DE TERECHîSTELLING
Elf slagen galmilen ult de ouile Halletoren !
I)aar zijn ze, ùaar zijn ze ! weerklonk het van ginds op de daken, want
zii. -die hoog zaten, en over ile andere gebouwen heen keken. zagen de stoet
naderen.

zlln ze ! donderde
-En Daar
ieder rekte

het over rle Markt.
en een hei(,ige tr;ervet;iisg ontstond oncler het volk.
Vier karren rolden aan langs de weg door soklaten afgezet.
Een priester rat op 't eerste i'orrrtuiig tussen Eakelandt e'. Pé Bruneel.
De roverhoofilman zag onverschillig om zich heen.
Ja, hij scheen in dit vreselijk ogenblik nog met de dood te spotten.
Of ging er lets in zijn hart om, iets dat hij verdoven wilde ?
Maar op de overige rovers harl 't gezicht van 't schavot een gans analore
de

hai

nltwerklng.
Sommlgen verbleekten, anderen weenalen.

't

Volk diep onder de indruk hielil zich doodstil
Bakelandt ontstak een pijp....
't IVas een laatste gunst, ille rner hem toestonil, hij rookte hartstochtelijk"
- lVe zijn er, sprak hij onverschillig, toen de karren stil stonden. Wat een
volk ! mornpelde hiJ, brutaal ronil zich blikkenrl Vroeger beefden ze voor mij,
en tu...
Bakelandt was gekleed in een rood hemd, ook Simpelaere, Franclsca Ameye
en Isabella Van Maele droegen zulk een kleed.
Ze zaten daar met de hals bloot, aangestaard iloor duizenden.
De rovers stegen af.
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Boutgutn nailerile...
Bakelandt zou 't laatst sterven. Wle het eerst

?

De beul legde ziin hantl op de schoutler van Francisca Ameye en leidile haar

meile.

Het jonge meisje weende en snikte. zodat gans haar lichaam heftig snokte.
De priester vertroostte haar en ging meile op't schavot. Men moest't meisje
schier dragen... Ze durftle niet meer opzien, trouwens tranen verduisterden haar
ogen
- God heeft u niet vergeten, Francisca, moed, mijn ilochten.. fluisterde de
geestelijke.

ZiJ sprak geen wooril meer.
Diep was haar berouw over haar zwaar zondig leven. Ats kind hat ze te
Pittem gespeelil, als meisJe stond ze nu te Brugge op 't schavot.
Oniler de toeschouwers bevonilen zich vele harer ilorpsgenoten en ilie we1r6n
ook ontroeril.
Dle boeterloening wiste veel ult..
vrouwen. ilie Francisca herkenilen, vielen ln onmacht, maar konilen nlet
iloor de iliehte mensenmassa weggeilragen worilen.
Boutquin moest ziJn werk verrichten.
Zifn helpers grepen Franclsca vast en bonilen haar op een plank
't MeisJe gilde en ze spartekle tegen".. de levenszucht iteetl zich gelilen, maar
snel viel het mes... en gerechtigheiil was geschieil.
is een, sprak Bakelandt onverschillig.
-AlsDat
een baarlijke iluivel stonil hij daar ! Neelr, geen mens meer was hiJ, iile
zo ongevoellg een melsJe, zljn slachtoffer, in ile dootl z g gauî.
De beulsknechten veegden haastig't bloed van het mes en trokken het weer
omhoog.

Isabella Van Maele was ilaar.
Bakelandt keek naar haar, maar ziJ niet meer naar hem. Isabella ook weenda
ZiJ kwam eveneens van Pittem, zlJ was koningin der bende geweest. O ! hoe
verbllnd was ze toen, menenil 't geluk gegrepen te hebben...

En nu!
Dacht ue a

n

Jozef Poppe ? Atles had anilers kunnen z[n.". o! zo geheel

anilers...

Maar lang nailenken kon ze nlet
Nog een vertroostende spreuke van de prlester en ook dit meisfe lag op ile
plank... en ook haar leven werd tn een seconile tliit afgesneilen aloor het scherpe
mes.

Bakelanilt had ziin piJp aan Daneel gegeven. ille nu het schavot beklimmen
moest.

Daneel deed nog een trek eR overhaniligilo de pijp aan de vlerile veroorileelile.
Sander, tot il'eeuwigheitl ! riep Bakelandt.
-DeAlloh,
rover rleinsde achteruit en hooil een hevige tegenstanil. Schuw zaS hû

naar de guillotine en zijn gelaat verrieel hevige angst.
I schreeuwde Bakelaadt.
- Lafaard
Zwrj5 ! klonk het.

-
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- Htl ls een lafaard ! Yroeger was hlJ zo bang niet van ùe dood, want hu
heeft mensen genoeg vermoord. En nu beeft hij, die lafaard !
De beulsknechten hadden moeite orn Daneel op de plank te kriJgen
Eindelijk toch lag hij gebonden.
Zijn woeste geschreeuw galrnde over de ruarkt. i)e toeschouwers waren met
schrik geslagen eu menigeen badde zrch gaarne verwijderd, ware 't mogel{h
geweest door die drom te dringen- Maar wie hier stond, moest bliJven Yelen
wendden 't gelaet aI. Vrouwen kermdeû.
Het mes viel en ook Sander ûaneel had zijn straf ondergaan
Ilet volk bewoog zich als een onstuliruige zee. Luid klonk angstgeschreeuw
en zells mannen bezwijmden
't llooÎd van l)aneel was niet ur de urand gevalien, doch rolde overt schavot.
Akelig gaapte de mond en alle gelaatsspreren waren in beweging, zodat de
vreselijke sturptrekkingen de memgte met scfuik vervulden
Een gendarm, een oud-gediende reeds, greep de kop bij de haren vast.
Hij hiel hem omhoog en gnjnsde er tegen en wierp hem dan in de mandDeze bijzonderheid der terechtstelllng rs in 't geheugen van het volk bewaard
gebleven, wel een bewijs ùat ae op de toeschourf,ers een geweldige indruk moet
genaakt hebben en overal verhaald rs gewordetu
Nu was het de beurt aan Simpelaere.
Deze zag even bleek als l)aneel, maar stapte toch gewilltg meile.
jongen I riep Bakelandt tnt zijn oude gezel, zijn makker en rneile- Kloek,
deserteur uit het leger.
Maar Simpelaere keek niet meer naar ziJn oude hoofdrnanSnel vorderde het bloedig werk
Weldra was het Bakelandtis beurt.
Maar zie nu in de jongste stond, kwam er iets ln 't hart van de beruchte
bandiet, ilat hem zonderling ontroerde.
Het was iets dat hij nooit gevoeld had.
Met trage stap beklom hij het schavot, langs de beul
De priester wachtte hem boven, met het kruis ilat hij Bakelandt voorhtelil.
Bakelandt schrok en bleef een ogenblik staan.
Het volk dromde te samen om hem te naileren en hem te zlen.
Bakelandt flulsterde iets in cle oren van ile priester.
Huys beschrijft wat volgen saat. Hii heeft het gehooril van een ooggetuige
zelf.
< Bakelandt recht, nevens het bebloede beulsmes, met zljn hanil al achter
vastgebonden, wachtte een ogenblik, en dan, met een stem, ilie van verre kon
verstaan worden, sprak hij deze woorelen :
-

IUensen van Vlaanileren,

ik

vraag u, uit de grond van mijn hart, vergif-

fenis voor al het kwaail ilat wiJ beilreven hebben. Ik verhoop dat God, voor wiens
oordeel ik seffens moet verschijnen, onze misdatlen reeils vergeven heeft, maar
niettemin, gelieve toch een gebed te storten voor onze zielezaligheitl, en loont
aldus het kwaad met het goed" Is 't dat de stem van een moorilenaar weerdig
is door u aanhood te zijn, onthoudt wel deze, mijn laatste woorden : Zwicht u
van onrecht en de ledigheitl, gti weet niet hoever zlj een mens kunnen leiden,
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*li,

zij âijn 't ilie mijn leven ongelukkig gemaekt hebbcn en ilie miJ hier brengon
op 't schavot. Vaart wel tot in der eeuwigbeiilHij eweeg en hlj keerde naar ile priester, die hem omhelsdo en ilio hem nog
en

het hruisbeeld te kussen gaf.
De beulen lieten begaan en, ziende dat er niemand aan hem kwa,m, ging
Bakelandt zell op de plank liggen, niemand ileeil ile rlemeu vast. I

't

Was doodstil...

Boutguin gaf een seln.
Voor de laatste maal vtsl het mes, het hootd rolde in ile mand on't llchaam
verdweeu door de valluik.
't lVas of één aucht ult de menigte opsteeg, een zucht van verlichtlng.
Bakelandt was dood !
Een wagen kwam aangereden.

Er stonden doodkisten

op.

De beulsknechten weerden zich om ter messt en in korte tlJil warcn ils lûken
gekist.
De wagen vertrok weer...
De menigte nakte langzaam, diep onder de inrlruk van 't wrede schouwspel,

al.
I

De lijken werden op

't kerkhof van het Sint-Janshospitaal begraven
De volgende dag werilen Isabella tluylnert en Joanna Monnaert tentoon-

gesteld.

Claeys hail ilie straf reeils de 2lste Augustus onilergaan. Daarna werilen ileze
schuldigen opgesloten, naar luid van het vonnis. Aldus was het elnde iler be.
ruclrte roverbende, die Vlaanderen ztllang onveilig gemaakt had.
Rust keerde terug. lgel volgde nog de verdrukking van het kelzerriJk, dio
overal zwaar op de jonge lietlen woog, welke tot de kriigsdienst geroepen werden,
maar de troebele dagen van roversgeweld en republikeins schrikbewlnil behoorilen tot het vededen.

EINDE

IAN VAN CONTICH
IOHAN VERDIICK

DE BENDE VAN

BAKELANDT
Deel il

ANTWERPEN
UITGEVERSFIRMA L. OPDEBEEK

1955

