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A. HANS.
Nr. 134

E,EN ONRECHTVAARDIGE GESTRAFT.

I.

't Was een winderige Maartdag van 't jaar
1402. De waard van een taveerne aan den heir
weg van Gent op Rijssel, was juist van pJan on,
naar bed te gaan. 't 'Was negen uur en er zoudeu
'l'an avon'd wel geen reizigers meer komen, meen-
cie de herberràier... Maar hij vergiste 'zich, want
juist toen hij 't lampje wild'e dooven, werd er noq
gelklopt.

De waard d,eed open en eerr man, in zijn rnantel
gedoken, den hoed di,ep over ''t hoofd, trad bin.
nen.

- 
Goeden avond, zei hij. Kan ik nog wat eten

en drinken, a,lvorens mijn reis v'oort t,e zetten )

- 
O, ja, an,twoorde de waard. Maar wilt ge

vanavond nog verde,r en met dât gure weer)

ben.
Ik zou gaarne d,oor wand'elen tot ik thuis

Is het nog ver)
Thielt...

- 
Thielrt! Dat is een he,ei ein'd, vriendschap.

-- Van ihier no'g vijf uur.., 't Is nu zeker ne,
gen )



- Evên vooibry...

- 
Wel" te lwee uur hoop ik te mijnent te

zijn, hernam de reiziger

- 
Maar zoudt .ge niet beter blijven s'lapen om

morg€n met de klaarte d'ie vijf uren aÏ tè trap-
pen? vroeg de waard. Me dunkt, dat de wind
lneer en meer opsteekt... .

- J", doch ik heb hem in den rug. Dus zai ik
n,og wat sneller marcheeren.

- 
En vreest ge niet z,oo 's nac,hts op de baan

te zijn) vroeg Ce waardin, d'ie ook eens naar d'en
laten bezoeflrer kwam kij'ken.

- 
Oih, geld of goed heb ik niet €ri Voor f,oo:

lers ware een ar,me dromrnel als i,k een maqere
prooi.

- 
Ik heb gehoord, dat kwade lieden dâar ron'i

Deinze veerl van zicrh doen spreken, beweerde de
waar'd.

- 
O, dieven zijn er overal. Geef me rnaar

fluks een pot hier en e€n stuk brood rnet kaas en
dan trek ih moedig verder. Ik ,ben al dri,e dagen
r,'an huis en vrouw en kinderen z,ulle,n blij zijn mr,
tc z,iie,n. Ik wed, dat ze allen waldker worden en
uit hun bd sprinrge,n,, als vader aan het deurtje
l'-lopt.

De waardin besteldb het gevraagde.

- 
Dat 'zal, er goedl i,n gaan, verze,kerdb de rei"

ziger. Te Gent had ik wat brood gekocht, om het
onderwege op te eten qn geen tijd te veriiezen in
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een herrber,g. Maar bu,iten d,e poor,t ontmoette ik
een bed,elaaï... ern iik gaf hem het bro,od... En 't
doet,m,e niu t'och deugd ee,ns even ,te zitt,en ook.

-: Vrierid, ge ziet er al zeer vermoeid uit,
merkte de herb,ergier op.

__'lVel, itr< heb a{ zeven uur gaans in de bee-
nen. Ik kom van boveir Lolcer,en in Waasland. '1,

F:treb er een b-roeder b,ezocht, die daa,r gaan won€lI
i's... Ge zult wel z-êgg€r, dat ilr elte laat verrtro,k-
,ken'ben, maar ik had zaken te Gent en die hielden
me langer op dan ik meendre

- 
Zijt ge koopmanl

- J", zoo wat... Ik verhand,el hennen en k,o-
nrijnen, so,rnsook wel een bihaap of een geit. Veel
'sj,ouwen om den kost te vendti,enen, vooi moed.er
re! onz€ vijf tcinderen, dat moet Jan M,emin,k, zoo-
als ik heet. Maar we geraken er,toch, al ie de ibo-
'terham den eenen keer wat dil<ker dan den an-
cieren, lijk rhet gaat.

Jan Vlomintr< at met smaak, dr,onk zijn pot bier
Iceg en'betaalde.

- 
Nu kan i'k er weer tegen, zei hij. Een

'nrensch ,mo,est ook d,e vermoeidheid uit zijn ,bee
n€n ee'ns kunnen weg strijken, zooa,ls hij dË; t;;-
rger en drors,t ui't maag en lreel verjaagt...

IVe rhebben 'een goed bed, Lweerde de
waard...

- 
Thuis zal ik rustiger liggen, antwoordde

Jan Mlerninck... Wel ,b.dant,t, .n alaap zacht...



De reiai,ger vertrork.

- J., ik ben moe, bekend,e hij tot zich zelf.
En ze zouden rne niet behoeven te wiegen, om mr
rn slaap te krijgen. Maar ik wil morgen op d':
markt staan om'zaken te doen... en als ik in de

taveerne ge,bleven wa's, ware 't weer een verloren
dug"". 't 'Waai,t fel err 't kan nog gaan sitorrnert.
Maar 't is toch drooq... Vooruit, nog vijf uurtjes
'en 't leed is vergeten.

Maar Jan Vlemink vorderde minder snel dan
hij wenschte. De vermoeidheid begon zwaarder'
'te wegen. Hij kwam n,a bijna drie uren wandelerr
te Deinze aan. Anclers zor-r hij dien afstand wel in
twee uur afgelegd hebben...

't 'Was nu al na mid,dernacht. Het stadje lag in
cliepe rust. Vlemink moest het omtrekken, wan'.
in dien tijd werden bij avond d,e poorten gesloten.

Na eenig zoel<en geraakte Vlemink op den weg
naar Thielt, een zandige baan, niet geplaveid als
in onze dagen. Slaperig sleepte de afge,matte rei'
ziger zich voort. Hij wilde over Canegem gaan,

om zijn weg te verkorten, wan't z'ijn kleine wo'
,nin,g stond niet in de stad Thielt zelf, maar een

cind den buiten in.
De wind was in kracht tr:egenomen en voer

docr boschjes en struiken en gierde om de hoe-
v.en,..

Vlernink had nu toch spijt, dat hij maar niei
,n de herberg gebleven was. So'ms duizelde hij vari

+

vermoeid,heid en dreigde hii neer te va'll,en. Maar
.clan spande hij weer al eijn kraoh,ten in.

Eindeli,jk kwam hij te Canegem.

- 
Dat ik hier ergens in een stal kroop, dachi

Vlemink. 't Is waar op een ,goed, uur ben ik thuis.
.Maar 't is of er zware keien om mijn voeten han-
rgen.

- 
Is er nergens no'g een lichtje) stamelde hij.

Maar wat pe'ins ik nu... 't Is volop nacht... of
rneer nog... Al gauw zal de zon rijzen... Lag ik
toch op mijn bed! Vond ik ma,ar een schu,ur
,c\pen...

Vlemi,nk richtte zich naar een hut en tastte aan
het bijgebouw. Plots d,oemde een gest,alte voor
hem op...

- 
Wat wilt ge) klonk het. Weg of ge zljt

dood!
Vlemink werd helderder door den schrik. AIs

,alle men'schen in dien t'ijd was hij bijgeloovi,g. En
nu kon hij wel loopen en hard o,ok.

- 
't I,s voorzeker een duivel of een spook, iets

,ciat toch ni,et deugt, dacht hij.
Op een wip was hij buiten 't dorp. Hijgend

'bl,eef 
hij staan, lçeek benauwd o,rn, *.*r merktr:

nie'ts meer.

- 
Ik word toch niet a,c,htervolgd, zei rhij, wat

verlicht... Al waar ben ik nu geloopen) Ik her-
ken mijn w,eg niet...

hij

5

Vlemink was zenuwachtig geworden. Ën



werd zelfs berrauwd van de heen €n wêer'buigen-
cle takken en d,e wuive,nde strui[<en. Het"lelcerr
,hem wel reuzenarrnen, welùre hem wilden grii"
ipen.

- 
Nog een uur e'n ik b,en thuis; mompelde hi.i.

'ffat moeai Jut... Dan is ailes vergeten... Maar
waar ben ik ergens)

Vleminlç trachtte de omgevin,g te herkennen.
Hij was dikwijls op Canegem gewe,est. Het dorr.r
kon hem niet vreemd zijn.

- 
Als dat spook m,e maar niet op een dool-

rùeg gezet heeft, zei hij. Dat gebe'ur't nog... Ik .

,heb gehoord van menschen, die zoo uren ro'nd
'liepe,n, ja een heelen nacht lang ,en s morgens
rûeer op dezelfde plaals stonden als 's avon'ds. ",
is n,oLg wel, dât het spook r'-i,et op mijn rug gaari
hangen is...

Zulke verhaien nam \/lernink voor wa;arheid
âan.

Hij wand,elde voort en eindel,ijk bemerkte hij
ciat toch, dat hij in een verkeerden [<oe'rs was ge-
vlucht. .

- Z6s ga ik van d,e werken weg, dacht hij
ft4aar voor geen gel'd ke'er ik nu naar Cane,gem
terug. Ik mag dat spool< niet tergen. Laat me een,s

goe'd peinzen... Er mo'et wel een binn,enweg
'zijn.. ]

Na de inspanning van cle vlucht, drukte de ve'r"

moeienis echter n,o,g zwaarder op geest en li "

6

chaarn... Jun Vlemink doolde wat rond en zonictegen een rberm neer. l3ijna ",r.";Aanfiit""ij'ï;in slaap.
En hij droomde van Canegem, van spoken enweerwo,lve,n, van een schuur,-*ràm hij op str,ooiag, dan van lang d"i";;;-h;;ffi weer l,oopen,m€t,een last op den rug...
Maa,r wakker r,rrcrd;j"" Vl.mink toch niet.War later kwal.d..â;,; 

"o. Ëà"ii"âù.j.""a..In 't Oosten werd a" f".frt"ri"ï"n"r, zou straksde zon verrijzen.
Jan Vlemink lag te snorken. Het eerste lichiwekte he,m,niet.
Een man kwaT iangs den berm... en zag Jan.Hij bleef 

-staan. 
En hiiurJjîJ.1""'l-: E"3 goed gedait-r,-î,J*pelde hij. zekereen dr,onkaardr, die,zi;jn roes uit slaapt...

En de man stai<.V1;;Ë;;;ïi"" za,k... Hiideed het voorziihtig, bijna ;""j._"a"n slapendeaan te ra,ken. Hij jacl,tl ,b""; 
";'l,iep toen snei

'erder. Jan sliep joor.. - -vvu urr rl

Ja, hij ware beter.]" i" taveerne aan de heir_baan van Gent cp Rij;;"I;.b#;:
II.

Canegem stond op datzelfde oogenblik in repen ro€r. Eenise menschen, il";;;" k;ri;. *i;,gen, hadilen de huishoud;;;;'Ën pasroor onrirurlp horrren schreeuwen. En ,;^;;" r,oen naar



de partorij geloopen. Wat'schroù(ken'zel [n den

hof, ,bij""-l.I.k ,rÀAt'de deur,'lag de past'oor'dbod'

Hij was op wreede w\jze, verm-oord. 
-

Ét.d. meid verùelde n'u hoe het gebeurd'was'

- Mijn,heer de pastb'or, zei ze, ha{{ nâar de

,kerk wil[en gaan om de vroegmis te l'ezen' Ik
,maakte *. ook gereed en keelç juist doo'r her

venster, toen i[< .tt *ttt van achter een struik
zag springen. Hij greep den pastoor vast" ' Ik
r^g *n mes ,blink€n... en rnijnrheer de pastoor

lriJ ,r*r. Ik sloot rhaas'tirg de d'eur, liep naar boven

en schreeuwde om hulp door het dalcvenster" '

, En nu stonden de verschrik'te do'rpelingen'hier'
Ze namen den herd,er op en d,roegen hem binnen,
r,l waren er, die beweerden, dat men het lijk had

rnoeten laten liggen, tot de baljuw of zijn knech'

ten kwarnen.
'Waarom had 'de rnoordenaar die misdaad be"

gaan )

- 
Om geld) vroeg er een.

- 
M."t neen, mijnheer de pastoor nam toch

geen geld mee, als hii mis ging lezen, an'twoorddr:

de meid.

- 
Om in te bre[<en? Missc]nien werd hij ver-

jaagd door uw geschreeuw! oordeelde een an-

der.
Maar dan had de kerel toch kunnen stelen zon'

,der m'oorden, wan't ais de pastoor en de huishoud'

I

ster in, de kerk waren, stond de pastorij verla'
,ten.

Men begreep de drijfveer niet. Het moest dan
,cen wr:aak zijn. Van wien)

De huishoudster 'kende nieman'd, diie den pas-

toor lhaaûte. En de geestelijke was d,oor iedereen
,geacht geweest.

Men von'd alles zeer geheirmzinnig.

- 
Er moet ieman'd naar den'baljuw te Thielt,

'I:eweende dle koster.
Een'boe,renzoon zou db mi,sdaacl naar de stad

gaan melden...
Ja, Canqgem stond in rep en ro€r. Men sprak

over inbraken, dtie in den laatsten tijd waren ge-

'Iseurd. En de e,en beweerde dït en dte ander dat,
imaâr niemand kon nra'tuurlijk zeher bescheid ge

ven,

Alexander Spierinck, was'toen 'balj,uw of poli-

'tieoversrte en zelfs rechter over de heerlijkheid,
de streek r,ond Thielt. Hij was een st're'nge man,
,die korte wetten maakte met boosdoeners. In den
,laatsten tijd was hij slecht geluimd. Hij hield veel
van het kaatsspel, dla,t men rtoen op de markt van
Thielt beoefende. lMaar reeds dagen lang was de

'-baljuw er weg gehleven.
Hij.,kqn 'nbt vroolijk zijn. Er werd in den om-

rtrek ge,stolen en de souverijnen of di'enaren van
cien baljuw .gelulç.ten er niet in de daders te vat-

9



ien. Alexa,nd,er Spi,erinck voelde zich in'zijn eer
gekren,lct. rDe oversten van Vlaandhren zo.uden .'

wel denken, dat hij zijn ambt sl,echt vervulde. Hij
had uit Brugge-a'l ,een iberispi,ng gehad. '' 'r

- 
Wee de boosdoeners, dtie in mijn handeri

vallen, ilc zal ze streng straffen en een ,r"o/b",.lC
stdllen, hacl S,pierirt'ck gezwor,en.

Maar tot nu tioe had hij ni,emand't<unnen van; "

gen. En dat maalçte hern boos
Slecht,gezind was hij heden rrnor,gen opgestaari.

En pas zat hij aan zijn onrbiit of een \necht
.kwam hem het vreeselijk nieuws uit Canegenr
melden. ' r' :

- 
I,s er wee'r ie,ts? vroeg de ,baljuw. Ja hé, ik

zie het aan uw trorriê.

- 
Heer... er is een boer... hij wilde u spre

'ken,..

- 
Sto'tter zo'o niet kenel... Hij iheeft u tocir 

.

'gezegdl waarover! Vertel het ,me dan!

- 
De'padtoor van Canegem is velm'oord ge

,wbrden.
Alexander Spierinck sp,ron,g woed,end op.

- 
Is db moorde:naar gevat? vroe,g hij.

* Neen, heer!

- 
Weeral niet ! Laat dien ,bo,er hier !

De jonge man werd binnen geleid.

- 
Vertel een's, wa,t er gebeurd isl hevool de

'l"raljuw.
-- Hu"r, ik lag te bed... en ik wend wakker.. 

"

i0

- Ttit;"tut...'dat ibehoef ik niet te weten, kin
i,;el, 't Kan me,niet siheilen of ge op een bed of op

'eerl mesthoqÈ slaapt' Hoe is d'e pastoor ver-

moondl

- Mij,nheer de pastoor lag in zijn hof"' en

we hoordên geschreeuw... en iedrer lirep uit hujs' '
' I -,- Ja, j., Lp de beenen, hé" ' niet op den kop'
,Spaar me al det geclra^ai...

' De boerenzoo'n raak'te in de war door het bru
,taal optreden van den baijuw.

i 'H*t ik nog iets) vroeg Spieri'nck nijdi'g'

' ' Konttlen z€ rne niet een hode stur'en':d'i'e tenminste

' "uitletg geven kan. Ge begint over uw b'ed"".7e
*o"JtJn te Canegeim'eens eenige nachten van hu'

'bed.iblijven en een wacht inrichten' Schreeuwetr

'en ttmLtt r,." als het kwaad' b'edreven is, he'lpt

'' , ,niet.' Hoeilaat is de parstoor vermoord)

- 
Toen hij naar de vroegmis, ging, heer...

-r- rPus toen he't a'l dag was)

- 
D^g ,en nog geen dag...

- Wai is rne â"i tt.t weer voor een antwoord'
Dag en rlog geen dag, dat 'bestaat te Canegenr

utJ min als hier te Thielt,'raasdê d'e baljuw' Het
is' nacht of het is dag... En heeft nie'mand den

" rrtoord,enaar gezien?
' --':l;;ù; 

de rnaarte uit'de pa'dtorijl
" ::-: Zeg 'dptt dan 'eers't ! Hoe zag de mool''denaar

er uit?
P31 weet ilc niet, heer...

il



De baljuw stam,Pvootte van wooda'

- 
Ze 

-hebhett 
me een ezei geetuurd, tierde hij'

Eet liever distels dan bode van Canegern te z'ijn" '
Ge komt me een misdaad melden en het voor-

naamste weet ge niet... De mei'd heeft den moo!'-

'denaar gezien, lçan er een beeihrijving van- ge-

ven...U"a U. die, we zo'uden den dader gemakke'

lijker vinden... Maar ge staat"daa"r te halken" ' ia'

i", i"... Een mond groot ,geroe'gi wijd als een

c'ven... Uw,moeder kan er wel een roggebrood in
schuiven... Maar er komt weini'g uit' Moest ik u
vra'gen naar den smaak van het bier te C-'anegenr

of iat ,beter i's, het hespebeen of de hesp zelf, de

1:u,mm,el zo,u wel kunnen anrtwoorden. Wat weet

ik ,rr.r lr.r, zoo'n bode). '. Dat de pastoo, verm'oord
is in zijn hof , een'goed uur gelede'n 'en de meld het

gezie,n 'hee,f,t... Maar met wel[< wapen is de pa's-

toor ver,moord)
De boerenzoon, a'l meer en meer beteu'terd,

s,tameldle:

- 
Ik weet het'niet"- heer... ik was er niet

bij. ..

- 
fl'<l6v1 me dat: ik was er niet bij'" ' Gij met

uw hazenilepels, zoudlt gauw gen'oegi weggeloo-

çren zijn. Ge'behoeft me waallijk ni'et te verzeke'
ren, dat ge er niet bij waart. Maar te Canegem

ho'uden t" *" voor'dbn gek'.. Ze sturen een bode

en die staat hier te 'baze'len: mijnheer de pastooi:

'is verrnoord... Dat is alles: lgoen bijzonderhe-
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den, geen beschrijving van den m'oordenaar, al
werd hij gezien... De baljuw moet'nrr maar han.
delen... en wordt Ce schelm niet gevonden, 't is
de schuld van den baljuw Maar ,ik zal een an'
dere maatregelen nemen en zorgen, dat de Cane"
gemmenaars, in plaats van op hun bed te liggen
snorken, 's nachts met mijn knechten d,e rond*,
,loen! Bezie ine nu zoo'n bode... een gezicht als
de gaper boven den wiinkel van Cattijn... had ik
rnijn stok, ik ranselde u buiten...

Alexander Spierinck m.oest na dien Criftigen
rritval eens adem scheppen.

-_ f{gsfi1 niemand anders den moordenaar ge-
z:ien) vroeg hij dan...

- 
Ik weet het niet, ireer..., antwoordd,e de

bode met nieuwe vrees.

- 
Hij weet het weer eens niet... De moord is

bij 't opkomen van den dag geschied,.. de moor-
denaar loopt toch in geen zak... Lagen de luilak-
ken nog allen te bed ) Hoe was de moordenaar ge
kleedi 'Was hij groot of klein, dik of rnager, oud
of jong) Was hij alleen of met een handlanger of
twee of drie)

- 
Ik weet he,t ni'et, heer...

- 
Maa'r wat 'komt ge hier dan doen) Moes'ten

ze me nu den groo'ts,ten domkop van Canegenr
zenden) Ia... ia... Ik zal u nog wat vragen, maaï
natuurlijk weet ge het weer niet ! Waarom heeft
die schelm den pastoor vermoord) Was het onr
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Eeld) ls de pastoor iberoofd gew,onden? VerrasÈe
hij een inbr,eker, die door dren moord wi,lde vûsr-
komen, dat de pastoor om hulp riep? Ge weet hei
niet,'hé)

De'bode zweeg.

- 
(un1 ge niet meer spreken; vlegel? schoot

de baljuw uit. Ge staat daar met uw leelijke ta,n-
Cen op elkaar geklemd. .. Zijt ge stom gewordenl
Kunt rge niet an,ders zeggen dan ia, ia. In tavee:'-
rre kunt ge toch gen'oeg raaskallen en zwetsen !

Hi,er staat ge als een onnoozel kind... Antwoord!

- 
Ik weet het niet, heer!

- 
Had ilc het niet gedachtl Maat<, dat ge weg

lcomt, kinkel!
En de baljuw sloeg op de tafel dat deze dreunde,
De jonkman liet zich geen rtwee maal n,oodigen

en snel ve,rd,ween hij, blij van di,en bu{lebak !'e-
vrijd te zijn. No,oit meier zou hij voor bocl,e naa:'
den baljuw spelen!

- 
Ro"p de soeverijnen ! ;beval Spierinck.

Dat waren, zooals we ree'ds zeid,en, zijn diena-
ren. Tw,ee verschenen al spoedig, maâr voor den
iastigen meester dtuurde het toch t'e lan'g.

'-- Als ik spreek,,moet ge hier staan... Zoo râp
als een kraà,i, die op een akker neervalt! bromde
Spierinck. Maar ge zijt mânnen van tijd genoeg,
hé!...

lDe souverijnen waren aan dât ,gr,ommen en
opspelen ,geiwoon en sprâken ni,et tegen.
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,De,baljuw deelde hun mee, wat or te Canegem
gebeurd was.

.- Maak nu, dât ge rap ginder zijn, vervol'gde
hij. Eeischt mannen op, zo,ekt de gansche heerlijk-
heid af. De moordenaar lçan nog ;niet ver ge,loo-
pen zijn. 'We moeten hem vangen. I'lc kio,m ook
naar het dorp.

Spierinch bl'eef alleen

- 
Een verwenschte zaak, zei hij bij zich zelf.

Een pastoor vermoord... dat zal 'opspraalc wek-
ken... heel Vlaanderen door. En het rnoest weer
in mijn geibi,ed gebeuren. Ih zal nog eens we;
rnoeten hoor,en. Maar nu zullen we den dader
vindenl Ë,n ik zal er kort spel mee ma[<en. Een
streng voorbe,eld wil ik stelle,n.

Mijnheer Spierinck had geen eetlust meer. Hij
ging zich kleeden om uit te ,gaan.

De baljuw. was ongehuwd. Een knecht deed
zijn huishouden.

-- Ik weet n,iet, wanneer ik t'eru,g korn, zei hij
tot zijn dienaar... ik neem geen rust, vô6r de
moordenaar van den past'oor aan de gal'g bengelt.

De baljuw nam zij,n staf en ve'ftrok. Kwaad ge'
nrutdt ging lhij door de s,tad en treantwo'or'dde'den
groe't der burgers niet.

- 
Nu buigt ge, Lrromde hij, inaar achter mijn

rug.z,egt ge, dat ik de vei'li,gheid niet kan handha-
ven... Ha, wacht maar!

Spierinck spoedde zich buiten de stad, in d'e
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richting van Canegem. ln gedachten wandelde hij
geruimen tijd voort.

Op een hoogte bij een molen bleef hi,j staan,
en sch,ouranCe over de streek, die zich daar wijci
ontplooiCe

Maar de baljuw genoot nie,t van het liefelijk
panorama, waar het eerste vd6rjaarsgroen al voi
beloften van vruchtbaarheid en wee'lde was.
Spierinok rneende in de verte ibeweging te

zten.
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- fou de moordenaar dan
hij zich af.

En hij haas,tte zich, om den

gevat ziin? vroeo

heuvel te verlaten.

III.

- De knechten van den baljuw war,en al gauw te
Canegem aangekomen. Zij ook hoop:ten de., d^.
cier te vapgien. De moord was pas geschied. Dus
kon de moorden,âar n,og niet ver zijn. En wellicht
had hij zich ergens ionrd Canege,m verborgen, b-:-
ducht om bij klaren dage verder te gaan.

De l<nechten ondervroegen ..r.r, d. huishoud
ster ui,t de pastorij. Het goede mensch kon niei
veël over den dade'r ver-tell,en. Ze wa,s te ver-
schrikt gerveest. .om hem goed te bekijken. Ze
wist alleen, dat hij èen hoed een mantel droeg.

De dienaren van den baljuw vroe,gen nu d.:
rned,ewerking van eenige dorpelingen, om in 't
ronrde opsporingen te d,oen...

En elk van ,{e souver,ijn,en voerde een groepje
aan.

Een er van, gele,id door den baljuwsknech."
Joris, kwam aan de Nonne-bilken, .de weide van't kloôster der Zuste,rs-Penitenrten.

- 
D,aar li,gt iemand t,egen den be,rrn, zei Jo.

rrs... Zou d,e schurk, die den pas,toof .r.r-oord
cle, n'og ie,mand gedood, he,bben ? Misschien onl
veilie te kunnen vluchten...

Ir



't Was Jan Vlemi,nk, die d,aar nog altijd in dlie

pen,s,laap verzonlren lag. Hij snurkte'lui'd; zoo'dat

Joris dadelijk riep:

- 
De vent is niiet dood... Maar zie, er is

u-loed aan ziin mantel... En wât s'teekt daar uit
zijn tasCh...

Joris trad nog diChter bij en haalde uit Jans zak

een bebloed mes

- 
We hebben den moordenaar!. zei de bal-

juwsknecht o'pgewonden' De schavuiit is hier wat
gaan ru,sten en in slaap gevallen.'. Allofr, op"'
ellendeling!

Joris schudde Jan Vleminlc. 't Kostte moei'tr'

Ja,n wakker t'e krrijgen, die dan t'och- ei'ndeliijk de

l,og". o,pende en ver'dwaasd naar al d'ie rn'engcheri

keek.
Waar was hij nu? Zijn versufte geest heldelde

niet dadelijL "p. En d'e d'roomen over Canegerti

en zijn spook warrelden hem nog door het h'oofC'

Het waslan of hij lan,g te Canegem had vertoefd,
c.,fschoor he,t"hem niet du,idelijl< was, wat hii ei
r:itgevoerd had.

I M"tt.chen, menschen, wat i's er? stamel^

de hij.

- 
\ff31 beteekent dit bloed) snauwde Joris'

- 
Ik ko,m van Canegem en ik weet van niets,

stottende Jan.

- 
f{3, ge komt van Canegem, en ge weet

van niiets. Maar wij weten heç wel, wat ge er uit"

lg

gestoken hebt...* * It< keur ii"r, -"r, ! riep een boer u,it. He,t is
een leurder van tegen Thieit...

- 
En wâarom ligt ge als de dag aanbreekt en

ieder uit werken gaat, hier te ul.p.r, ) vroeg
Joris.

Nrg wemelden d€ droomen in Vleminks
geest.

- 
Mensçhen, menschen, ik kom van Cane..

gem en,ik weet van nriets, herhaald,e Jan.Hij wreef zijn oogen uit.

- 
Ge û!o,€,t antwoord,en ! schreeuwde dc

knecht van den balju'w.

- 
Ik hom van Ca,negem en i,lç weet van niets !

herhaatrde Jan Vlemin'lc voor de derde maal.
Joris stak zijn hand in het water van eeïr

gracht en sprenke,lde Vleminùc het nat over he,r
gelaat.

- 
We zrurllen u_ wait verfrisschen, sprak hij...

Ln nu de waarheid: hoe komt ge hier,en wat be-
t,eekent dit bloed en dat.mes.. .

Jan,keel< verschrirkt ,naalhet wa,pe,n qn voor d,e
vi,errde maal betui,gde hîj:

- 
Ik lçom van Canegem en i,k weet van

niets...

- 
Mee dan naar dien baljuw ! beval Joris.

Mannen,, treht hem op zijn beenen

- 
Maar wat ris er? lcermde Vlernink.

- 
Ik n,eem u gevangen...
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- 
Mii gevangen"'

E' Vtlài"k wu' nu klaarder wakker'

- 
Cij komt immers van Canegem" '

.- Ja... maar van verd'er ook"' van Gent"'

en nog verdEr'..

- 
Tut' tut, ge kunt dat aan den baljuw ui:

ieggen !'-1 
Y1uu, wat heb ik misdaan)

'* Ge weet het beter dan i'1< en- we zullen nti

g..., tijJ veriiezen' Dit mes is een klaar bewils"'

i-let zat in uw tasch'"---.iptt 
mes! Ha' neen"' het is niet val.r ml1 !

rlep Vlemink met een gruw'
Mut, Joris duwde hem voort'

-. N""t Canegeml gebood hij'

- 
Ginder U"À-i a"- baljuw' zei een van dc

groep.

- 
O. dat kon niet beter tref fen ! hernam

Jo's' reden zijn' En" Nu zou ziin meester toch wel tevr

ia. Spierincks gelaat verhelderde ' ' '

'-'--iC. h.bt-d*" moordenaarl riep de baliuo"

al van oP een afstand'-'E; 
nâderti; gekomen' betuigde hij zijn tevre'

clenheid.
Het was Vlemink dui'delijk geworden' dat hri

.'urr- *oord beschuldigd' werd'-'-_-'ù;";, if. i"îli"s misdaant zei hij luid' Ik

i-,en een eerlijk man"'

z$

- 
Heer, wij vonden hern slapen,d langs deri

weg, en al deze lieden kunnen getuigen, hoe her
bebloede mes der misdaad in zijn zak zat, spralr
Joris.

De omstanders lçnikten.

- 
En bloed op zijn mantel, zie ik, zei àe bt't

j.rw.

- 
Ik he,b geen moord bedreven! kermd,e Ja,r

Vlemink.

- 
Heer, hij heeft bekend, dat hij van Cane

gem kwam, hernam de knecht. Maar hij beweer:-
c1e toen, dat hij van niets wist.

- 
Gij z jt vannacht dus te Canege,m gewer:st)

rzroêg de ba'ljuw.

- J., heer... Maar ik kwam van veel ver-
der.. .

- 
O, j"... dat zulke schelmen overal ron,l

z:wen/en, als eerl'ijke menschen slapen, behoeft
ge me niet te vertellen... Maar vooruit, leid derr
L'oef naar het dorp, naar de pastorij, beval de bal-
juw.

Vlemink bezwoer, dat hij onschu{dig was, doci,
de baljuw wilde niet naar hem luisteren... l),:
arme gevangene werd v66r het lij'k van den pas-
toor ge,bracht.

__ Bekent ge nu uw misdaad) vroeg de bal
jrw.

God weet, dat ik onschuldig ben... O, heer,
geloof me toeh.
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.-- l'k heb uw tronie meer gez'ien't"

- ii.- 1,"*, j." V-tJl"L "" 
ïot" bij Thielt' Ik

doe harl$l in-ki.Lens en konijnen'--- 
ffn*t lange tir,,g"r"". j"...-Ge zijt vannacht

te Canegem gew€est, tegt- ge zelf .'.'
'" : H:;;, lË t**'.,,ti L-ok"ren in Waasland"

- 
H""i'toch eens"' Wiltt g'e uï leugens zoo

rr*t"o"k.rr.Enmetuwmesh"btg"dainzekereer'
ù;;;;Jacht' om het te ibraden"' Het is daar'

;;;-il-;b-1."d. Ik zal u wat helpen liegen'
'-îI";i"'k 

vertelde nu, hce hij na die verre'reis'

rt t" î"r*""U was' om d'oor te.,wan'delen err

h,ier te Canegem ten rustplaats wilde zoeken iln

;;; t;h;t. lùuu, ieman'd was'op hern toegespr?l'

;ï:;;;a"i""t "r 
een spookl:' "lto.n 

was hii

sevluoht, *.t, t.t afmaiting in- s aap gevallen'
n"Ïî;'i""*""" 

z'iin zoo di[t' d"t ik ze voel'e'r'

lsan, "p"d 
i" U"ti"*'- !e ven|. marcheert van

L;ËÀ to't hier: om thuùs te zijn'" Maar nog

seen uur van zijnîo'ning''kan hij niet meer' In

;lia*t van wat door te stappen en in een warnl

ffi;'f.t"io.", tegt hij zich in een weide neer'

â"-}t""àiË" to"h niet voor e€n onnloozelaar' om

;;;;; i" gelooven' En uw 'mes 
danl"''-ll-Ht.i l"t is'm'[jn mes niet"' O' d'ie ver'

*"urri. 
-Jti""f 

oi aui spook' 199't 
de 'moo'de'

;; van den pastoor zijn"' h hli heeft hét mes

i" *fi",asch gestoken, binst dqt ik sliep orn mij

;;; d"" dadei te.kunnen houden'
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Eù het bloed op uw mantel,)
-: Van zijn hand, heer!

, ;,,F"k:n liever, ell,endige leu,genaar! raasde
oe'b,alJuw.

- Ç"d, weet, dat ik de waarheid spreek. O, ik
zweer,het u op het hooftl van mijn fi"a*r,f..""..-.
IIç ben,een eerlijk man. Vraag hJ;; ;il;t-;_
r{:1... Hie-r moeten er ook zifn, d,ie me kËrrr.lrr..

Jan Vlèmink keek rond. 
-'--' --v '

_* jDaar aan het vendter staat lboer Doom... iJ<
h,eb diJ<wijls kiekens hii fr"* gd.""it...

- J., ma€rï nog meer gesto.-Ien ,rnrisschien, ant*
:I"god49 Doom. Er zijn-leirders, d,i" o'v", dag een
lcie'ken koopen om de boeren te t;"eiJ;"; ;
nachts te stelen.

- Zoo is het, stemde de baljuw toe.
Er waren er m,eer, di,e Vlemink kenid,en en hern

?ryiid voor ee,n eerlijk man hadde, g.h",rà.rr...
Maar of we'l meenden ze nu, da;t ze 

"rl"l, 
""rfi",Iradden, of ze durfden niet-getu,ig"", in eil. g*î.i

was er niernand om voor Vleminl< ten besie te
opreken. De meid tr<on wel nriet verzetr<eren, daf ze
rn Jan den moordenaar herken e, *.", J;;il;J
toch ciok zoo'n hoed en mantel gedragen.

Vleminlc hield zijn or,*.h,rldïoi. '

- 
Ik,m,oet een kar hebben onn den g,evangenD

te vervoeren, zei de baljuw. Het is niet nJdie
Iunger naal den leug"rruar te luis,teren. Naar
Thielt,met hem!
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Ën Jan Vlemink werd als een misdad'iger naar

de s[ad gebracht.-- 
ù:; îiep het volk te $amen; het hoorde' ho;

*." ili: Jan het mes had gevonden en ieder ge-

ioofde,-dàt Vlemink schuldig w.as,-- 
De baljuw nam in het rechtshuis Jan nog een

laatste verhoor af .'" ôo"i."*- deed Vlemink zijn verhaal' En hij

r'r;;. i"t d" baljuw een on'dêrz'oek zou ins'tellen

;; L:il;";- tu ô"r,'t en in de taveerne aan de

ireirbaan.---- 
W..ro* hebt gij den pastoor vermoord)

rVildet *t: â"f*,"{ pl""lt"? Of .was het wraak?

;; 
"$; 

"i".f.' 
Ge'walrt rnissch'ien dronken' De

pastoor zag Lr en heeft u berisp't": Gt hebt hen'

;rt ;iia g.i""a... Ën rnpt uw dronken kop ziit ge

in ul."up g"vallen' Jt, ju, dat is het!

rria,ncl kwaad doenl hiekl .Jan vol"'----Ài.*.rrder 
Spierinck dàcht alleen aan wraak'

E* toorul *rotl over ie verwijten' die hij ge-kre-

;;; ;;J: dat hij in de ':mstreken 
de vei'lïgheiri

ir.u r."" r,and1r.',.n. F{ij zou een stren,g vooribeeli

;i;ù;; Iemand va' de stacsoversten vroeg hen'

i""1, ."t", een beter c'nderzoek te doen' Dat men

cle bewerinqen van \/'lernink naging! Waarorr'

iL "".tiif;rrg'.. 
D"tt was onrechtvaardig'

- 
H"t oild"rro"k is nutteloos! zei de baljuvi

boou. 
-D. 

moordenaar is zoo goed als op heete'r-
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daad betrapt. Zitn ieugens houden geen steek.
Eerst belcent hij van Cauegem gekomen te zijn,
dan maakt hij er Lokeren van...

Jan sprak àver zijn droo,men, zijn sufheid. Ca
negem kwam hem bij 't wakker rt'orden het eersi-

r,oor den gees't...
De stadsschepe herkende, d,at zoo iets moge-

iijk was. Men had noo'it iets ongunstigs over Vle-
Iirlk gehoord.

- 
Genoeg, genoeg! raasde de baljuw, Ware de

rnisdaad in de stad gêschied, gij schepenen moest
recht spreken. Maar Can,:gem is mijn gebied. E:r
ilç" verklaar Jan Vlemink schuldig aan moord, ver'-
oordee'l hem tot de gaig en op het uur van den
mi'ddag wordt hij gehangen. Dat men een priester
hale om ,den veroordeelde ten doode te berei,den.

Spi,erinck liet Jan opsluiten en liep naa'r huis.,.
Zijn gewe'te,n zei hem ook, dat hij te haastig

handelde, dat diit geen .rechtspraai< was. Maar
Alexander Sp'ierinck smoorde die stem"

Het wa's lbij twaalven... Het vol'k, da,t van het
v,onnis gehoord had en de galg zag rechten achter
het schepen- of stadhuis, ten oosten van de marl.-l
verdron,g, zioh op het plein. Sornmigen zeiden.
dert het oo'rdeel '^ haastiq was ui'tgesproken, rnaar
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veien, rbeweenden, da,t de straf niet rap genoeg
. toegepast kon wordnn.

Ën als men die hoorde was het of ze alles fijn
n'riisten. Jan Vlemink had ziih alt[jd braaf vôorge
c'aan, maar hij gin,g 's nachts op roof uit. En hij
was een dron'haard... En omdat de pastoor van
Canegene hen:n berispt had, stak Jan hem dood.

Zoo beweelden die lieden...
En was er al een, die Vlemink verded;igde, dân

vr,oeg men h€m, hoe dat mes in zijn tasch irwarrr.
De souverijnen eischten plaats voor den bai-

juw. En trotsch stapte Alexander Spierinck doo::
de menigte, tot bij de galg."
' lDam brac,ht men den geva,ngene... maar hoe!
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Jan Vlem'i,nl< was op een paard gebondên, den rug
na,ar den kop van het dier. .. Zoo werd hij ten
schande gesteld. Sommigen sjou{vdên hem uitt.

- 
Menschen, ik ,ben onschul'diig... ik heb geen

mo'ord gepll'eet'd ! X<errnde de on'gelukkige.
Bij de galg ontbond men hem. En de priester,

die hem reeds in d,e ,gevangenis vertro,os,t had,
kwam n,u weer bij hem.

De baljuw las het vonnis voor.

-- $, heer baljuw, smee'kte Vlernink, op de
knieën zin[<end, geef me toch één dag uitstel...
Geturirgen zullen u ve.flkùaren, da't ik naar Gent en
l.okeren ben geweest...

- 
Het vonnis moet uitgevoerd worden, zei

de baljuw op hard,en, kouden toon.

- Heer, Iaat me dan nog,eens vrouw en kin-
cleren groeten... en mijn kle,inen zegen,e,nl Drie
dagen ben ik van huis gewees't...

-. Een rRoond,enaar mo,et zijn kinderen ndet
zegerlen... Dat d,e beul zijn we'rlr d,oe !

Vlemink {ees op. Hij schudd,e het lijf in een
v"tanhopiige heWeging.

--- Baljuw, ik ben onschul'di'gl r,iep hij weer.,.
Ci,j,6""0 onrecht en ge haast er ù voor... Ik vraag
u maâr,,één diag uitstel... Ge weigert, omdat ge
mijnr âoodt begeert.. .

,De souverijnen gooilden Jan de,n strop om den
hals.:. De biechtvader keek Spùeninck âan e'n
sPrak: 
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-, Heer, in naanr van den barmharti,gen God.
vraag ik u. d,e bede van Jan Vlemink in te willi"
g..,. V*"l.en één dag uitstel. Vlemink houdt zijn
l,nschuld vol tot in het aan,gezicht van den dooC

Gij irunt mis,sen...'lV'ees nri'et zo'o hard"'
Du'w den vero'ordeelde dien la'dder op! be-

,,al Spierinck.
Ën Jan 'moest de s,porten beklimmen, terwiil

de priester hem troostte'
Ëensl<laps hief Vleminck de rechte'rhanc{ om-

l,oog en richtte hij de blik naar de meni'gte' liet
*"rtd,ood,rtil op de markt. En Vlemi'nl< riep:

*- Burgers van Thie]t, irk sterf onschul'd'i'g als

een kin,rl. En Gcid, d'ie Abels bloed heeft gewrrt-

Len, zal mijn onschuld doen uitsc'hijnen''' Eén

week ,t^ d.t"n, dag op dag, uur op uur' beroep ix
Alexa,nder Spi'erinck, onzen baljuw, voor het oor-

cieel Gods. .. Zaryt vo'or rnijn vrouw en ki'n'de'rerr

,rn bid voor m'ijn zi'ele. lk ver'geef het kwaad mij
.ran,gedaan. . .

D. baljuw was b'leek geworden. Maar zijn
trekken verhar'd'den n'org.

-__ \X/aarop wacht de beul toch I schreeuwde hij'
Ee biech'tvader stak Vlem'ink het kruisbeeld

toe en Jan kuste het. Toen tro'k d'e beu'l de'ladde:
**g "r, de onschuldiige hing aan d,e gefg' ' Hij
upu,rt"ltd. nie't, maar stierf rust'ig en het volk merk'
te verL,aas'd op, drat zijn aangezicht blozend bleef '

Men hoorde plots gejammer aan den hoek varr

t8

rie marlct. Pas een kwarti,er geleden had 
"-çeç1 

,"n,

Vlemink vernomen, wat er met haar man qe'be,urrl
v,'as. En met haar kinderkens haastte ze zich naar
..-1e markt, om den baljuw ie zeggen, hoe goed, haar
echt'genoot was en om Jans vrijheid af te smee-
ken... Ze was te laat.

-_-_ J.^g die vrcuw en haar kind,eren naar huis I

qebood Spierinck.
Het volk was,stil geL,leven. En flu s,terencl L,,ijna,

trork ],et heen, diep onder den indruk van Vle-
minks laa,tste woorden. De baljuw stapte zijn huir
il:in,n,en. Hij had zijn naam als handihaver der ord'e
vrillen her'stellen, maar hij was 'toch niet gerust...
En zijn geweten betichtte hem, dat hij toch te
l,aasti,g had gehandeld.

IV.

Juist een week g'eleden is Jan Viemink ter dr:od
gebracht. En.in die dag,en hebben d,e burgers van
Thielt nu toch anders over hem gespro,ken. Nrr
we,et ieder, dat hij een 'eerlijk man is gewees,t,
vlijtig en braaf, vroom en oprecht... Hij kon den
rn,oord niet bedreven hebben. De dade-r moest zijrr
rnes in zijn tasch gestoken hebben.

Het is nu een feestdag en in den v66rrniddag,
na. d,e m,is, spelen de kaatsers op dê matl<t. Ale"
xander Spierinck, die gaarne he:t tr<aatsspel beoe-
fend,e, doet mee. 't Schijn;t of hij wii toonen, dat
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geen wroeging hem deerde' Maar sommigen we

i"r, to"h, alt;fti; in die week gezor'gà heeft' dat de

*.d,t*. en kinderen van Jan Vlemink geen ge-

br.i t,rll.n lij'den. Sommi'gen we'ten daarlbij' dat

de baljuw te biecht i's geweest en zijn tedtament

l,..ft i"t"" maken. Maar ze houden het stil" '---V.ltn 
denken aan Vleminks laatste rd'oorden'

V""àà"g is door den onschuldig veroo'rtdbel'de

Aiu""ti.t Spirerinl< naa'r Gqd's oordbe'l bero'e

pen... Maar de 'baljuw kaatst"'.1" hii niet wat
;[l"et l l-igt er geen onru'st op zijn wezen] En

;;;;* "i".lt Èi; "o" 
slecht, hij, d\ie in het spel

toch zoo va^rd'ig ie)-'. Kiikt hij daar niet angstig

;raar den tor€n, als wil hij de kltok vrager' wâfl-

neer ze ll'oen z,ou slaan?
Èo daar brornt.<le klok' " een" ' twee" ' drie"
- P"" op de bal! schreeuwt de baljuw"' Ik

werp...lN["", hij is bleek ; zii,n tanden k\ng9r9n, " Fn
h"i l" doodstil op d:e markt. A1leen de klok in den

tor,en spreekt: vier. . . Yiif " ' zes" '

'De haljuw gooit zijn hal geen twee stappen ver'
--,- 't T€lt ti.t, *ii hij roepen' maar luide'r dan

nu zwa[<[<e stem, gal'mt cl'e klok: zeven"'
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* b" ball herhaalt de.baijtnw.

- Twaolf ... helmt de kloù<. Uit de menigte
maar de baljuw is dood...

'Weer is rhet o'ogenb{,ilc angstirg stil. Dan lclinktr
een stem uit de'schare:

- J"r, Vleminfl< was on,sahuld,ig! Dag op dag,
uur op u'ur, is de baljuw ten oordeel geroepen...

De souverijnen dragen hun meester in het huis
der Brugstraat. De lu,iken wordên rgeslotern. Heel
Thielt is onder den indruk van het geùreurde. De
teestdag ib,l'ijft ver'der stil. . .

Ëenige weken waren voorbij gegaan en O,rnaar,
t'an Croovelt was vast aangesteld tot baljuw van
Thi'elt. Hij werd plechtig ingehaald. Op de markt
z,ou rmen met een kanon schie,ten. Maar dit ka-
n'on spr,ong aan stukken en een toeschouwer
werd ,ernstig,gekwetst. Men dr,oeg den gewonde
in een hu,is en zond om heelmeester en pastoor.

- 
Den heelmeester heb ik niet meer rroodig !

kreunde de gewonde. Alleen de pa,stoor... i'l< ge
sterven... , êtl ik word gestraft voor een groot
kwaad.

D. f""toor kwam en alvorens te biechten wilde
de gewonde, vo,or andere getui'gen oo'k ie,ts be.
lijden.

: Ik helb in Maarrt d'en pas'toor vân Canegern
verrmoond, zei hij... De pastoor had een meisje
afgera'den met mij te trouwen. En hij deed wel,,
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stijgt een kreet op. Men heeft den baljuw zierr
rallen. Vrienden snellen toe, helpen hem op...
want ik wa,s een dronkaard en leegloope'r... Maar
ilç zon op wraak. En daarom heb ik den pastoci'

"'an Ca'negem vermoord. Ik vluchtte heen en zas
een man slapende liggen aan een berm... Ik stak
hem mijn bebloed mes in d,e 'ta,sch. Het wa,s Jan
Vlemin[<... Zulk een schut'k was ik... Maar nu
iirijg ik mijn rechtvaar'di,ge straf ... Moge God mii
genadig zijn.

Zoo vertel't het volk in Vlaanderen... En in
nrijn jeugd lag er ôp de markt te Thielt, rechr
over 't stadlhuis een ronde van plaveien... Men
zei, dat dat d,e plaats was, waar Alexander Spie-
rinck dood gevallen is...
. Misschien is d,ie ronde er no,g... Ën uit het ver-

haal komt n'og een spreek#ijze voor... Wanneer
ir.,mand doet of hij over een zekere kwestie on-
icunstig is, zegt men: << I-lij komt van Canegenr
cn weet van n'iets... >>

EINDE.

32



Priis 35 cent. 2O,80 fr. :îo Decenrbet 192.2.

'T VLAAilISOH fiHUIN
Geïllustneerd Weekblad

Reclact;.e-Uitltaoe : (Jebr. HANS, Contlch.

Filips Van Artevelde
Roman door A. HANS.

(Vervolg).

Ir{en hceft mij zrvaar vernederd (blz. 2).

- 
L,, ik r,veet meer... De graal verraste u1v bode en las del brief. Toen

\rias over ulv lot beshst. Gij rnerdt veroordeelcl een lijfeigene te rvorclen... en

nrl staat ge hicr.

- 
't Is allemaal zoo gebeurd , rrtaar rvie zijt gij dan toch l

- 
Iemanci, ciie deernis met u heeft... en u helpen wil.

- 
I,4ij lielpen I

- 1r... Ge staat hier alleeen en r,vat belet u te vlltchten, l-anibert vatt

Flolen ?


