
- Een 6Jarig kind gestolen, mis· 
bandeld en vermoord . - In de Oam
straat ts ~rus5el, werd Zondag avond door 
een penoon van 35 tot -+0 jaar een 6jarig 
meisje ontvoerd in de volgende omstan
digheden : 

Vrouw Hellot, wonende met haar man 
en drie kinderen in de Gieratraat. was met 
twee dier kinderen, de gjarige jan en de 
6Jarige Annette, haren zieken vader in de 
Damatraat gaan bozoeken. 

Rond 7 I jl. uren kreeg kleine Jan van 
zijne tante 5 centiemen om met zijn ZU8 -

terke eemge lekkernij te gaan koopen. 
Aan den hoek der straat kwam een man 

aan hetjongake vragen of hij voor 5 cen· 
tiemen sigaretten wilde gaan koopen. Hij 
zou zoo lang op het zusterke passen. 

Kleine Jan snelde rap naar den opge
geven sigarenwinkel t om spoedig weer bij 
zijn zusterke te zijn j maar toen hij terug. 
kwam waade man spoorloos verdwenen. 

Hij zocht rond, riep, maar alles was 
vruchteloos. Wanhopig ging hij zijne moe· 
der verwittigen en deze liep weenend 
naar de policie. 



At de belchikbare agenten werden op 
zoek gezonden, met de signalementen der 
twee verdwenen personen, men deed en 
herdeed den weg, dien bet paar vermoede
lijk gevolgd had; inlichtingen werden ge
geven en gevraagd aan staties van spoor
en buurtwegen, agenten per velo werden 
naar het Zoniënbosch en het Terkameren
bosch gezonden, doch alles bleef vruchte
loos. 

Bij eene tweedo ondervraging van het 
jongske heeft dit zijne eer8te verklaring 
merkelijk gewijzigd. Het is niet bij he 
henengaan, maar bij het terugkeeren dat do 
kinderen door den vreemdeHngwerden aan· 
gesproken. Het mei8je was zelfs op de der
de of vierde trede van den trap der woning 
van grootvader, toen kleine jan door den 
man werd aangellproken. 

En terwijl de jongen om cigarettenging, 
hield de onbekende de kleine Annette bij 



de hand eD wachtte aan den hoek der Dam· 
Itrut. 

Men weet het overige. 
ANDER.E INLICHTINGEN. - Toen het 

jonglke terugkwam zonder zijn custerken 
had het de ligaretten, die de vreemdeling 
hem had doen halen, nog in de band,aleook 
de 5 centiemen die het op een nikkel van 
10 centiemen had weergekregen en een 
enkelen cent, die de kerel den knaap voor 
belooning had gegeven. 

Op de klacht van de moeder heeft de 
dienstdoende politieofficier Dcforêt dadelijk 
den commissaris verwittigd en deze stelde 
het parket op de hoogte. 

M. Nagels, procureur de!; k(;Dingl; M. 
Scheyven, ondernekerechter; M. Coppyn, 
dienstdoende eubstituut en een griffier be· 
gonnen dadelijk het onderzoek. AI de in 
dienetzijnde agenten werden zoo wel in de 
voorsteden als te Brulsel zelf verwittigd en 
de signalementen van het kind en van den 
ldnclerroover werden rond gestuurd. 

De man was niet groot, gekleed in don· 
kerkleurigen veston en had een bolhoed op 
het boord. De kleind jan, een zeer veretan
dige knaap,zegt dat hij hem zou herkennen 
bï de eerste ontmoeting. 



Maar men vergele niet dat de ontmoeting 
tIlaschen den roover en de kinderen bij 
avond gebeurde en zelfs in den gang der 
won ing van hun grootvader en hunne tante, 
welke laaiste, door hare mildheid de on
~echtstreek8che oorzaak van het ongeluk 
". 

Men begrijpt nog niet hoe de jongen zoo 
gauw in de vraag van den vreemdeling toe
stemde ; en nog minder hoe de kleine 
Annette zoo geruit bij den vreemdeling 
bleef, te meer daar de moeder aan de po
licie verklaarde dat hare kinderen nooit op 
straat .pelen. 

Geen enkele bewoner van de wijk heeft 
den man gezien. 

Het parket is den heelen nacht in het 
policiebureel gebleven om berichten in te 

• winnen. 
De weg, die de klei ne Jan af te leggen 

had naar den sigarenwinkel, is slechts 100 

meters en de vreemdeling had met Annette 
op den hoek der straat staan wachten De 
tijd dien hij noadig had om met het kind 
te vluchten was dus zeer kort. 

Brunei, 2 December. 
Het lijk van het kleine meisje, welk. 

verdwijning gemeld waa, ia dezen morf!end 
gevonden achter de veeart.enijschool, An 
derlechtlaan. Het kind was onteerd en ver-
moord. l HAVM). 



Nadere bijzon derheden. 

De verontwaardiging der Brusselache 
bevolking, bij deze miRdaad, die zoo zeer 
gelijkt op het nog niet vergeten drama van 
jeanneke Van Calck, kent geene grenzen, 
en vooral de buurt, waar de oudc. a • .... onen, 
ia in bestendige opachudding. 

De eerate bijzonderheden deelden wij 
hier hooger mee, evenala het vinden yan 
het lijkje, dat de teekens droeg van d~ 
vreeselijke miadaad. 

Aan den hal a heeft men inderdaa.d sporen 
van verwurging vastgesteld Het kind moet 
zich tegen den schurk verweerd hebben, 
want op de rechter hand heeft men achram 
men gevonden en op de kleeren verschei
dene haren, welke het monster uItgetrok
ken heeft , toen hij 't meisje naar de afge· 
legen plaats sleurde. 

Om haH tien zijn de vader en de oom 
van het meisje 't kind komen erkennen. 
Hel lijk was In denzelfden toestand gelaten 
als waarin het gevonden was. De vader 
bleef eerst ganach verbijsterd el) barstte 
vervolgens in anikken lOB. De oom kon het 
kind niet aanschouwen l n dreigde in on
macht te vallen; men heeft hem moeten 
we leiden. 



In den nacht wa. aan St;Pieteragaathuia 
een kerel aangehouden, welke niet ophield 
te roepen dat hij zot was Hij zag er inder
daad verschrikkehJk verdraaid uit en werd 
achter slot gebracht. Zijn uitzicht kwam 
gansch overeen met de beschrijving, welke 
was gegeven v4') he~ monater, die de kleine 
Bellot martelde. + 

Aan de beentjes zijn Ichrammen te zien, 
blijkbaar voortkomende van den pindraad, 
die aan de cene zijde de plaats af::. luit en 
waar de ellendeling het kind over moet heb
ben getrokken, terwijl het zich verweerde. 

Die plaats heefteene zeer slechte faam . 
Meer dan eens zijn daar vrouwen en kinde
ren aangerand en meer dan eens zijn <!r 
aanelagen op de zcden bedreven geweest 

Daar treft men vele slechte kerels aan en 
daar er buiten de nieuwe nog niet geopende 
Veeartsenijschool, slechtl op 100 tot 200 
meters afstan1 een huis staat, is het niet te 
verwonderen f'\~t het een vrij veld ia voor 
allerlei galgenhaas. 

Het lijke ilJ gevonden op eene zeer een
zame plaats, nevens het houten schutsel 
van een onbebouwden grond, welke men 
aanvult met allerlei op~apaeJII der straat 
steengruis . 

Daar ziet men nooit polide t:n de ban
dieten van allen aard hebben daar vrij spel. 
Het is eene akelige plaatIJ. 



Toen het parket ter plaatse kwam, was 
zijn eerste werk, een aanhoudingsmandaat 
af te leveren tegel'1 Paul Van Snick, die 
volgens het eerste bericht het lijkje had ge
vonden . 

Het waren echter drie andere werklieden, 
die het eerst de policie kwamen verwittigen 
dat zij daar een kind, welke dood scheen, 
hadden zien liggen. 

Doch Van Snick, zag er zonderling uit, 
als iemand die des nachta niet thuis was 
geweest en hij had daarenboven op bet ge
laat eene verache schram. 

Een politieofficier werd gelalt in zline 
woning eene huiszoeking te doen, om er de 

, zwarte of donkere kleeren, die hij zou vin
I den in betlag te nemen. 



Terwijl nu de magiltraten de houding 
van het lijkje opnamen troffen de agenten, 
die de wijk doouochten twee vrouwen aan, 
vrouw Schulkenl, die rond middernacht 
eenen man in %Warten overfrak heeft ge
zien, welke een pak droeg en eene winke
lierater, mej . Sipido, die rond 8 u . 's avondl 
aan eenen man met een kind voor eenige 
centiemen lekkernij had verkocht. 

De laatate herkende in het slachtoffer het 
kind dat zij bij den man had gezien. 

De man had een zwarten knevel en 
atuurscbe oogen. Hij droeg een zwarten 
overfrak maar geen col. Hij bleef op den 
deurdorpel staan, vroeg in het Franach een 
stuk chocolaat en hij reikte toen het ge
kochte aan het kind over, in 't Vlaam5ch 
zoo norach zeggende: • daar hebt ge nu 
uw chocolaat ! » daarop ging hij heen in 
de richting der veeart8enijlchool. 

Eene andere vrouw, Jeanne Meert, heert 
ook de kleine Annette gezien, in gezelachap 
van eenen man. Zij herk(nde het lijkje 
dadelijk. 

Mej . J canne Meert herkende hem niet in 
den aangehoudene Van Snick. 

Juff. Sipido evenmin Overigen., I:ij zegt 
dat degene, die den chocolaat kocht, een 
zwarten knevel heeft en Van Sniek ia 
d9.arentegen blond. 



Juff. Sipido evenmin OverigeD., llij zegt 
dat degene, die den chocolaat kocht, een 
zwarten knevel heeft en Van Snick is 
duren tegen blond. 

Een ernstiger spoor schijnt aangewczl!n 
door eenen bewoner der Nijverhc.idsk tai, 
een herbergier, Van Dyck geheeten, die 
kwam verklaren dat Maandag morgeDd 
rond 7 I !2 ure, een man bij hem een pak 
in bewaring is komen geven. Het signale
ment dat hij van dien man gaf, komt over
een met dat, welke Mej. Sipida gaf over 
den man, die chocolaat kwam koopen. 

Dat pak bevatte een beslijkte bolhoed, 
zwarte broek en veston, holleblokken en 
ten slotte een bebloed hemd en dito hand
doek. 

Hooger zegden wij dat eene vrouweenen 
man, die een pak droeg, nabij het schutsel 
had gezien. 

Middelerwijl vernam hét parket dat in 
den loop van den nacht in het gasthuia 
een persoon 'was gebracbt, die door zinne
loosheid was aangedaan. Hij zegde D. te 
heeten en zijn signalement acheen overeen 
te komen met dat van den gezochte . 

Confrontaties deden echter weldra alle 
vermoedens laten varen. 



Talrijke nieuwe inlichtingen komen 
voortdurend toe, even ale bij de %aak van 
]eanneke Van Calck; maar allen zijn even 
onbepaald en echijnen nog niet van aard 
om tot eene ontdekking te leiden. 
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Den denderbode, 1211211907; p. 214 

- De opzoekingen van het parket en de 
policie van Brussel en omgeving zijn nog 
altijd vruchteloos in de zaak Annette Bellot. 

Men ontruimt verdachte Jogisthuizt! r.. 
doet opzoekingen in gemeubleerde kamers 
en kwartieren, verzoekt de ltarbiera en 
coiffeerders wel aandacht te verleenen op 
degenen, die zich de knevels laten afschee~ 
ren, houdt hier en daar een verdachte aan, 
doch telkens moet men de aangehoudenen 
weer loslaten. 

Het is dus tijd en plaats verloren, al de 
vruchtelooze pogingen van naald tot draad 
aan te halen j zij zouden den lezer niet 
wijzer maken, daar al de lot nu toe aange~ 
houdenen hllO alibi konden bewijzen. 



Den denderbode, 2211211907; p. 214 

,,,_._._ •• w ....... __ w_ .............. v ...... '"' .. ".~ ovv,_. 

- Het schijnt nu besloten. dat de zaak 
Bellot te Brussel. tot alle mogelijke dwa
lingen aanleiding moet geven. De aanhou
dingen zijn reeds bij dozijnen te tellen en 
nog doet men er alle twee dagen eene 
nieuwe. Dat beruchte signalement schijnt 
op alle spitsboeven en oud·veroordeelden 
toepasselijk te zijn. Nu weer heeft men er 
te Verviers eenen ~epakt. die, op zijne 
beurt naar Brussel gebracht zijnde, evenals 
al de vorigen, zijn alibi kon bewijzen. Hij 
was aangehouden op aank lacht van eene 
vrouw, die had meenen te bemerken, dat 
hij op haar dochterken loerde. Nu is hij 
weer in vrijheid. 

- Ue nak van de moord op Annette 
Bellot, zal binnen een paar dagen gerang
schikt worden tusschen de ongestraft ge· 
bleven misdaden. 

Het parket denkt het onnoodig, het on· 
derzoek langer te rekken. overtuigd a.ls dd 
magistraten zijn, dat van den misdadiger 
eene onvoldoende persoonsbeschrijving op, 
gegeven werd en het onderzoek, in dien zin 
voortgezet, meer nadeel zou kunnen doen 
aan ongelukkigen, welke onschuldig zouden 
kunnen aangehouden of zelfs enkel verdacht 
worden. 



Recht en Vrijheid, 0811211907; p. 314 
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r Re. monster . ..:... Z.ndag avood heeft 

I een DlOoiter de kleiDe Anna· Bellot. 
,e oud zes jaren, te arus~el opgelicht, ze 
:t , verkracht en daarna vermoord!., .... 

Dé kleine Anna, was met haar br~der 
s 9 jaren oud, eene kleine boodschap gaan 
tI doen; bij hunae terugkomst, wierden zij 

aan:!esproken dOOf Lcn vreemdeling, die 
s den jongen vroeg, hem voor 10 centiemen 

1
'_ cigarettell te willen gaan koopen, dat hij 
)t de kleine Anna bij zich zou gehouden 

hebbeo, tot bij de terugkomst . 
Zonder achterdocht nam dan kleinen 

3- aan, en toen hij terugkeerde, was den 
D vreemdeling en lijn zusterken verdweaen. 

Natuurlijk was men oogenblikkelijk op 
~ zoek dit gedurende degansche nacht door, 
I~ maar het monster wierd niet gevonden. 
; 's Maandags morgens,heeft men het kin

it derlijkje ontdekt in eene weide, te Brussel. 

" in Alles wat mogelijk is, OM den moorde-
:r naar te vinden is vruchteloos, en men wan-

hoopt dit monster ooit te ontdekken. 
Het arm vermoord meisje, is verleden 

~- Dt>aderdag, om '2 uren, onder een over-
grooten toeloop van volk begraven. 

al Men kan zich gemakkC!lijk voorstellen 
·t, welke drodheid er in dit gezin moet heer
~n schen, en welken schrik de bevolking van 
t. Brussel zeH gevoelt, wanneer dergelijke 
~n monsters onvindbaar zijn. 



Den denderbode, 2310111908; p. 214 

&n der agenten onderzocht zijn boekje, 
waarm de perlOOnsbClchrijvingen van al de 
opgezochte pel1lO1len ltaan HIJ beltatigde 
aidul dat de kerel opgerocht werd om cenel 
atraf uit te doen van 3 maanden gevangenie, 
tot dewelke de boetstraffelijke rechtbank 
van Charleroi hem bad veroordeeld voor 
aanslag op de zeden. 

Hij werd naar het policiebureel geletCl en 
daar bellatigde men dat Van D.. op 
treffende wijze geleek op de pcnoonbe • 
• chrijving van den moordenaar der kleine 
Anna Uellot, die te Brullel zoo jammerlijk 
vermoord werd. 

Zaterdag morgend werd de kerelonder. 
vraagd door M Laurent, overte der veiHg· 
heidapolicie. Inlichtingen werden gevraagd 
aan de parketten van Charleroi en van 
Bru.tel 

Zondag morgend ia Van D. naar Brual"l 
overgebracht, waar hij ,,,:moedelijk ia. 
tegenwoordigheid zal gesteld worden van 
de perlOnen, die den vermoedelij1a::d dader 
der mi ....... d hebben guiea. 



Oen denderbode, 13101 11910; p. 214 

.... aUt. 

_ Oude misdaad, - NmuwB llN

nOUDING, - Naar aanleiding' nn oeml 
depeche. uit Maubeuge naar den PEnT 
P"'RlSlEN gelonden, komt de bijna verge
tene mi.daad van i December 1907 weer 
ter sprake. 

De aanhoudffig In kwestie is die van een 
Belg, Ferdinand Verhoe.traet.e, die ver 
dacht wortlt, op gemelden datum, te Bru.
sel, een klein meillje, Anua Bellot. ont· 
voerd. onteerd eu vormoortl te hebben. 

Na de mlldaad wist hijL e vluchten, on
der den naam van Lejeune en tot nu 
toe verborgen te blijven. 

Zijne aanwezigheid te Maubeuge wa. nu 
ge.ignaleerd en de gendarmen wisten hem 
f.,J knippen om hem naar Avesoe8 te bren
gen. 

Het &al niet noodig zijn, on.e lezel" nog 
die gruwelijke misdaad te herinneren, die 
geheel Bruaael ontroerde. :\1en weet. dat 
het lijkje van het arme zeajarig meiaje 
werd gevonden, verminkt en vermoord en 
uit de inlichtingen, door het ondenoek 
verzameld, bleek dat het kind door eenen 
onbekenden man Wal meègeJokt , terwijl 
het een oogenbhk door een ouder broeder 
alleen gelaten was. 

Men weet be\ overi e. 



Verhoe.traete werd verdacht en vermist 
en, na een jaar vruchteloo. !:oeken, had de 
ondenoekJrechter Scheyven, het aan hou
dingsmandaat, ten zijnen laste niet meer 
vernieuwd. 

Toch behield hij het doasier betrekkelijk 
do ',ank en toen zekenn keer de moeder 
"fan den verdachte eens aan p.ene buur
vrouw toevel'trouwde dat inderdaad haar 
!:OOIl, een eerste deugniet, de plichtige 
wu, begonnen de opzoekingen opnieuw. 

Ondervraagd, beweerden de beide TrOU

wen nOOit over de zaak ge.proken te h.b
ben: dit belette Dlet dat de opzoekingen 
werden voortge~et on leidden tot den uit
slag, thans door de PBTlT P ..l.RUlBN ver
meld. 

M. Scheyven zal in Frankrijk den aan-
gehoud~t18 gaan~oD:d::.::r~v:.rag::,,:.::n:,,~ ____ ... 
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Zalige Herinnering 

3811 i1f ('j u ff~ l" 

ANNA BELLOT. 

I fl)e w!'CNI WHS! \I jl~ wrl'\lll kind,; 
htl1\w i'l 't ""~taan '~LINt{'n 
d"bt. l;'J in di~J'C '\ Uni'lt'lOlI ]\:\0101. 
Het Ilwt,t'ln:lt'schap ~IClhd 
Uw un..~ch\lld crl uw t ... cdûrhnid 
Mocht hier, ciluU};, lIkt. beden; 
l IL 111llldcII VQIl Cl.~ monster Ploost. 
Gij 'l Jjc...,:c leven lakn; 
Daa.r js gt'Cn voile.t, die 't v('mam 
Ofwel Zijll tranAn slroomen, 
Hij d'!!_nkt d a.~ eens hetzelfde loL 
Zijn kind ku.!l 'ovcrkoJU<:1l 
En elke moeder, liever d(l.Il. 
Haal' blood zoo ziClt te storvrSlt 
Zou blijde Ineut' d.aJl. honderd ma.a.l 
H unr eigen levell derven: 
0, Anna Hef, in 's 1 fcmclsool'C» " 
Schenkt. GM U thrws vo'blijddl 
En loont lfij met. Zijne NlIwighr id 
Uw onuij:..~prckdijk bjden. 
Bid Hem dat 't monster wjlde 
Dat. heeft ons rust verd.rivcn 
Zoolung hij niet zijn' lIlisda.a.d 
Blijfft elke moeJer loven. 

, 

" 
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Eene monslermisdaad Ie Brussel 
Nogmaals ia de stad Ilrusse l het 100-, 

nool eener Illilehuwelijke misdaad ge-. 
w_l, 

Men I,er inucrt. ~ich dal in februari 
1006 de kleine Jeanne VaD Calek op de 
mees t lIlonsteraehti«e manier werd ve r
moord. het lijkJe m slukkllfl werd gesne.
den Illl hel.zelfd" Il"rsL verkfllchl Ic heb
b,m . 

Nu komt opnieuw een meisje. Annette 
Dello!. in de .kIlh8'~"" om~t.antiiihedell 
vermoord te worden na vooraf h6t slacht · 
ofler van (\(ln Il,fsc.h uwelijken unBIa.g Ie 
zijn geWee!l1. 

Men hu i"erl &.IE man da. bij!.Qlldcl'
heden in dn dagbladen '_I, Ie meer 
dM. men weet dat de moordenaar VIIIl 
Ju nne Van etlek nog I!,llijd onvindbaar 
bl ijft. 

Nu oolr schijnl lllan in hel duisl(ll'(l 10 
%OOkwl_ HOII9I1 we evenwel dat het 

nlOn:!lM ~llhediK ,fevNt-cn "OOT de~lijke 
daden _onschlldt lijk wonie gemaakt. 

Dl! d~ oud ers hunnE kleinen waar
scllUwen niet meL vl'I!emden mefhl la 
gaan NI l.ieh door hei. aanbieden ~ .. n 
leitkl,lnlijen niet ~ ~ien verleiden. 
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