,

narn Isabella. W'e rvaren er birrnen, 's avonds te zeveir,:11.

De baerin rvrs allee n me t eeri kind v:an drie jaar €fi crir
koewachterrjc. Sirnpelare ging binnen en gaf de b,r;rr.,
cen si:lg. dat ze neerviel. En Bal..elarrdt smeet den kce,
u'a,:hrer op iien grond. V/c hralderr het geld en de ju,,ve,:_

len. Bakelandt zei : .< 'k Geioof, dat de .jongen sla.rpr >,.
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E;, ,t'rimpci"ire siroi ir: <r ll;,t Irij rlen eeuwigen slaap
.,J.',.-,.',,., g.i. r,i1aprrr i,:r ",1 tr;,rkkrl.rkot snuffeien" En he,
i cci,,,:iriL:l t:.i.: :,7;ot..ç,. i.riilc': cr; riep o;:r hulp. En E;r"

keiarrr.lt 1ie1r "wrg rrl i;Èr r'.r.n sci:rik zijn ctregenstok lchre,'
l:rrli raoe::ien vâÉ eigen volgen.

ft4ce: ik u ook in dr:licg si;rnl vioeg Bakelanrll
Liin,celCe, Troe Lsabella V;rr ll{aele henr wilde treiteren.

--- 1::. 7rg toch maai de rvaarheid. Te Ruddervoo: 'i'

iilpt gi; rn $imi:ei;';e \{/cg voore{?n oud wijf, dat zich
i"::r::':-.r;:,.r: horf 1:rt {,aillaetnelr m.}Jr u den achterna krv.-,r:l
qrili i;;.lr gc)ed teïug re hetr;ben. F:ln twee kloeke rn;tniler:':

riiur:!liien çcor h:.ral in clc Mtinkenbosschen.
i.i:rl,ii":r',,.1i.; grb,:::::r --'..,'lr; r:rr zoo dreixe:ld, dat Is.r-

L. l!r ,y'..;. 
l'",1 .','.:' ,r:r h.l"rr- rilo"iri hic!d.

I-let vicrta'1 rô:. hier tot':; a.nclelencla;lgs. B.rkeh:r,lr

"."';;:;3,];. r:i;r', eier:d,:r-,rirr:i {}f ve;d'.,r*":r!'ht?r patloeljeerc!etr en

riurii!:' lxi.t buitefi l"*ornen.

,.:.r'ligll |l)'e:ryt,:: rrreikte de kce,.maar merkte niets van
i-:.j :.ril\.iel j, ii:I,;gg; 'Jygçcû het avond.

.rh blijlt l:irr; lli,:1 , :lt o,'r'rla ven den hongerl kiccg
i', ,i irel lr .

i:ilirsir":;l urol;jr: o:ok, Moest ze de mannen hicl' ;,..

r:i:r":h: li:t;h'.'1, i:m bang in een koestal te zitten?
- Tle ;:rliieix ru i:inneu gaan, zei. Bakelandt. 'i i

Lii:i;,i: ril irrr'l*r \r{.',s,iâvôld, d.ln in den nacht.
i:ij ,i, ..ir::pelare veelieten den stal. Plots begori ,:

lro.rrl cc L';rrrlen ';il tr(ariien kwarn buiten. Ze zag cle tr..r,
mânnen,

-- 24 *.
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--- Vicur.,,.t.ie . :,:ei Bakelandt, we zijn ivree dese.rte* s

en \,1'c hebben honger

-.- Kcml rian rn;ler trinnen. Tk zal u rten ge'','err. z:i
clc gulhartige Karlien.

De trvee schelrnen keken elkaar even à^rt, Ze volgdc :

de vrolrr,,', dic dadeli.jk hEterhamrnexl tleg{:rn te sni.jctr:r:

P!::s o,reep Ba.kelandi lraar rrast en wierp ze op den gronC.

Vae het bed uit cle acdcre karner haalde Simpel,i:r
een mr.t!-a,r ?n e e (i o; ,1,r-..e:r r1l 5!ï ect die op dr v::c
::!::'i!l als vrrlamde \irou\E.. Si,el <toorsnuffelden de scha-
lrif:en het huis, IJit een koffer namen de schavui
gald, ock uii een kist.ie anier lret stroo, rnâar eer groo-
sorn was het niet. Ze stolera ;,5 el wit lijnrvaad, 10 pol .

rrlas en wat kleeren.

-- Nu moeten we weg. zei Bakelandt gejaagd.
Hij keek naar de vrou$r.

-- Laat.de oude !iluse iïr.rr iiggtr. -'.rl heb!:rn hr:lr
gelcl, vre lretrben genoeg, zei liirnpelare.

Maar tcch nam Eakei:rndt de mat{as weg. Karlie-
vciroerde zl::h niet ;neci. De i.r'ee r'cheim.en riepen I:-.
bella en Fransisca, die den bnit lrroesten helpen dray^cn ,-
ze trokken naar Eegeln^ 14.-r: ,"1: l:lr:bergier zei, dat hi,
{:en uur geteden qendarmtn hacl gezien, Bakelanclt sch:'o1,.

vreeselijk" FIi.! hacr rcen r.usr.. Ilra her groep"ie tregrf z::i:
naar Rtriselecle. v,';ar ze irt ht << Twi,intje > een schrr,il-
plaats vonden.

Karlicrr Ilesmcr biel{' ctp dr:rr v]c'ci lisg.". 's Àndrlrrr-
clrrgs girrg Rosa haai hiris hinnen. Ze mnkte imn:rr



dikwijls een praarje mer de goedige vrouw. Verschrikt
zag ze Karlien op den grond.

-- Ze is dood! gilde ze en angsrig liep ze naa. : l

naeste buren.
Deze en anderen vergezelden haar. Ja, Karlien w:ls

docd, vcrctikt gebleven, toen de roovers de matras op
hrar hadden {rewnrpen. Bakelandt had, toen hij die weg-
ram, niet bemerkt" dat de vrouur reeds bezweken wa.s.
Fieel Fithem kwam in beroering. De overheid snelde i:, :
cr ontdekte dadeiijk dar er ger,oofd was. Men sprak ov^.
Fransis:a Àrne,ve en Isabella Van Male. En men wisl
ook, dat Lea en Rosa aangrrand waren geworden. I-
gendarmen zociiten de streek af, en hielden de Vr-::
teye's aan.

v.

Boer Gekicr.e en Frans w'aar<ten elken nacht. Maar het
bleef nu rustig re .rrithem. lr4en hoorde het nieuw van
clders. De genclarmeû exr veldwachters moesten, kost
\,!'at kost, de bendc' gevângen nemen. Elken dag hadden
er aaà de kairten vàn 'r Vrijbosch aanhoudingen plaats.
Op l9 Maart 1803 namen de gendarmen van Thorhout
en de veldwarchters v4n F{ooglede Bakelandt, Simpelare
en Fr;:nsisca Àmeye gevangen in het huis van Bussclaert
te Ichtege m, Ze wcrd,en n;ar Brugge gevoerd.

En nu vcrklapre de hapitein al zijn medewerkers. O,
thans bleek her, uir't ond,erzaek, dar de bende een sa-
menraapsel was van \ra1:o"d." en deugnieten. Maar-

nooit was ze een macht ger4'eest. Soms had m.en met i 2
of 15 man een aanval gedaan, doch dan nog op erfi

hoeve, rvaar oude lieden woonden. Meestal gingen de I^-
rjcn met tweeën, drieën of vieren uit. om kleine diefstaller'.
te plegen cp a?nzame reizige'',s te bastelen.

Bakelandt Iiep bij het minste gerucht weg. En f:rtr *ls
zijn lret, dat hij zich vermomde als een mijnhee.
s :ou cmcedig ttooge gezelschappen bezocltt.

Hij was een lafhartiq booswicht. Den jen Àugustus
I803 begon het proces, te Brugge. Veel volk zag de drie
cn dertig gevangenen, mannen en vrouwerr, kwamcir.
tusschen qendarmeû en soldaten uit de gevangenis. Ze
waren drie aan drie met ketens gebonden.

._ Wac volk! âei Bakelandt" tct den roover Bruneel.
Hoe zullen we er door geraken?

- 
Ze zullen wel plaats maken voor ons.

Gendarmen te paard ruimden de baan.
Fransisca Àmeye sfapte achteraan bij de vrouwen. Zc

weende. Isabella Va:r Male keek brutaal naar cle

menschen.
Het proces duurde zevc.ltien dagen en er werden mrer

dan honderd getuiger gehoord. Bakelandt beschuldisCe
zi.in makkers. De gezwoornen moesten 560 vragen be,
:rr'lvoorden. Vijf personen werden vrijgesproken, ma i
vool dc a.nderen was de straf streng"

Drie en twintig bendeleden werden ter dood veroel-
deeld, waarbi.j Bakelaudt, Simpelare, Isabella Van Maele
en Fransisca Àmeye
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' 
Fr;tn,:irra Âme7e j:ia['in de cel. Een prieste,r sprakrrnei

l:a:i, F{i.j r.à:.'',ide, dat. haar rnoeder eenige dagen geleden

Eodvrr', i':ir g?r.torve* w;ts.

De spiir',ter weende. veel. Ze gêvoelde haar zware
:.-hu,'. îe h.id vcrl Jrwl;d bet{rcçen, uit zucht naar ge!C.

f;r ;:c L,eieed haâr'zoiiCen. Ze rcande zich boetv3ardig.
Cp 2 N*v.câ:Lrer rvercl het vonnis:voltrokken. Voor d:
h:lil r. dc Gr'oo:r ld."ri<; :tond het schavot. Het voll-
i:o,: c! c;e:ng(tr:ooFt oo hct pein. hing uit de vens:e s

.'^: î? ie rJrker" \.';rr :!l: l: ::"!ten \\'aren nieuwsgierige:'
gekomen. '

I,q vier !r.:-rt:*n wcrCen de veroofdeelden om half twd:
r.l::ry:r".,:-r.:'C. Cp h*t cersie v'ùsrtuig zat een priester, Ài.

cl: ror':r';ri h;drJen hun i<rvaad beleden. V6ôr ging d:
lrli:l met twec hnechten.

l)e bene-ie !-ractr slcchrs ,:im mûord bedreven; 't w.as op

X',;r!ii:r Des:ne,i, B.:kelr:li: îirnpelarc, Isabella van Maele
cl-. Iilan isca Àr:reve w3ï0*r *r schuldig aan verklaard.
I]::r'rni werder re in een rood hemd naar het schavoi
glieicl ci"l niet eeû zwarten sfuiier .voor. Àl de'ânder" r

',-.rs.,ier ltt:h 2",:s srtrcrq g?ri:-.:ft, omdat ze in bende
ha.cldcu E:hrndeld" l

Er.crs'" q'c:d Prak:i:ncr-' crthoofd. Hij sprak geen woord
r:', ô:. [).-- r'.r!ld::l Sirnpciar'e en Isabella. Nu was he:,'
l:ei.:.i aair I'-ra:isisi:r. Z: ,;leerde, dat.men 'het onder het
..":lk l<c:n lrooren. Brr-itquiu, de beul, kidde lraar naai
.!rcr,:ir eil r.:trug w'erd zr op de plank gelegd. Toenir
het mes
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Zoo stiervci: rok- dc lsderen. Her was een vrecseliik
tooneel.

Gekie{e en z.ijn zôon waren ook naar Brugge ge$:eel
m."lt' ziek van ontsteltenis kwamen ze thuis.

--Ik heb spijt. àat- ik grweesf bea, -..ei rJe boei. H .
lvis te vrreed, Nog hoor ik her $eschreeuw van Siska

Vccl vertelde hi.j nier
Rosa ciacht a;q Fiei !{i3 v,;s r.cr weg. fuXen had er,i,

ruinder piichtigen stt'ei:i!{ gesrrafa En de rechters sr
;;ofri:'n in<:eilijk ve.onr,,chrrldigingen

Rosa tro,ras btij riae Fiel in een andere srreek verfc,o:fcli
7e had hem uit tr gcvaar ge{rid.

l,ang duurrie het nog eei. er heûerr: tijden krva.rlle:,
lr4aàr tocn Éiculi-den Roga en Fial En Fiel wisr, dar i:ii
Èûn vroillv had, clie altijd een sfeun voor hem zou iri:

|iu ri'ecr ge ieis vrn Eakelandt en ge zult njer mee:-

do verhaien gelooven" die den ellendigen, laffen L
vricht als e?n soort van held voorstellen, dia soms : , .

clerlijk ir;ndelde tr{ij wrs een gemeene, bange kr ,

_die niets ridderlijks had.

,; .r

Dc 2) rercchrgesteideil wcrclen ic rlen iiof van S,i-t'
jarrs h,:spiraal begraven" &azr geen enkele der omthr'!çrl
door de {'amilie opgeiiischt werd.

ùrie'rroriwen. u':,,rlrij Lcs;lic Veileye s;; g,/11i;rg

Lappers van Pittrrem 
:ri;" :t 

gevangenisstrrf vctoo.-



deeld, en werden gedurende zes uur op het schavot te

kijk gesr:el{, vastgeb,onden aan een paal.

Weinig rôovers waren uit het eig,enlijke Vrijbosch cf
S/oud van Houthulst. Ze kwalùen van dorpen en steden

in 't rond,e, van Staden, Èoog'lede, Ledegem, Fasschen-

dale, Rollegem, Roeselare, Moo'rslede, Thorhout, Gits,
ichtegem, Ingelmunster.

È!,-, ..]

EINDE.
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