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I)e hoekjes van,t. I'IÂ){S u'ortfen in alie scholen aanbevolen, omdat zij bocierlrel
en nuttig zijn err aan c"le l<inclererr viin eigen lnncl en volk vertellen. Dat vecl lrurrlrners reeds drie- en r.ierrnrral herdrnl;t l't'rclen bev,ijst hoe A, HANS'KINI)l'l)i.BIBLIOTHEEK ovcral gclrartgtl u-ordt. De meeste verschenen boekjes zi"irr n(}g'
verlilijgb;rar. Ziehiel ecnige lrn cle lrrrrtste Iilels:

Nr.

434

KINDERBIBLIOTHEË,K

A. FIÂNS

lle Tmsvenarss van ffiiksnlrufrde

301. i')e Klcine 'l'ooncelspeelster, --- 3(I2^
;J00. 't Portiertje i,,an Roeselare.
- Brand.
Bannelingen. ; i{}5 , Irr
.Angstiççc Dagcn. -- SOg. Antl'erpen in
_- 30d. De307.
Fiere Margrie-t \':{ir
;106. De \\tonderbare Redclinpç.
tret"\\riide Land.

- Het Roef.ie. iJ't2. Iierr
3f1.
310. - Âvontuur van den Sclrilder.
- Reis.'t 313. De Geheimzinnig'e ',feekens,
le
314. De Spanjaardr:n
onverwactrte
- Jan.
11" De l-itrsclr,-.
316. De IIcks Van rle -lvÏoeren"
Glreel. -- 315. Tv,arlc
'r{achter van nikenhof.
3f8.- Het Juffertje van Parijs. -- :i19. -Dè -lÏolfjager Yan
'à22.
321' I'Iet Gezin van den Visschel.
,320, De -Zeeroovers.
'lnrnhout.
- l{arel te Gent. '- 324. I)e Spanjaardern
i'c
3?-3. Keiz,er
De Wilde -Cow-Bo1'.
326. Een
Àr'ontuur, -- iJ:J?.'
in de Sneeu',r''
I'Ieclrelen. ---' â25. lierstmis
'trngstig
329. ËIct licht in r1a !"I!r'Ioinis.
De ll.t^is in den Nacht. *- 32d. De Zv,afte llende'
331. Een keer lViidstrooper.
330. De dankbare Soldaat.
-- 332. IIbt \l'urrrr "'
334. In veilige llaven.
la.ncl. -- 383. FIet verloren Testament,
-- i}3q' I)c n "ttderbare reis ran schippcr Bonte,koe. --- 336. Een brutale Feeks" - Q3l. \/ltlt'rs'
vertrou',vr:n. -- 338. I)e vlucht over de Schelde. ** 320. Neel's Avoutuut', - :tl'{'i.
341. De Held van Afrika. ---:]42. De Pleegzoon"v{rt rlr"r
De Zwa;:te Ruiters.
Leuven.

Beilel:rar.

- Reieg van den llavenburg'
343. Het

344. Een Ai'orrtulrrl'.ll.t

S45. De Yriend-'van elerr Indiaan' -- 346.- De Peigrims en dellt""f "
3tr8. FIet verloren Koffert,ie', -' ll'l'1). ile
ridder.*- S4?. De twee Gt:mzenjaget's.
351, L'le schat in den l{r'lri' r.
Huis.
350. Het r.eriaten
tlelcl van Maldeghenr.
- van den Zeekapitein. - :i;1.
-- if52. T{et lruii in de- l)ennen.
853. De vrienrl
De gestrafte l-Ioogrnoed. -. 355.- Grootmoedrrs l{elpers. ** 356. Een Vllnrrrn',r'lrc
iongàn in Arnerika..--- 35?. De Jonge Koiorrist. *-.358. De I{erder van dc Il,'r'r-

\racantie..*

360. Ile trvce Robinson Cnr:rilri .
i,rnilr"n. J 859. Na iijden komt verbli.jden.
363. De Durver irr rle
381. Erletrnoeitigheid beloond. * :162. I)e- Dun'er,
- Cloochelaar. -- 3(ili. t)e
-Prairie.-- 364. Dé.jcnge }loveuier.
365. De sltirve
368. De schril< rl:rrt ltcrl
Bezoeker.
valsche Boudcwijn. -- 36?. De zonilerlinge
- 31i'H$'vn,de lijl'r:ig,r'rit"
3?0. Bij de Eskirno's. -i169. I)e Pizraggeest.
Dorp.
3?4" De Stitrl'r,rot,3I2.- Ile eenz.ame lloet'e. - 3?3. Het schot in den Avand.
- KerstzânÊtr,.
-rJer'.
376. I{et Àvontuur der
3?5. Gàseheiclen Yrienrlen.
3?9. Uit het Cirlirrr '3?8. De Cirkusjongeû.
3?T. lloogmoetl. gebroken.

IIet Spookschip.
Elke ucek lelschijnt eett nieur"
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FIÀNS

lls Tmovercæres warç H3iksmuidæ
T.

'l e Sint Jacobs Kapeile bij
Eiksrnuiden

srorrd

aan clen rechteroever van den Yzer" die toen --*
rond de jaren 1580 -- veel breeder en meer een
inham van de Noordzee was dan een rivier, een
scharnele hut van klei en met rier gedekt" Daar"
woonde Jan Verhelle, die op de hoeve van Klaas
Goudenzoone werkte en een groot gezin moest
onderhouden. En dar viel hem nog re moeili.jker
rlaar sedert een jaar zijn vrourv gestorven was.
Zijn oudste dochter Fransisca deed het huishouden. 7,e was hi,jna :lchttien jaar. Ze rvercl
geholpen door een zuster rran zestien, Lijsje.
Buiten hen waren er nog zes kinderen, w;îervâfi
her jongste pâs drie jaar reÏde.
Een zware last drukte clus op clc zusters...
ftl[aar zij deden lrun besr"
De zon was reeels ginds aehter de rvijd*,
'iruehthare polders ondergegaan, en ûp e{elen
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schoonen Àugustusavond kwam ian Verheiie
van de groote Hemmehoeve naar huis. De hitte
van den dag was vervangen door een aangename
koelte.
Verhelie genoot er van. Hij had tarwe gepikt
en het was zwaar werk geweest in den zoîttebrand. De verrnoeienis boog nu wat zijn kloeke
gestalte, en de rust zou hem goed doen. Hij wilde ztch straks te slapen leggen, buiten ondir een
afdak, want in de duffe hut ûas het niet uit te
houden 's nachts.
Fransisca staat weer te droomen, mom,
- Verhelle.
pelde
TIij zag reeds van eenigen afstand zijn oudste doc*rter op den Yzerdijk. Hij wist, dat ze
in de verce staarde met wijde oogen, als zag ze
wondere dingen. Maar als rnen haar vroeg, waar
ze zaa lang naar gekeken had, kon ze gewoonlijk niet antwoorden.
Eens toch
1v1s nu veertien dagen geleden
zei ze na-'1
dat zonderling gedrag:

- -* De duivel trok

met wel veertig heksen
door den polder. Ze waren allen schoon gekleed
en gingen naar een feest in de duinen van
Nieurvpoort.
Vader had haar bestraft. Over zoo iets moest
ze niet spreken. En hij verbood haar nog naar
de oude Leida ûe gaan, die wat verder woonde en
met bedelen aan O.:Uî, geraakte.

Verhelle wist, dat Leida altijd zulke vreeselijke verhalen vertelde: van heksen' die op een
bàzemsteel door de lucht naar een duivelsvergadering reden, over arrne lieden, die hun ziel aan
den duivel verkochten en dan eensklaps zeer rijk
werden, van toove(essen' met de kwade hand,
die ziekten en ongelukken verwekten en nog
veel meer.
Fransisca was altijd wat zwak van geest geweest. Het had heel lang geduurd, eer ze kon
gaan en spreken. Met bewonderenswaardig g,-9âuld, was ze door haar moeder opgekweekt, Ze
bleef achterlijk bij andere kinderen en kon uren
in een hoekje zitten peinzen en droomen. Soms
zei ze, dat ze in den nacht wonderli.ike stemmen hoorde en muziek als bij den ommegang te
Diksmuiden.
Maar in het laatste jaar scheen dat veel gebeterd, en het meisje had op flinke wiize het huishouden gedaan.
Zal het wel gaan op de Hemmehoeve I
vroeg Jan Verhelle zich nu af.
Vrouw Goudenzoone, de bazin, had gevraagd of Fransisca als meid op de boerderij in
dienst wilde treden. En dadelijk had de vader
toegestemd. Maaike, de derde dochter kon met
Lijsje het huishouden doen; Lijsje was vlug en
verstandig, orn de plaats der oudste in te ne-

men'
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Fransisca zou loon verdienen en buiten den
kost zijn en dat beteekende een groote verlich-

ting.

Maar op de Hemmehoeve zort Fransisca niet
mogen droomen. Daar hielden ze van aanpakken en werken.
Verhelle was nu zijn hutje genaderd. De
kleinste kinderen kwamen blijde naaf hem toegeloopen. Ze hadden vader, die 's morgens om
vijf uur vertrok, vandaag nog niet gezien,
Verhelle liefkoosde hen en deelde peren en
pruimen uit, die hij van de goedhartige vrourv
der hoeve gekregen had.
Dat was een vreugde!
Àrme kleinen, dacht de vader. Zoo vroeg
- moeder moeten missen... Het is toch te
hun
wreed.

Hij veegde haastig een traan af. Bij zijn kinderen voelde bij zijn verlies steeds scherper.
Fransisca had van vaders terugkeer niets bemerkt. Nog tuurde ze in de verte, over het wijde
land, de groote vlakte van Veurne-Àmbacht.
Vader tikte haar op den schouder, en het was,
of ze huiverde. Ze keerde zich om,
Waar kijkt ge naar? vroeg Verhelle.
- O, naar het land. De zon is zoo schoon
Het was alles net goud als v;rn de
ondergegaan.
kroon van Onze Lieve Vrouw in de kerk te
Diksmuiden.
4

Vader gaf haar een paar pruirnen, Hoe krvam
Fransisca toch aan die vreernde gedacl"rten i. .
Zooals zij, sprak er niemand in het roncle. De
menschen, die soms Ltaar zomderling gedrag bemerkten, babbelden er wel eens over.
Kom in huis, hernam Verhelle. Ik heb
- nieuws...
groot
Lijsje had gezorgd dat het eten klaar stond.
Vader avondmaalde echter steeds op de hoeve,
rnaar hi.i hielp gaarne de kleinen en zag toe, dat
ieder genoeg kreeg van rJe dunne pap en het
zwarte brood.
Ja, ik heb groot nieuws, zei bij, toen ze
-om- den disch zaten onder het lage dak. Vrouw
Goudenzoone heeft gevraagd, of Fransisca als
meid naar de hoeve kan komen. En ik heb toegestemd. Maaike zal na Li.lsje moeten helpen,
'W'e
en dat kan besr.
zullen wat meer geld hebben en Fransisca is ook buiten den kost.
De oudste dochter keek verheugd op. Ze
wilde gaarne naar de groote boerderij. Ze vond
het hier zoo eenzaam. En ja, ze zou ook geld
verdienen !
Ge kunt morgen al rneegaan, want de brutale koemeid Marie, Iteeft ruzie gemaakt en is
weggestuurd, hernam vader. Doe er uw best. De

vrouwe is zoo goed... En de baas is ook niet
kwaad. Ge zult op de hoeve blijven slapen, maar
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Zondags namiddags moogt ge naar huis ko-

--- Kind, ge moet ,i"p.o... we staan vôôr
vijf uur op, vermaande de vader.
O' ik ben klaar... Ik moet toch behoor- kleeren hebben.
lijke

men.

Fransisca droomde niet meer. Ze zocbt linnen en kleeren bijeen en begon haastig bij een
vetlampje het een en ander te herstellen... Het
w"r .eôdu bijna geheel donker in de hut. Lijsje
hielp vader orn de kleinere kinderen naar bed te
doen en Maaike ruirnde de tafel af.

Het was een raadsel hoe het gezin in die kleine
hut een ligplaats vond. FIet was er benatrwd.
Verhelle liet de deur op een kier staan, opdat de
frissche lucht kon binnen zweven. Hi.i was een
verstandig man, niet bang van versche lucht,
als zooveel tijdgenooten, die hun slaapkoetsen

Daarna zette Jan Verlrelle zich aan den
oever aan den Yzer" Het was zulk een vredige,

stille avond. Hij hoorde alleen eenige vage geluiden uit de stad, en ginds de kikvorschen in
het riet.
Jan Verhelle stak tuig in het water om paling
te vangen. Het was verboden, men mocht niet
aan hei vischrecht des heeren raken. Maar Jan
zag niernand op den dijk en zijn gezin moest
t".h .t.tt. Het was hard dan de visch door God
geschapen, onaangeroerd te laten als ze zoo dicht
d.tt uti.o* bevoikte. Lang bleef hij zitten.
Lijsje en Maaike waren hem al goeden nacht
komen wenschen.
Eindelijk had hij eeî zoatie visch; dat was
kloek voedsel morgen voor de kinderen. Hij liet
de paling nog in een netzakje tusschen het riet,

tot den ochtend.
Verhelle ging in huis. Nog z^t Ftansisca
naaien.

afsloten.
De arbeider strekte zich dan onder een afdak
uit, gewikkeld in een deken. En weldra sliep hij
in. De zwoeger had zijn rust \Mel verdiend.
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De eigenaar van de groote Hernrnehoeve, baas
Goudenzoone was, evenals zijn vrotw, steeds
v66r dag en dauw op. Het oog van den meester
moest irnmers over alles gaan. Ftret echtpaat had
een groot bedrijf , eigen akkers en andere, die hij
pachtte van de machtige Duinenabdij te Kokzijde. De duinheeren hadden langs de zee veel
land droog gemaakt. Ze boawden groote schuren, \ilaarvan et nog een over is tusschen Veurne
en Kokzijde en andere in Fransch-Vlaanderen
staan, dat toen ook tot ons graafschap Vlaanderen behoordè. De leekebroeders der abdij be-
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werkten viijtig veei land, maar de eigendommen
waren te uitgestrekt geworden. Ze lagen tot in
het huidige Zeeland, waar Kioosterzande bij
Hulst nog aan de rnonnilcen herinnert en men
zelfs een kieine kapetr ziet, ait. die dagen.
Zoo had Goudenzoone evenals anderen land
kunnen pachten, waarop de zwate tarwe groeide, de meekrap voor verfstoffen, erwten, boonen, haver, gerst en andere vruchten. En in de
vette weiden graasden de groote kudden vee.
De Hemmehoeve was wi.jd en zijd bekend. De
baas voerde het bevel over een legertje knechten
en de bazin over drie stoere meiden, terwijl ook
twee dochters ijverig nneehielpen. Een zoon \ilâs'
reeds getrouwd en woonde op een boerderij te
Lampernisse, waar hij vooral vee vette.
Jan Verhelle komc ginder met zijn dochter,- zei de landbour4rer tot zij:a vrouw.
Och ja, gisteravond had ik geen gelegenheid meer, om het u te zeggen. Ge waa(t na het
eten zoo vroeg gaan slapen. Ik fitoest Marie vervangen en heb Verhelle gevraagd zijn oudste
dochter, Fransisca, mee te brengen. Ze kan me
vooreerst helpen in de keuken. Het zal den braven Verhelle de huiseli.ike lasten wat verminderen.

Die deerne is maar half wijs! Laatst in de
ze ttet er over, dat ze er zulk een

- hadden
herberg

tar.efi praat kan uitslaan, nu eens over Engelen
en dan over duivels.
De menschen overdrijven. Zeker, ik weet
het- ook wel, dat Fransisca lang achterlijk geweest is en haar moeder zaliger heeft er dikwijls
geno.eg bij mij om geschreid. Maar sedert een
jaar doet ze flink het huishouden. Verhelle is er
zeer tevreden over. Nu kunnen Lijsje en Maaike
dat doen. lk zal het wel klaar spelen met Fransisca, als gij het goed vindt.

O ja, ik laat dat aan u over, hernam de

- En zeker Jan Verhelle verdient het, dat we
baas.
hem helpen. Hij is een brave kerel, die me al

dertig jaar trouw dient. Hij was zeker een jaar
of tien, toen hi.i hier op het hof als veehoeder
kwarn. Een dochter uit den kost en haar loon
bij zijn verdiensten, het is voor zulke menschen
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een heele verlichting,
Intusschen was Verhelle met Fransisca in de
keuken gegaan, waar het ander volk zich voor
het ochtendnnaal om de lange tafel schaarde.
Fransisca, die haar pakje in de hand hield,
keek verlegen rond. Maar dadelijk trad de bazin
binnen en wenschte het tweetal vriendelijk goeden morgen.
Dus, Fransisca, ge komt bij mij in dienst,
- ze dan.Ik weet, dat ge flintrc uw best zult
sprak
doen. Ge waart thuis een echt bezargd moeder-

tje...
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De andere meiden stoott€n elkaar aan..' Ze
durfden nu niets te zeggen, maar dachten hetzelfde en de knechten wellicht ook.
Nam de vrouwe nu die halfwijze deerne op
lret hof, iemand, die door ieder uit den weg
urerd getreden, oindat ze zoo zonderling kon
doen?

Ànna, schuif \Mat op... dan kan Fransisca
- zit.ten, hernam debazin. En helpt allen wat
daar
rnee, dat ze het hier spoedig gewoon is.
De bazin vaarzag zelf het nog verlegen
meisje van voedsel,

Na het ontbijt flam ze Fransisca mee in de
keuken. In <1e ,*iut. dagen zoa de nieuwe dienstj
bode bi.i haar werken.
Frransisca was nu al een paar weken op de
ôoeve en werkte flink, tût gÉoote tevredenheid
van vrouw Gouclenzoane, 7e had in de afdeeling van het personeel een eigen kamertje. Daar
kon ze 's avonds origestoord liggen denken.
Het duurde altijd een heelen tijd, eer ze insliep,
hoe rnoe ze oak kan zijn. Dan mijmerde ze over
de wonderbare verhalen, die de oude Leidt haar
verteld had. Ze was het liefst alleen. Het kon
haar niet sclrelen, dat de andere meiden haar
wat schuwclen. Âls deze met de knechten
's avonds in den boomgaard zaten te schertsen
en te lachen, wandelde Fransisca ge\Àroonlijk tot
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iran den tizer en staarde over den stroom en het
wijde land. Daar mijmerde ze \yeer,.
Maar nu waren de avonden al kort geworden
en sôms zeer guur. Men moest binnen blijven,
Fransisca z^t dan ook met de anderen in de
ruime keuken, \ /aar een houtvuur brandde in
den wijden haard, doch zelden nam ze aan het
gesprek deel.
Ze werkte nu rneer zelfstandig, Ze had leeren
melken. Het vee liep nog nacht en dag in de weiden. De melk werd voor een deel te Diksmuiden
verkocht, maar meest nog tot heerlijke boter gek-arnd. Nog altijd is de Diksmuidsche boter beroemd.
Het was Herfst. De knechten en meiden ble,
ven ook 's $y'inters op de hoeve. Het verzorgen
van het vee eischte veel arbeid en er rnoesten
groote hoeveellreden tarwe, haver en gerst gedorschen worden. De baas dankte echter de landarbeiders af , tot de Lente. Jan Verhelle mocht
in dienst blijven, om te dorschen. Bij hern thuis
ging alles goed, urant Maaike deed ook haar
best. Nu was vader vroeger terug van het werk
tot groote vreugde der kinderen,
Het werd November. De uirgescrekte weiilen
schoten onder water; dat was uitmuntend voor
de graswinning. Maar men rfloest toch het water
in bedwang houden.
Baas Goudenzoone was dijkgraaf,, en oefende

ll

toezicltt uit 'over sluizen' grachcen, dammefi en
aijt.r. NaLatigheid kon g(oote rampen verwekken in dit trage land bi.i de zee.
Zoo was er ook werk genoeg in de V/intermaanden, al ging hec niet zoo gejaagd als's Zotners.

Op zekeren avond zei vrouw
tot Fransisca:

Goudenzoone

*

Ge fiioet eens een paar weken Zanna vetgezellen, als ze in de scad de rqrelk uitleurt' Dan
Ir..t g. de klanten keirnesl. Dac kan van pas komen, als Zamma eens ziek is.
Fransisca vond clat plezietig, 7'e ging gaarne
naar Diksrnuiden, dat toen een trevendige stad
'was, Ze zag alLerlei srenschen, als Tanma aari
kleinere en grootere huizen aankiopte en haar
metrk bestelde.

Nu

zijn,

bleek Fransisca coch niec achtertrijk te
r,vant ze leerde vrij vlug de klanten ken-

nen.

's Zondagsnaneideiags ging ze flaar huis. Dan
gaf de bazrn trraar-appels en noten mee en ver6ti1aa. het rneis.le haar broertjes en zusjes.
Jan Verbelie was zeer tevreden over haar.
-- FIet gaat goed in haar dienst, zei hi|

Het was December en het vroor sterk. De
onder geloopen weiden" vlleten en v;Iarten lagen
clicht; weldra droeg *iet ijs. De buitenlieden wa-
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fên tdvreden. Nu tôch kond en zè gemakkelijk in
sleden allerlei waren \rervoeren, tarwe en haver,
erwten en boonen, die in de steden geleverd
moesten worden, De landwegen waten ts Winters onbruikbaar en leken bij zacbt weer modderpoelen. De vorst legde eensklaps effen banen
âaû.
Goudenzoone stond in den narniddag zijn,
knechten en meiden een paar uren verlof toe,
om schaatsen of slede te rijden. Fransisca echter
bleef thuis en gaf niet om ijsvermaak
Ze moet altijd anders doen dan wij, zei
- boosaardig.
Zanna
Ze kan weer op het hof met open oogen
staan droomen, hoonde Anna, een andere dienstbode. Dan ziet ze duivels. Eergisternacht was ze
weer op haar kamer aan het klappen.
Fransisca deed rustig haar rverk, Men zou

zich op het ijs toch niet veel van haar aangetrokken hebben. Het was stil op de hoeve.
De vlieten en weiden wemelden van een
vroolijke menigte. Diksmuiden scheen wel uitgeloopen. En slirnme neringdoeners hadden op
het ijs kraarnpjes opgeslagen, waarin ze goede
zaken deden. Het leek kermis op het ijs,
Op zeker oogenblik stond Fransisca achter
de schuur weer te droomen. Ze staarde naar' al
dat volk op de vlakte. En ze verbeeldde zich,
dat ze weer kleurige stoeten zag, van schoon get3

kleede mannen en vrouweri, met vaandels en
Uu"i.t.". Muzikanten stapten vooroP' De bazin
haar.
bemerkte
Kind, ge zrtlt hier nog bevriezen' zei ze'
Ga- toch binnen... Het is veel te koud, om stil te
staan.

Het meisje ontwaakte als uit een slaap'

Ze
had.
betrapt
haar
meesteres
de
'iverd rood, âmdat
bij dat mijmeren.
-- Of kleed u warm aan en ga eens naar het

voik op het ijs kijken' hernam de bazin. Dat

is een verzet.

-- Ik blijf liever hier.
-- Ge *oogt niet zoo eenkennig

zijn, kind.

Zoek ook plezier ais de anderen.
Maar Fiansisca verliet de hoeve niet'' Ze ging
in de schuur, waar vader dorschte.
's Àvonds zat ze met de knechten en meiden
bij den haard, waarin fel gestook-t werd' Àllen
*lr.n kouwelijk en stram van het schaatsenrijden en het vuur deed deugd'
Jacob, een knecht, zei dat het wel een baksteen dik vroor.
.._ l*{u zou ik niet gaarne meer op het ijs
zijn, beweerde Zanna, 's Nachts schaatsen de
heksen rond en ze doen het zoo vlug, dat het
.juist is, alsof ze vliegen.
-- O, eiie moeten niet wachten op vorst om
schaatsen te rijden, beweerde Frans, een andere
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knecht. Dat kunn en ze ook op het water, midden in den Zomer, zao goed als ze op een bezemsteel of op een hooivork door de lucht vliegen.

Er werd nog meer van dien onzim verteld.
Fransisca zei niets, doch luisterde gretig.
En toen ze te bed lag, mijmerde ze over stoeten van schoon gekleede mannen en vrouwen,
die voort gleden over de kanalen, met muzikanten en trommelaars.
Zanna, die in het kamertje naast het hare
sliep, werd in den nacht wakker en hoorde
Fransisca luidop droomen.
Het was van duivels en heksen, vertelde
ze -'s morgens aafl de anderen,
En allen besloten het zonderlinge meisje nog
meer te schuwen. Ze darfden haar echter niets
onvriendelijks te zeggen, omdat de bazin Fransisca zoo genegen was.

III.
Zanna trouwde in het voorjaar en nu moest
Fransisca de melk te Diksmtiiden bestellen. Elken morgen ging ze naar de stad... Op de schouders droeg ze een jak, waaraan twee stoopen
hingen. Het was een zwate vracht, die echter
gestadig lichter werd.
.- Fransisca is toch niet zoo achterlijk, zei
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vrouw Goudenzoone Éot haar man. Nooit mist
ze met het geld.
Het is waar, ze valt veel rnee. Ge hebt er
goede
meid aan.
een
Het werd weet Zomet
Zeker morgen was Fransisca als gewoonlijk
vroeg in de weide, om te melken. Ze struikelde
en viel. Twee emmers rolden'in een plas en werden ook van binnen bevuild. Om ze met zviver
water uit te schuren, had het meisje naar den
welput op de hoeve moeten gaan. Ze zolu dan
veel tijd verliezen. Haastig spoelde ze de emmers
schoon in een der grachten, waar het water een
bruine kleur had.
Ze vetmoedde niet, hoe duur haar deze nalatigheid zov te staan komen. Het water uit de
gracht toch was besmet. Fransisca dacht niet. zoo
ver en vulde de emmers met melk.
Een half uur later was ze op weg naar de stad
Bn geriefde ze haar klanten.
Ze dacht er niet meer aan dat ze haar emmers
in de gracht had uitgespoeld.

In den namiddag werden veel klanten van
Fransisca ziek. De medicijnmeesters werden in
talrijke baizen geroepen en weldra verspreidde
zich de mare, dat er in de stad een kwade ziekte
uitgebroken was.
De bestuurders, burgemeester en schepenen,
16
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stelden dadelijk een onderzotek in, Een kwade
ziekte kon in dien tijd zoo verschrikkelijk woeden en honderden naar het graf sleepen. Weldra
\ry'âs er uitgemaakt, dat in al de woningen, waar
kranken waren, de melk door dezelfde persoon
besteld werd, een boerenrneid van Sint Jacobs
Kapelle.
Den volgenden morgen ging Fransisca als altijd opgewekt naar de stad. Àan de poort werd
ze aaigesproken door een schoutsknecht. En tot
haar schrik moest ze hem vergezellen naar het
stadhuis.
- Ze begreep maar niet, wat daarvan de reden
kon zijn, en werd erg zeîvwachtig. De man zei,
dat ze de reden wel zou vernemen. De schout
wacbtte op haar en vroeg, hoe ze heette en bij
wien ze woonde.
Het angstige meisje kon nauwelijks anrwoorden.

De melk werd onderzocht door schout, sche.
penen en een medicijnmeester. Deze verklaarden,
dat ze uitstekend was. Hoe konden zooveal
menschen er dan ziek van worden? En waaron
deed dat meisje zoo vreemd?
Er lag een zanderlinge gloed in haar oogen.
Fransisca moest op het stadhuis blijven. Ze
mocht haar melk niet bestellen, en ook niet naar
huis weerkeeren,
: Er is niemand die nog van uw melk wil,
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zei de schout. Overal \Maar ge gisteren burgers
geriefd hebt, liggen de rnenschen ziek met hevige
pijnen
in het lijf. Hoe komt dat?
- Fransisca
'Waren er menbegreep hem niet.
schen ziek? En had zij daaraan schuld?
Ze dacht niet aan de emmers, die ze in de onzaivere gracht uitgespoeld had, waardoor de
melk besmet was geworden. Men had de melk
van den vorigen dag moeten onderzoeken doch
de schout vermoedde een buitengewone ootzaak
van de zilekte.,.
Plots werd Fransisca zoo raar in het hoofd.
De angst greep haar nog meer aan. Ze gleed van
haar bankj. op den vloer, ten prooi aan eeî zenuwkrisis. Ze sloeg met armen en beenen, zooals
ze dikwijls gedaan had, toen ze als kind aan
stuipen leed. V/eldra begon ze te ijlen over de
verhalen van Leida en haar eigen visioenen over
duivels en heksen.
De schout en een der schepenen keken elkaar
bedenkelijk aan. Dit alles scheen zoo verdacht.
Ik moet eens onderzoeken, ïvat voor een
ze is, sprak de schout. Het lijkt me hier
schepsel
een zeet erg gertal.
Tooverij ? vroeg een schepene.

- Wie weet! Ze dient op de Hemmehoeve
bij-baas Goudenzoone, de grootste boerderij van

de streek. Van daar wordt er goede melk geleverd... En de melk, die ze meebracht, is uitstç-
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kend. Hoe kunnen de menschen er dan ziek van
worden?
De schout bedacht niet, dat de melk gisteren
besmet had kunnen zijn.

- Op de Hemmehoeve was dien voormiddag
ieder aan het werk. Niemand vermoedde, wat ei
in de stad gebeurd was.
Tegen elf uur kwam de schout. Vrouw Goudenzoone ontving hg-, rurttt haar man \Mas op
het veld om naai het werk te zien,
Ik kom eens sprekèn over uw meid Fran- zei de ambtenaar.
sisca,
O, is er iets mer haar gebeurdl Heeft ze
- ongeluk gekregen? vroeg de bazin vereen

schrikt.
Neen, neen, maar ik heb haar gevangen
- voor een ernstige zaak,
gezet,
Waarom toch!
- Bijna al haar klanten zijn gisteren na het
gebruik
der melk ziek gevallen.
De vrouw ontstelde nog meer.
Hoe kan dat! stamelde ze, Onze melk is
zoo- goed...
Dar zeggeî wij ook... Wat voor een
- is Fransisca?
meisje
O, braaf en'vlijtig!
- Jawelr rnââr deed ze miet zonderling?
- Àls kind is ze achterlijk geweest... doch

-
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dat was goed gebeterd. Wat denkt ge dan vaf
haar?

Het is een vreemd geval... De melk is goed
veertig menschen ernstig
ziek. Onderwege heb ik al met een paar van uw
knechten gerprôk.n, die op het land werken. Ze
vertelden me, dat Fransisca dikwijls over duivels
en heksen bezig was,
Ze heeft daarover dikwijls hooren spreken door een oude vrouw.
De knechten zeiden ciok, dat ze wel eens
een- uur in de verte tuurde alsof ze wondere dingefl 2 9...
Dat is waar, bekende de bazin.
- En ze wilde met de anderen niet uitgaanl
- Ze is erg eenkennig... Maar ik heb nooit
iets- verkeerds van ltaar gezîen. En ze gaat elken
Zondag naar de kerk.
De knechten en meiden schuwden haar
toch, omdat ze zoo zonderling kan doen.
Vrouw-Goudenzoone zonk op een bank neer,
zoo oncdaan was ze.
Zov Fransisca dan met tooverij omgaan? ûep ze uit. Er is lrier nooit iets slechts

en -toch worden dertig,

gebeurd.

Maar hoe vailen die rnenschen ineens

ziek?

-

Ik begrijp het niet...

Hgfo1

gij

gisteren op de hoeve ook melk

gebruikt?
vroeg de schout.
- O ja... en veel...

Kng6hten en meiden en het volk van het
- hebben er van genuttigd?
veld
Ja...
- En niemand is ziek geworden?

- |rJssn...
- $lie heeft die melk voor de hoeve uit de
- hier gebracht?
weide
Een knecht... Fransisca zorgde alleen voor

de -melk, die ze uit moest leuren.

Is het dan niet vreemd, dat er in de stad
- rnenschen ziek van worden? Het is een zeer
veel
bedenkelijk geval. Dus het meisje is achterlijk
geweest?. ..

Jx, haar moeder zaliger heeft er dikwijls
- geklaagd. Het duurde lang eer het kind kon
over
loopen en spreken... Dikwijls had het stuipen...
Juist dezvlken worden door den duivel
tot- tooverij verlokt !
Maar, heer schout, zout Fransisca dan aan
doen?
hekserij
Ik vrees het... Toen ik haar ondervroeg,
- ze zeer schuw. Plots viel ze neer en begon
keek
ze te razen over duivels en heksen.

O, dat zoa verschrikkelijk zijnl

--- Ik vermoed, dat ze door de rnelk te betoo-"* 2t

---

vetren, een kwade ziekte
verspreiden...

in de stad heeft willeri

De schout verhoorde dan twee dienstboden.
Deze beschuldigden Fransisca bijna op kwaadaardige wijze. Ze badden het altijd wel gedacht,
dat ze van hekserij meer afwist dan een ander.
Ze lag's avonds lang te woelen in haar bed en
so-s àroomde ze van duivels en van heksen, die
op een bezemsteel door de lucht vlogen. Ze
stond dikwijls met open oogen te droomen.
's Àvonds, als allen om den haard 's Winters
zatert, sprak ze niet, rnaar keek star in het vuur.
Was het personeel 's Zomers na het werk bijeen
in den boomgaard, dan wandelde Fransisca alleen naar denYzer en bleef wel een uur \Meg.
De schout trok een ernstig gezicht.
We zullen de zaak verder onderzoeken,
zei hij dan. Ge moet Fransisca vooreerst niet
thuis verwachten... als ze îog ooit naar huis terug keert, waarschuwde hij.
De ambtenaar vertrok. Hij zou hier te Sint
Jacobs Kapelle nog meer personen ondervragen.
Vrouw Goudenzoone leek wel ziek van schrik'
Ze stuurde om haar man. Deze kwam opgewonden naar de hoeve. De dienstbode, die hem haalde, had reeds verteld, wat er aan de hand was.
Ge ondervindt nu, wat we met die meid
tegen komen, zei bij tot zijn vrou\il'. Ik heb het
vroeger gezegd, dat ze niet is als anderen. Braaf

en

vlijtig, ja zoo toonde ze zich hier, maar het

om ons te bedriegen. $/ie weet, hoe dikwijls
nacltts naar een heksenvergadering gevlogen is. En nu deed ze haar eerste duivelswerk:
ze maakte een hoop menschen ziek...
O, ik kan het haast niet gelooven! kermde -de bazin.
Is onze melk dan slecht?
- Neen!
- Ze heeft een toovermiddel in de melk voor
de -stad gedaan. Het kan niet anders. Wie weet,
welke ongelukken ons nog bedreigen!
De baas wilde dan weten, \il'at de schout gezegd had.
Eensklaps verscheen daar Jan Verhelle. De
man zag bleek van schrik.
O, wat vertellen ze nul riep hij uit. Hebben- ze Fransisca gevangen gezet?
Ja, het is nu uitgekomen, dat ze een too- is, antwoordde Goudenzoone ruw.
veres
O, dat is een leugen r. Zalk een braaf kind!
- Ze heeft wel veerrig menschen in de stad
- gemaakt.
ziek
\Mas

ze's

kan nietl...
-- Dat
Ga dan naar Diksmuiden en ge zult bet
hooren!
De schout is hier geweest.

Mijn Fransisca een tooveres durven noe,
- Ze heeft zoo vol liefde mijn huishouding
men!
gedaan. Hier deed ze ook haar best.
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Ja, om ons te bedriegen! Maar hoe dikwijls zal ze's nacltts naar de heksenvergadering
geweest zijn! 's Àvonds laat vliegen die wijven
er heen op een stok, v66r het licht is, zijn ze
terug. En ik heb al dikwijls gehoord, dat er
zvlke vergaderingen worden gehouden in de
duinen van Nieuwpoort. Ver is het dus niet.
Onmerkbaar voor ons was ze heen en terug,
vervolgde Goudenzoone.
pl2nsisca heeft dat nooit gedaan-l O, ik
heb- geen rust... ik moet naar de stad. Mijn arm
kind! jammerde de vader,
En als waanzinnig liep hij heen.
Het lijkt oûs nu vreernd, dat Goudenzoone
dadelijk aan de schuld van Fransisca geloofde.
Maar in dien tijd en nog veel later .ookr wâs
onder het volk de vrees voor heksen zeer groot!
Iedereen geloofde, dat er vrou\À/'en waren, die
een verbond met dçn duivel hadden gesloten en
dan bijzondere macht kregen, om anderen te benadeelen. Op een bezemsteel, een stok, een hooivork of zelfs op een bok of een hond, vlogen de
heksen door den schoorsteen heen, zweefden snel
door de lucht naar een plaats, \Maar de duivel op
een troon zat, Ze dansten om hem heen, aten en
dronken en kregen dan allerlei toovermiddelen
om aan de menschen kwaad te doen. Ze konden
ziekten verspreiden, verlrinderen, dat de koeien
melk gaven, of bij het karnen de boter bederven.,

Ze deden,oogsren mislukken, lieten vaartuigerr
van visschers zinken, kortom ze berokk nà.r,
lroote schade. Dat geloofden ook de regeerdeis,

de, oversten, de rechters en ze straften-dvizenden ongelukkige meisjes en vrouwen.
Die heksenvervolging begon in het Zuiden

van Frankrijk, werd nagwolgd

in

Italiê

en

Spanje, in de Àlpen, dan in Dui-tschland, in Nèderland, ons land, ja overal, en ze duurde van
1300 ror 1700, ofslho<in er wel verlichte mairnen waren, die er heftig tegen op kwamen;
Men had een afzondertijk wôtboek voor de
heksenprocessen en noemde het de << FXeksenhamer >>.
Op het einde der 16de eeuw liet een rechter in
Lotharingen 800 heksen verbranden.
Zelfs in 1860 en 187j, dus pas zevenrig en
zestig jaar geleden, werden in Miexico nog rwee
vrou\ilen voor hekserij verbrand.
Geen wonder dus, dat baas Goudenzoone aan
Fransisca's schuld geloofde, zooals i.a.,
d.
hoeve, remeer daar hij all de goede hoedanifheid
"p
van zijn melk niet twijfelde-.
Toen Jan Verhelle te biksmuiden kwam, zal
hij overal groepjes menschen sraan. H.t
deed_vlug de ronde, dat een boerenmeia "i.o*i
Sint
Jacobs_ Kapelle een kwaadaardige ziekte
""" lr.ispreid had. De burgerij w"r
En ., *.rd
"rrgrtig.
openlijk gezegd, dat men die
booâe heks maai

dadelijk moest verbranden. Het volk was door
onkunde en bijgeloof wreed.
Jan Verhelle kwam aan het stadhuis. Hij
vroeg, om bij zijn dochter gelaten te worden.
Zoo vernam men, dat hij de vader van Fransisca was. Men sloot hem op, tot de schout zou
terug gekeerd zijn, maar hij mocbt zijn ongelukkig kind niet zien.
Tegen den middag kwam de schout van zijn
tocht \Meer.
-_ S/e moeten dadelijk dit geval bij de hek'
senmeesters te Brugge aangeven, zei. hij. Er is
vast en zeker tooverij in het spel, Te Sint Jacobs
Kapelle hebben de menschen het al lang gedacht,
dat het rnet dit meisje niet zuiver stond.
De ambtenaar vernam, dat Jan Verhelle zich
op het stadhuis bevond. Hij liet den ongelukkigen vader voor zich brengen.
Verhelle beweerde, dat zijn dochter altijd
braaf en gewillig was geweest en trouw ter kerke
ging. Maar hij moest toch bekennen, dat ze dikwijls had staan droomen en zich gaarne afzonderde. Ja, als kind, had Fransisca door achterlijkheid veel zorgen geëischt.
We zullen het geval eetlijk onderzoeken,
besliste de schout. Ik kan u nu niet bij uw dochter toelaten...
Diep bedroefd ging Verhelle heen. Op de
Markt stonden opgewonden burgers. Ze verna-
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Ten, dat Verhelle de vader van de heks was en
joegen hem smadelijk de
,rrJ

"ii.

IV.
Arme Fransisca ! Ze lag al eenige dagen
op stroo in de g.vangenir. Van àngst-hadziek
ze

.

koorrs gekregen én ,rïjta. o..i.-gn dan raasde
ze over alles wat ze van de oude Leida g.fr*iJ
had, over duivels en heksen
Veel
.burgers waren door de besmette melk
zeer..ziek geweesr. Zij ook gelooiden
venJ...
""" ioo,
J^, de nalarigheid bij her spoelen der emmers
,Kostte
het meisje duur. Ze bedacht zelve niet, dat
orr cte ootzaak was van de krankheid.
De heksenmeester kwam, ..;;;.À;; even
bij_
geloovig. als zijn tijdgenootent ransrsca werd ondervraagd, Schuw zat ze
vô6r hem en de schepenen a.i ,tJ.
in iulk..r, g.lr"i-had men te
^.Zooals,atrtijd
Sint
Jacobskapelle druk g.U"bï.Ià. E.r,
_o.d.r
vertelde, dat Fransir." ..i, h"ar iind
a^t
,
niii
de hoeve kwam om melk, o".i J. lokken
haJ
gestreeld en de kleine ,s avonds
ziek was.
Men wist zelfs verhalen, dat men Fransisca
in de duinen van _te
Nieuwpooit onr*o.a had met
een deftig_ gekleeden heerl die *.1
à. duivel zou
geweest

zijn.

_
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den schout opgeÀl dergelijke praatjes, door gebracht
van den
kennis
*.1î"â,Ë.tâ." ï"
heksenrneester.
""

"i

had
t"" Fransisca or ze den duivelangst'
Ë;ï;r;.n
'Heimeisj
van
e, half wtanzinnig
had een
"r;i;;.
"'. Ja' ze
â;i;;^';"h;âroomerijengezien
den polder'
;;;";;ori,r.1u ntt Àtttttt iw^tte invlek'
En vol-

îui*

in haar hals een

"""a
was dat het merkteeken
;;; h.;h"i.u."uo.t
der duivels'

van

Sti"tt,
"*:'C.den overste
Ge ziit

À.rtt ,rli ,"n vergadering bijgewoond?
daat heen gevlogen op een bezemstee\

zei de heksenmeester'
"'-F;;;;i;c"
r*gt..p die vraag toch' En krachge,is ;;;k;; d, zî. Àldjd was ze in haar hut

en tratet oP de hoeve'
bl-even
"'-i:-G;
iiegtt ùauwde de rechter' In de duinen
bijgevan Nieuwpoor, htbt ge een heksenfeest

woond.

Ëi- g. hebt dair van den duivel iets ged" melk te doen en uw klanten
tr.g.rrlottiirr
ziek te maken!
-----N..n! Ik heb nooit met den duivel

ge-

wedetvoer ze'
sproken!
-'
Ge hebt hem toch gezien"'
- Heel in de verte...
-Dat was als z,e aan den oever. aan den Yzet
stond te droomÀ àp o"o, dat het ongelukkig

meisje waarlijk niet ten volle haar verstand had.
De heksenmeester wilde haar toch doen bekennen, dat ze een vergadering in de duinen bijgewoond en daar bijzondere macht van den duivel ontvangen had.
Om haar tot spreken te dwingen, liet hij de

ongelukkige, naar de gewoonte der tijden,

pij'

nigen.

We zullen hier niet beschrijven, hoe wreed
die foltering was. Bijna gek van angst en smart,
antwoordde Fransisca ja op alles, wat men haar
vroeg, om maar

van de pijnbank verlost te

worden.

Nu was de heksenrlreester tevreden. Haar
schuld was bewezen...
En zoo werd Francisca Verhelle ter dood veroordeeld, in feite, orndat ze op dien Zomermorgen haar emmers gespoeld had in de onzuivere
poldergracht.
. Om haar jeugdigen leeftijd, zou men haar
niet levend verbranden, maar aan de galg hangen en dan haar lichaam door het vuur vertefen.
Dien avond stond Jan Verhelle huilend vô6r
de gevangenis. Hij riep, dat zijn kind onschul-

dig was.
Men joeg hem weer de stad uit. De arrne vader keerde naar zijn hut terug en weende er met
Lijsje, Maaike en de andere kinderen.
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Den volgenden d"g had de terechtstelling
plaats. Fransisca lag half bewusteloos op een
kar, Honderden menschen omringden het voertuig en joelden en jouwden.
Dood aan de heks ! klonk het akelig.
-Niemand toonde medelijden, zoo ingekankerd was het bijgeloof. De galg was buicen de
stad opgericht, \Maar nu het vaafije van Handzame in den Yzer vloeit.
De beul em zijn knecht moesten de ongelukkige op de ladder dragen.
Toch scheen haar geest een oogenblik helderder te worden.
Vader, help me! kreet Fransisca. O, kom

mij- halen. Ik ben geen heks...
Mijn kind... het is een moord! klonk

--

het.

Een man wilde door het volk dringen. Het
was Jan Verhelle, die in zijn wanhoop nog tot
hier was gekomen,

Vertoornde burgers dreven hem terug en
scholden hem uit.
Zij is altijd een brave, vrome dochter ge-

- ! tierde Verhelle.
Ze is een vervloekte heks! schreeuwde een
- Drie dagen heb ik pijn geleden van haar
vrouw.

weest

betooverde melk.
la71 me door! Ze mogen haar niet doodenl
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Maar het vonnis werd reeds voltrokken,
de
strop dicht gehaald. Bij de giig lug
;;-;;;;
hout en srroo. D?lr"p *.râ=L-., lichaam
ver_
brand. En het volt< liricfr;;,
ware het een

vreugdevuur.
"k
Zoo stiefi Fransisca Verhelle, gelijk
het opge_
teekend stond il d9 fo.tio-àir'ii.rr.h"ar
van
Diksmuiden. Àls duizerraÀ lïa.r.rr,
was
zij
een slachtoffer van het bijgeio;i;;,
J"iri*. ,]î
+

Jan Verhelle

hij
l:::
grr.;s T::"
geworden.

in

eenige dagen ziek
_laS
weer
opsrond, i,"r.r, zijn

zijn

haren

Hij keerde naar de hoeve rerug. Hij
moest
toch het brood verdienen
gezin.
De
ba-in had ook uu.t o*Fir;;;-sT*..r,a.
";o;;i:"

Goudenzoone was.. k*;;;;f.
Met een heks
moesr men geen medelijden"hebben.
Hij t;hi;i;
den vader toch in dienst.

sprak nog zelden...

_,,Y..b.11e
ztln
werk, maar zijn

Hij

deed rrouw

bl.J"e.n sombere
uirdrukkin g Ëehoude;.'ei;;" F;;'
Li in h^rt dirp
.-^
gewond en dar genas
À..i.
"iu,
gelaat

Het is dus een ware gebeurtenis
welke we hier
verhaten, at lijkt

y.ii

"rg.i.àni:k, dat;ecrr:

tefs en overheden zoo dwaas en wreed konderi

zijn.
Zoo kent men te Nieuwpoort de geschiedenis
van Janne Panne, een weduwe, die ei omstreeks
dien tijd als heks verbrand werd.
Vroiger vormden witte steenen op de markt
van Nieuwpoort een ster, welke de plaats aanduidde waar Janne Panne verbrand werd.
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