IEDEB OP ZIJN EIGEN
( De bende bestaat niet meer r, had simpelaere gezegd en met recht. lrant
toen Bakelandt zijn hol binnentrad, vond hij het gans verlaten zelfs Rozo was
vertrokken, de oude sloor, het gewetenloze wijf"
.* Daar is nu ons hol, zei de kapitein tot Simpelaere; stommelingen,
lafaards ! lVaartoe dient het nu nog ? Hadden ze mijn bevel gevolgd, wiJ zouilen
Busschaert verlost hebben en we waren even sterk als vroeger" Maar neen,
ze geven zich liever aan 't gerecht over, ze verliezen liever hun kop. Hewel,
ze moeten 't weten !
* lYlaar ze zullen zich laten vangen, kapitein.
- Dat moeten ze, sarnidonders I maar weten. lk trek mti er niets meer
van gatl.
iïl.aar gls ze gevangen ziJn zullen zo onr verkllkken.
- Dat
,,e h;et eens beproeven I
-Simpelaere
?,ag er bleek en ongerust uit.
Ook glj, Simpelaere ! zei Bakelantlt hem ln het wit der ogen aanzlende.
- lVat wilt ge zeggen, kapitein ?
- Ook
schijnt te wankelen I
- Sr isSij
geen kwestie van, maar ik ben niet gerust in die afvalligen.
- Och, 't uiin lataards
!
lVlaar ze zouden zich op u kunnen wreken, kapltein
Goed.
eens beproeven.
- tk herhaal tret u: dat ze hel, n0aar
ggvangen genornen worden .ze zullen u
ze
zullen
niet
rvachten
tot
ze
verklikken uit haat en uit vrees.
Dan verklikken zii zicb zelven.
*- Ze zullen hun maatregelen nemen.
- ook ik zal de rnijne nemen, simpelaere. Denkt ge dat ik zo onnozel ben
om in de val te lopen ?
- Ik weet wel dat ge nu voor:zorgen zult nemen, kapitein, naar nisschien
ls het reeds te laat.
De gevreesde hoofdrnan bleeî beslulteloss staan.
- Ik zal ze allen kapot maken.
dat zullen ze ook besloten hebben met u te doen,
- Maar
lk
zal
hen voor zijn- Simpelaere.
- 't
Ziin
sluwe kerels, kapitein.
Ben ik het niet, Simpelaere ? Ben ik dan ile gevreesde niet meer ? Ben
- niet altijd
ik dan
meer de kapiteln ? Ben ik de bloedige Bakelandt niet meer,
voor wien allen vrezen.
Ja' hij was nog de gevreesde, nog de ontembare, nog de woeste. Irij zou
niet laten verklikken, hiJ zou de ganse wereld vernietigen en vermorzelen.

Ilij

zou...

Och, ja,

hij zou alles. Maar boven de wil van een enkeling staat de wil
en de macht van de maatschappij. En wat kon hij tegen allen wanneer men
tegen hem sarnenspande.
Van nu af zou Bakelandt een zwervend leven leiilen tot eens ile gerechtigheid vervuld was.
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Jan Baptist De lVitte woonile op een kleln gedoe bij ile giemeente Pittem.
Enige maanden na bet boven verhaaltle, niet lang na Nieuwja^t, zat op zekere
avond Jan Baptist in zijn huiskamer met ziin vrouw (kinderen had hii niet)
en nog een heer. Vrouw De Witte was een weinig ongestetd. l)aarom had haar
man heelmeester Cardon ontboden. Nadat deze de echtlieden gerust gesteld
had, was hij nog wat blijven babbelen" Men luisterde in 't dor? gaarne naar
de dokter. Hij wist altijil veel nieuws" Daar hij veel met de Fransen verkeerdo,
vooral ln zijn hoedanigheid vaD heelmeester, wist hil steeds de laatste tiltlingen.
En vooral nu op deze avond luisterden de Wltte en vrouw met genoegen, wont
Cardon voorspelde betere tiitlen.
Ik weet aeker, dat er bevelen gekomen ziin, om met meer zachtheid te
werk te gaan, De vervolgingen tegen de godsdienst zullen ophouden, wel niot
vantlaag of morgen, maar toch binnen kort. En alat is inderdaad goed nieuws.
zij geloofd ! zei de vrouw.
- God
- En zullen de deserteurs ook vriJ geraken? en zal de conscriptie afgeschalt
worden ? vroeg De tVitte.
- Dat betwijfel ik. llonaparte zal veel oorlogen te voeren hebben, en dus
over veel soldaten moeten beschikken.
Men sprak nog geruime tijù over dit onderwerp, tot einde[Jk de geneeshær
opstond.

Eensklaps vloog de deur oPen.
Een man kwano haastig in huis gelopen roepend:
moortl !
-JanEen
Baptist en zijn echtgenote beetden van't verschieten.
Uw nicht ligt dood in de keuken, hernam ile ander.

-De vrouw uitte een gil en De Witte, uit

boile biJ de schouders en was niet in staat

zuivere ontroering, greep de
een wooril

in de eerste ogenblikken

te spreken,
- Gelooft ge me niet ? zei de man. Ik ging om een kan melh. De bazin
was niet in de stal. Ik ging dus in hun, en ge kunt ilenken hoe ik van schrlk
achteruit sprong, toen ik Catharina De Smet verrnoord in de keuken zag liggen.
Roepend liep ik de boomgaaril af.
Staf, de knecht, die naar't dorp gewees twas, kwam iuist terug. De Jongen
ilurfile bijna niet in huis gaau. Wlj riepen nog enige geburen. Ga het aan
De Wtite zegge\ - beval boer Neel - hij is de naaste familie.
ga
?
- Helaas, helaas! kloeg Jan-Baptist, is miin nicht vermoord Ik mec
met u.
ile vrouw. Voot geen dulzend kronen bleel ik alleen hler.
- Ik ook ! riepKatrien
! Vermoord, vermooril !
Ach, ongelukklge
t{ij zullen thans een ilag terug gaan, om de omstanilighetlen van tleze
gruweldaad te vernemen. Bakelandt's bende was uiteen, maar ieder hantlelile
op zijn eigen en al moest dit alles tot menigvuldige aanhoudingen leiden, voor
't ogenblih echter gebeurden er vele aanslagen. Daags voor de moord op Catha'
rina de Smet zwierven Bakelandt en Simpelaere in de omtrek der gemeente
Pittem, een dorp op 'n uur afstand van Tielt.
moet de hoeve staan. zel een der schebnen. Maar waarachtig
- Hier ergenssaar.
niet
'k weet
luist
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-. En 't is een blinil zoeken. 't Begint donker te worilen en we mosten opletten. We mogen niet overal binnen trekken.
* We zouden best doen naar Francisca Ameye te gaan.
Waar woont ze ?
*- legen de plaats, in een klein huiske.
-- Alleen ?
* 'b Getoof

dat ge bang begint te worden en mensenschuw daarblt, sBotte

Bahelandt.

- 'k Zos nlet gaame varen als Busschaert, die nu te Brugge op 't uur vaû
zijn dood zit te wachten, Kunt ge Siska Ameye vertrouwen ?
- Als we 't schavot opgaan, zal ze ons vergezellen. Terwiil we naat 't dorp
trekken. zal ik u wat van haar vertellen. Doch om u gerust te stellen, wel ia.
ze woont alleen. Ilaar ouders hebben haar buiten gestampt
- Etr wel, laat ons gaan, want 't is verwenst kouil, om hier zo doelloos rond
te zwerven"
Beide rovers trokken naar het dotp- Ge [ent al mijn daden nog niet, snoefile Bakelanilt. Een Jaar ol zes geleden, rye kenden elkaar nog niet, wandelile ik tegen ile avonrl langs de baan
van Tielt naar Pittem. lk had nlet veel haast en ging eil pot bier pakken in een
herberg langs de wegr waar Francisca Ameye toen als meid diende. Ik vonil
haar in sezelschap van Rosalie Verleye, een meisie rlat ik ook kende.
U9elnu onr soort te gaan, de twee meisJes zaten dus in de gelagkamer te
babbelen. < De baas en de bazin zijn niet thuis r, zei lk lachende bij 't binnenkomen. c Hoe weet ge dat ? n riep Siska. a Wel anilers zourlt ge getweeën daar
uw tijd niet verklappen n, hernam ik < Ge hebt gelijk. De baas en zijn wiJf
ziin naar Tielt r. vertelde Siska. s'k Ben tevreden u te ulen, zel ze dan, hoe stelt
ge bet'l r
s Ocb antwoordde Siska, hoe zou ib het stellen ? Veel werken en welnig verdienen. nletwaar ft,ooske ? Maar daarom zi.in we ook werkmanskinileren. r
<r Ik ben ooh een werkmanszoon, ging ik voort, maar niemand ziet mil
werken eoor heren .)' boeren.
meisie.

lk

weet betere miildelen om aan de kost te geraken,

D

Wal ze u nlet willen geven. pakt ge zeker ? riep Slska r.
r En beb lk geen gelijk ?,, vroeg ih.
s Maar gij alleen ziil ae slim niet ! sprah Siska lachend. Er zijn er nog, die
de kunst verstaan. niel waar Rooske rr. < Hebt ge ook lange vingers ? I hernam ik"
c Zo van tijd tot tijd. oiet waar lÈooshe D verzekerde de andere
c Maar Be durft geen mens aanranden. gij ? r zei lk"
s Als ih maar sterk genoeg ware. antwoordde Siska. maar ik kan geen man
aan Anders zou ih de rijke heren of boeren niet ontzlen en gij Rooske ?r a Ik
ook niet r spraB de vrlendin"
Zo bemerkte ik. dât ik met deze meisjes wel eens mijn voordeel kon doen.
En waartijB tiimpelaere. ik zat daar nog geen tien minuten ol ik had er de
gelegenheld toe Er kwam een ionÊ, \ooprnan blnnen, een Fransman. Ivant in het
Frans vroeg hil een glas bier. [k begon er mee te babbelen" want ge weet ln
Frankrijh had ih de taal van de ber,oeker wel genoeg geleerd, niet waar ?
Zo kwam ih te weten dat hii naar de Tieltse markt reisde. 'k Begreep dus,
<
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alat hii van geld voorzien moest zijn. Seffens maakte lh mtin plan lt war
aan mijn eerste moord niet. "k Ging naar de schenkbanl en wetenile dat de
Fransman mtj niet kon verstaan zei ik tot de meisjes:
a Die gast heeft veel geld. Wat zoudt ge zeggen. als ik bem eens van kent
maakte ? Doet ge mee ? We zullen delen r.. Ze verschoten er van. ( {hs, hernam
ik, daar straks waart ge zo stout. Met uw rnond, Ja, maar nu lk nog m&&r yaû
eanranden spreek, beeft ge al

>.

Neen, neen, wedervoer Slska, ik zal meetoen, maar glj moet hem vsrmoorden, we aullen u helpen om 't lljk weg te dragen nletwaar, Booske ? r
't Anilere meisJe durfde geen ( neen D zeggen' en bovendlen re waren belden
belust op 't geld.
c Siska ga aan ile deur zien, of er geen volk nad.ert r. aei ik dan. lntussen
zat de koopman in een boehie te blaileren en lette niet eens op ons. Siska schudde
het hoofd, ten teken dat er geen mensen op de baan te zien wafen.
Snel sprong ik naar de Fransnan, greep hem biJ de keel en eer hll wist,
wat er gebeurde ol aan verdediging kon denken, rolde hij op de grond, waar lk
s

hem de hals toekneep.

( lryat gaan we met 't lljk iloen ? vroeg Siska.
c Begraven in de hol, antwoorilde ih. Maar we moeten wachten

tot het
donker is. r
c Ja, maar, intussenkan er iemand ln de herberg komen r, zel Rooske
r We zullen het in de keuken leggen u, hernarn ik
a En als de baas en de bazin terugkeren voor de donker ? sprak Siska. Als we
het eens in de schuur wegstaken. We kunnen daar binnen, zonder buiten ts
gaan langs 't achterhuis r.
Ik droeg het lichaan naar de schuur e Op de hooizolder ! gebooil Siska ! De
baas moest eens in de schuur komen voor we de doile begraven hebben rIk bracht 't lijk op de zolder. De meisjes volgden nij Rooske was niet erg
gerust, want toen ik reeds beneden stonil, keerile ze weer om, om de Fransman
onder het hooi weg te stoppen. Weldra zaten we weer in de gelagkamer, waar we
't gelil verdeelilen.
Toen bemerkte ik, dat de meisJes echte roofsters waren, want biJ de aanbllk
van het goud, dashten ze aan de vermoorde niet meer^
<r Als ge me dikwijls helpen wilt, zei ik, gult ge binnenkort rijk worden. Ik
ben bezig met een moordenaarsbenile biJeen te brengen. lryilt ge ook leilen
worden

?

r

Moeten we dan met u mee ? > vroeg Siska
< Neen. antwoordde ik. maar ik zal toch ilikwijls uw diensten nodig hebben
Ge moet me weten te zeggen, waar er vette potten zitten, wear we voordelige slagen kunnen tloen >.
De meisjes aanvaardden mijn voorstel en ze ware[ van de eerste leden der
c

bende.

Toen de duisternis inviel, haalde ih 't lichaam ryeer naar beneden, 'k heb
het dan begraven achter de boomgaartl. 't Is nooit ultgekomen.
Tegen ilat tle baas en de bazin terugkeerilen, was ik weg.
Siska en Eooske hebben aan ile benile goede diensten bewezen. Ja, ze hebben
nog leilen b{gebracht: Isabella Muylaert, Isabella Van Maele en Wanne Lappers.
275

zljt gfl nog schuw om naar Franclsca te gaan ?
neen. Die zou menig man beschaamcl maken.
tVaarlijk,
-Zo
sprekende kwannen de schelrnen aan een kleine woning, tegen het dorp.
Hier woont ze, als ze ten minste niet verhuisd of gevlucht is.
-Bakelandt klopte aan de deur.
is daar ? klonk een schelle stem.
- l{ie
Goeile vrienden, Siska.
-De deur ging open en tweetal trad binnen.
't
* Wel kapitein, wat geluk van u hier te zien ! zei een nog Jong meisje, maar
met eeû gelaat, dat valsheid verried. 't Is lang geleilen, sinils ge hier geweest
zijt. En ge brengt een kameraad mee.
van wien ge dikwijls hebt horen spreken.
- Simpelare,
ja,
ga
zitten. Maar niet te wikl, want mijn stoelen zijn ouil en ver- Ja.
kunt
het
hier we.l aien, dat tle zaken der bende slecht gaan Ge doet
sleten, Ge
me niets verdienen, kapitein, dat is niet wel.
- Zitt ge dus nog niet gevlucht ? zei Bakelanilt ontwijkenil.
? En waarom ?
- Gevlucht is
Verleye gevlucht ? hernam ile rover.
I{aarom
- Omdat haarRozeke
in
vader
de gevangenis zit en ieiler weet, dat de ilochter
geen haar beter dan tle vader is.
wanneer is dit gebeurd ?
- En
Een dag na de aanhouding van haar vailer.
-.Zo I zei Bakelandt. De schrik zit er in.
- Van eigen I Wie zou er geen schrik gievoelen nu alles op zijn laatste
Welnu, Simpelaere,

loopt

!

- Zottin! zei Bakelandt. Hoe is "t mogelijk zo te twijlelen.
îussen ons gezegd, spinnen is een armzalig arnbacht en 'k wilde, dat de
kapitein ons weer eens een lruitenkansje bezorgde.
- 't Is daarvoor dat we gekomen zijn, Siska.
Dat is braaf. Laat horen.
*- Kent ge Catharina De Smet ?
-* Zo goed als ik u ken.
Zit ze er warm in ?
zoveel geld als ik armoe. En 'k heb veel armoe, zulle.
- Ze heeft
zouden daar een bezoek willen brengen. Wat zegt ge er van ?
I{e
- ùlaar
iran avond toch niet ?
Ja. zou dat niet gaan ?
- Met u tweeën ?
rnaar we zijn er wel vier waard.
- Ja.
't
Eol
is goed veruekerd. De deuren sluiten wel. want bazln De Smet is
een gienge 'frien" die van ni€ts anders droomt dan van dieven, welhe haar gelil
komen stelen.

*
-

En we zullen zorgen tlat die dromen waarheid worden, zei Simpelaere,
Maar zouden we er niet binnen geraken ? vroeg de kapitein.
Niet gemakkelijk 8)n ze lreeft een sterke knecht, een reus van een kerel.
Dan is haar waakhonci 's nachts binnen terwijl een andere voor de ileur ligt.
En 't zijn wrede dieren.
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't Gelaat van ile roverhoofdman tekende teleurstelling at. Met spilt
hij, tlat hij nu de hulp zijner mannen miste.

beilacht

't

Meisje ilacht enige ogenbllkken na.
Dan zei ze:
Weet een miililel.
- 'k
Spreek
op, zei de kapitein haastig.
Van avond kunt ge onmogelijk gelukken. Neen, daar ls geen denken
rlat verstaat ge.

aan,

Maar we kunnen hier morgen toch niet rondlopen.
- Zoudt
ge dan willen verjaagil of gepakt worden, als Ee nu t hof van
De Smet aanranrùt

? Wees toch zo ilwaas niet !
ga
lVelnu,
voort.
lVal hebt ge dan overdacht ?
Morgen tussen vijf en zes uur is de boerin alleen thuis, ten minste zo
ze geen bezoek heeft. De knecht is dan naar 't dorp, waar hij melk brengt. De
bazin levert melk aan vele dorpelingen, moet ge weten In die tijd kunt ge uwe
slag slaan.
de boer dooil ? vroeg Simpelaere.
- Is
Vrouw
De Smet is nooit geÉrouwd geweest, hernam Siska, Om vier gaat
de werkman weg. die in de schuur graan dorst. Dus is de bazin alleen thuis.
lk weet al. wat er ons te doen staat. zei Bakelandt na enig nadenken"
- lYat
dan ? vroeg Simpelaere.
- We zijn
ileserteurs en gâan er eten vragen" We spelen de rol van Waen
Meyer bii Vervloeti maar wat korter en sneller. Verstaan ?

- Ja.
- Vertel miJ wat ge beiloelt, zei het meisje.
In

korte woorden verhaalde de hootdman de aanslag bij Vervloet.
Maar we moeten goed weten. waar de hoeve staat, hernam Simpelaere.
- Ge
zult ze ons wijzen. niet wa,ar, Siska ? vroeg Bakelandt.
Moet
ik morgen rnee gaan ?
Neen. neen, maar straks hunt ge er ons naartoe brengen.
- 't Is goed., sprak Franscisca. maar
na tien uur, als alle ilorpelingen in
bed zijn. VVe moeten tegenwoordig goed oppassen en 'k ben nog te jong om met
de beul kennis te maken.
schavot ! zei Bakelandt wrevelig.
- Attijat dat
Denkt ge er nooit aan ? vroeg het meisje. Ik wel, soms kan ik er niet
van slapen. Moordenaar zijn is tocb wreed.
- 't Is een stiel geiijk een andere. riep de kapitein op ruwe toon
- Ja, maar in plaats van geld ontvangt men soms een rare slag, tlie voor
goed een eind aan de stiel maakt, hernam Siska.
Bakelandt lachte bitter,
- Dwaas meisje. zeide hij. Nu als voorheen bliif ik gevreestl en niemand
zou durven een hand naar mij uitsteken.
Het meisje schuilde bitter het hoofd,
- Ge maakt u zelven blaaskes wijs kapitein. De tijilen ztjn erg veranilertl
en ih zou durven wedden dat de boeren op u zouden troeven in plaats van
te gaan lopen wanneer ze u moesten zien.
En ilaar Bakelandt haar verbaasd en ongelovig aankeek voegde zli er bii:
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- lVeet Eo ilan niet d,at de gendannen tegenwoorillg het lanil afrelzen en
ilat hun yoornaamste bezlghelil nlet meer bêstaat in het nazetten van Bastoors
en eonscrits?
- Ja, ilat weet lk wel.
- En ilat er strenge bevelen schlJnen gegeven te ztJn om u dood of levenil
tn hanilen te krijgen.
- Bah ! zei Bakelandt, 't zal zo'n vaart niet lopen. Voor miin paart mag ile
beul ztcb zelf ophangen of de nek afsnijilen. Ik ga voort met mijn oudl stieltje
en lk wil enige goede slagen iloen om mij voor mijn ganse leven te vriJwaren.
Gij, Siska kriigt er een goeil ileel van"
Zo sprekende verliep ile tijil.
Na tien uur verliet het drletal de wonlng.
a

aa

De volgentle ilag, om v{f uur van de nanoen verllet Dries, de knecht van
bazln De Smet. ile hoeve, om de melk naar Pittemplaats te brengen.
Van de haagkant zagen twee mannen hem vertrekken. IIet was reeds dulster. Enige tijd later gingen ile twee mannen
- Bakelanilt en Simpelaere - naar
het woonhuls. Twee honden begonnen lutd te blaffen. De tleur werd geopenil
cn bli het schtJnsel van een lantaam. zagen de tovers ile bazin.
- Wie ls daar ? riep ze.
- Twee deserteurs. die u om een brooel smeken, antwoordile de hoofdman,
met klagende stem- We zijn half ilood van de honger.
De schelmen trokken de woning binnen.
- l{e hebben zo'n honger ! kloeg Sirnpetraere. We hebben nog geen kruimel
brood onder de tand gehad van de hele dag !
- Stit maar. hernanr ile boerin vriendelijk. Ik heb aan vele ileserteurs eten
gegeven De mensen peg,gen wel. dat ik gierig ben. rnaar cle arme vluehtelingen,
dle .ile soldaterij ontlopen, hebben zlcb niet over mij te beklagen, Brooil met
hesp en koffie. zal wel smaken.

niet waar ?
Catharina De Smet was omtrent veertig jaar oud. Met ile hulp van een
knecht dreef ze de hoeve en verdienrtre iaarlijks een schoon sommetje. De bazin
was spaamaam uiterst spaarzâârn 'relfs tot aan de gierigheid toe. maar dat te
een arme niet yan de deur ioeg, bewees ze thans. Onmlililellijk bukte ze nicb.
om ult een kast voedsel te nemen"
Op hetzelfde ogenblik sprongen de rovers naar haar toe Bakelandt wierp de
ongelukkige erouw op de grond. terwiil ziln gezel haar bij de keel greep,
om 't roepen te belettenDe hoofdrnan bond haar aan armen en voeten.
Simpelaere haalde een pluimen kussen ean een bed en wierp dit op de
rampzalige boerin. die spoedig de geest gaf"
Nu doorliepen de schelmen haastlg dc woning rovend wat van hun gading
was.

Ze wierpen de strozakken van net bed en vonden een aaroen
lag een dooske, dat enige goudstukken bevatte
2V8

por ttierin

Uit een lade roofilen ze juwelen en ook nog geld. Van enige gebedenboeken
rukten ze het zilverwerk. Dan ilaalilen ze in de kekler af, maakten zich meester
van worsten, brooil en boter. Vervolgens stalen ze enige klederen die ze nu met
het gure jaargetiJtle goed konilen gebruiken. Dan maakten ze zich snel voort.
We weten reeds, hoe een werkman, die melk kwam halen het lijk, vonil
en illt aan Jan-Baptlst de V9itte, neef der vermoorile ging vertellen.
Toen ile Witte op ile hoeve kwam, trof hij er de verschrikte geburen aan.
IIet lijk lag er nog, zoals de rovers het gelaten hailtlen.
Catharina ! kermile ile Witte. Dat ge zo moest sterven !
-IIijAch,
wilile d.e vermoorile te bed leggen, maar de geburen waarschuwilen
hem, d.it niet te iloen.
Welilra verscheen de vertegenwoordiger van 't gereeht, vergezell iloor heelmeester Cardon.

ge
- Cardon, dokter, wie had dat gerlacht, toen straks ons huis verliet,
sprak ile Witte klagenil.
IIij betastte ilen hals en het gelaat, bezag een wijl het aangezlcht, en
sprak:
- Men heeft de ongelukkige boerin versmacht. De eerste rryervel is van
ile tweeile geschelden en dat alleen reeds kan ile dood veroorzaken. Ik denk, dat
ze niet meer leefde, toen de bandieten het kussen op haar wierpen.

L'j
Pittem was in rep en roer. Francisca Ameye bemerkte die ongewone beweging en begreep er de oorzaak van. Om niet het minste vermoeden te wekken,
ging ze naar het dorp. Daar ,,a,9 ze ile gerechtsdienaar naar ile plaats iler misilaad
gaan. Ziln verschijning ontstelde haar hevig.
Ze was zo onder de indruk, dat re tjlings naar huis snelile. Maar ook hier
vonil ze geen rust, zij had deel aan die moord, ze was medeplichtige. Ze kon
gevangen genomen worden. Als waanzinnig van angst snelde ze op ilie ksutle
winteravond 't velil in.
Het schavot ! IIet schavot ! kermde zij.
En ile rampzalige sloeg een kruis.
Alsof zij hiermede de boze geest wilde verdrijverr sloeg zif er nog een, murmelde allerlei schietgebeden lnaar kon de zware steen ilie op haar hart tag
niet afwentelen.
-Mtjn Goil, mijn God, mompelde zij, wat moet ik toch beginnen. Ik ben
zo rampzalig.
't Berouw kwam te laat.
Zij liet zich vallen op de klamrne gtond, verborg haar aangezicht met haar
handen en daar zat ze als een boetvaardige Magdalena in de grauwe avond en
Uet ile stormen uitrazen die haar bestormilen.
Toen zif wat tot bezinnlng was gekomen vervolgde zij haar weg in de
iluisternis, wist niet waarheen ze ging, dwaalde uren rond, draaitle bijna op
dezelfile plaats en verilween ten slotte in het dichte woud.
ta
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oniler algemene deelneming werd bazin De Smet ilrie ilagen later begtaven'
Men bracht tle nnistlaatl in verbantl met Bakelanilt, en toen nu bleek'
ilat
ilat Francisca ameye spoorloos verdwenen was, mompelden de dorpelingen,
aanhouillng'
haar
gerecht
beval
IIet
ile splnster voorzeker niet te vertrouwen was.
meer
zoilra men lnaar zag terugkeren. Maar het meisie vertoonde zich niet
te Pittem.
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