DE ZAAK BOUTTRY
Herman Declerck
Inleiding
Op 11 april 1853 werden zowel Pervijze als Ramskapelle opgeschrikt. Maria Bouttry, afkomstig van Pervijze
maar op dat ogenblik dienstmeid bij een landbouwer te Ramskapelle, werd gearresteerd op beschuldiging van
de moord op haar pasgeboren kind. Dat deze zaak voor veel ophef zorgde, daar moet niet aan getwijfeld worden. Wat er gebeurde staat allemaal te lezen in het dossier over deze zaak dat we terugvinden in het Rijksarchief te Brugge (Inventaris 589, dossiernummer 2789).
De beschuldigde
Maria Theresia Bouttry, in het dossier aangeduid als Marie Boudry, is de dochter van Jan Baptist Bouttry en Joanna Theresia Dieryckx-Visschers. Haar vader was op het ogenblik van de feiten reeds overleden. Maria werd
geboren te Pervijze op 4 september 1831 als het eerste kind uit het huwelijk van haar ouders die het jaar voordien gehuwd waren te Pervijze. Ze had nog één zuster en drie broers. Sedert september 1852 was ze dienstmeid te Ramskapelle bij landbouwer Philip Sissau.
De eerste vaststellingen
Op 11 april 1853 ’s morgens deed haar werkgever Philip Sissau aangifte bij de plaatselijke veldwachter van het
verdachte overlijden van een boreling. Het kind was de afgelopen nacht geboren en dood gevonden de volgende morgen wat hij meteen verdacht vond en waarop hij de politie verwittigde. De politie van Nieuwpoort ging ter
plaatse met twee manschappen, vergezeld van Frans Vanhoutte, schepen en plaatsvervangend burgemeester
van Ramskapelle. Ook waren nog twee dokters aanwezig die toevallig te Ramskapelle waren voor een andere
zaak. Dit waren heel- en vroedmeester Bouten en dokter Wemaere. Ter plaatse stelden ze vast dat in de kamer
waar Maria Bouttry in haar bed lag, ook een boreling lag onder de strozak waarop zij lag. Het kindje had een
blauwe plek op de linkerborst en een nog grotere op de rechterborst. Ook was er bloed in de mond te bemerken. Iedereen die aanwezig was in het huis werd gesommeerd ter plaatse te blijven. Er werd meteen een eerste
verklaring afgenomen van Philip Sissau.
Het onderzoek gaat van start
Philip Sissau verklaart dat Maria Bouttry de avond voordien zo ziek was dat hij haar moeder ging halen te Pervijze. Joanna Dieryckx-Visschers kwam mee met de werkgever van Maria om de nacht door te brengen bij haar
dochter in dezelfde kamer maar wel in een ander bed. Deze morgen was ze vroeg opgestaan en had ze de
slaapkamer verlaten zonder haar dochter te wekken. Kort nadien ontdekte Marie Leire, een andere dienstmeid
op de boerderij, ook wonende te Pervijze, het overleden kind.
Dan is het de beurt aan Marie Leire om verhoord te worden. Zij verklaart dat zij deze morgen naar de hofstede
kwam om haar dagtaak aan te vatten. Omstreeks zeven uur zaten zij, de boer en boerin aan tafel en spraken ze
onder elkaar over de dienstmeid die nog te bed lag. Ze vonden het eigenaardig dat ze op dat uur nog steeds
niet was opgestaan. De boer en boerin vroegen haar eens te gaan kijken waar Maria Bouttry zolang bleef. Maria Leire kwam in de slaapkamer en er ontstond een over en weer gevraag waarbij Maria Leire vroeg aan Maria
Bouttry of ze misschien bevallen was. Uiteindelijk gaf ze toe dat ze tijdens de nacht was bevallen en dat ze het
kind aan het voeteinde had gelegd. Getuige Maria Leire vond het kind inderdaad daar onder de bovenste strozak maar het was wel gewikkeld in een hemd, een laken en een rok. Ze vertelde schoorvoetend dat ze de
avond voordien aan haar moeder bekend had dat ze in verwachting was om het nadien te loochenen nadat
haar moeder zeer negatief reageerde. Haar moeder zou daarop gezegd hebben dat ze het aan niemand mocht
vertellen dat ze in verwachting was.
Nu is haar moeder aan de beurt om ondervraagd te worden. Zij spreekt tegen dat ze wist dat haar dochter in
verwachting was. Ze geeft wel toe dat ze hiervan vermoedens had. Ze verklaart ook dat ze haar dochter tijdens
de voorbije nacht niet heeft horen klagen en dat ze ook niets hoorde dat kon wijzen op een aan de gang zijnde
bevalling.
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Ook de boerin, Joanna Theresia Veryser, komt aan het woord en zij verklaart dat zij gisteren in de namiddag,
toen Maria Bouttry al ziek te bed lag, verschillende malen is langs geweest en niets verdacht heeft opgemerkt.
Tot slot verklaart Maria Bouttry nog dat het kind dood ter wereld kwam en dat ze ‘s nachts geen beroep heeft
gedaan op hulp van haar moeder.
De eerste vaststellingen en verhoren zijn hiermee gedaan. Het lijk van het kind en alle voorwerpen waarin het
gevonden werd, worden meegenomen in een koffer. Eén van de gendarmen blijft ter plaatse en het opgemaakte proces verbaal wordt meteen bezorgd aan de procureur des Konings te Veurne. Maria Bouttry wordt beschuldigd van kindermoord en opgesloten te Veurne nadat dokter Lefever van Nieuwpoort, inderhaast opgeroepen,
de toestemming geeft om haar te vervoeren.

De akte van aanhouding
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De autopsie
De autopsie gebeurt meteen ter plaatse door de twee dokters Bouten en Wemaere en de resultaten zijn verre
van bemoedigend voor de beschuldigde Maria Bouttry.
De geneesheren stellen vast dat het kind voldragen is en goed gevormd. De nog aanwezige navelstreng heeft
een lengte van ongeveer 15 tot 20 centimeter en ze blijkt met geweld te zijn losgetrokken. Rond de hals en op
de borst van het kind stellen de dokters verschillende witachtige strepen vast. Na opening van het lichaam zien
ze dat de longen en het hart goed gevormd zijn. Uit hun bevindingen blijkt echter ook dat het kind geademd
heeft. Tussen de hoofdhuid en de schedel stellen ze ook een bloeding vast. Tot zover de vaststellingen.
De conclusies spreken in het nadeel van Maria: de directe doodsoorzaak is de bloeding in de hersenen die te
wijten is aan verstikking. Deze verstikking kan ofwel gebeurd zijn door het kind vlak na de geboorte te klemmen
in haar schaamstreek waardoor het stikte in het aanwezige bloed, ofwel werd het gestikt in het hemd, het laken
en de rok waarin het gevonden werd.
Daarop geven de dokters het lichaampje vrij om het te laten begraven.
Het onderzoek gaat verder
We zijn een dag later en Maria Bouttry heeft een eerste nacht doorgebracht in de cel te Veurne. Ze heeft een
nachtje kunnen nadenken en dus acht de Procureur de tijd gekomen om haar grondig op de rooster te leggen
over wat er gebeurde. Op de inleidende vraag of ze ooit al in aanraking kwam met het gerecht antwoordt zij ontkennend.
Dan gaat het verhoor van start en we geven het hier letterlijk weer.
Vraag : Aenstonds na onze toekomst hebben wij aen de onderhoorde vertoont en vooren gelegt een nieuwgeboren kind van het vrouwelijk geslagte gewikkeld in een wit lynnen slaeplaken en eene blauwe voorschorte beiden
met bloed besmeurd.
Antwoord : het kind mij vertoont heb ik gebaard in de voornagt tusschen tienen en elfsten deser. Ik lag in mijn
bed, de dekking had ik tot aen mijn voeten weggestoken, zoodanig dat ik gansch bloot lag. Het kind is gemakkelijk het hoofd voren, ter weireld gekomen, ik heb het zeker voorzigtig van tusschen mijne benen weggenomen
en bezijden mij gelegt, zoodanig dat het hoofd niet gedekt was, en op een oogenblik dat ik het zelve alzo aen
mijn zijde legde is de navelstreng zonder moeyte gesprongen, zonder dat ik er aen getrokken heb.
Zoodra ik het kind in mijne haermen genomen heb, wanneer het te wereld is gekomen, voelde ik dat het slap
was, geene beweging hoegenaemd makende. Daer het ook niet geschreeuwd had, was ik overtuigt dat het kind
dood ter weireld gekomen was. Naer dat het kind een ure al zijden mij gelegen had, heb ik het, altijd overtuigt
dat het dood was, gewikkelt in één mijner hemden (het gene ik aen had) en het laken dat onder mij in het bed
lag en ik heb dan het kind alzoo aen het voeteinde van mijnen strooyzak geleid, zoodanig dat het niet geheel en
gansch onder dien strooyzak leydt en dat men gemakkelijk het pakje nog konde zien. Mijn gedagt was van geheel de zaek aenstondt openbaer te maken aen mijne meester.
Ik wiste wel dat ik zwanger was en ik heb er van aen iemand (met niemand) gesproken om dat ik dagte te konnen huwelijk aengaen met den vader van het kind maer dien persoon is sedert eenige maenden gaen soldaet
zijn. Op den oogenblik dat het kind ter weireld gekomen is, heb ik geen hulp gevraegt nog van niets gesproken
aen de persoonen waer ik woone om dat ik voelde dat het kind zeer gemakkelijk ter weireld kwam.
Vraag : het is nogtans ongetwijfeld dat uw kind geleeft heeft wanneer het ter weireld gekomen was, dese omstandigheid is tegenstrijdig met uw verklaring. Hoe denkt gij dat het kind dan gestorven is?
Antwoord : het is zeker dat mijn kind dood was wanneer het ter weireld gekomen is, ik heb nooyt geen leven er
aen gezien. Ik geloove dat het gestorven is wanneer ik er nog zwanger van ging, want veertien dagen voor zijn
geboorte voelde ik het niet meer.
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Ik geloove niet dat het kind in de water zoude komen versmagt zijn, omdat er van dat kind gekomen is maer
eenen hoeveelheid van twee spoelcommekens afgeloopt is en dat ik het kind aenstonds van tusschen mijne
benen weggenomen heb. Dat alles is gebeurt zonder dat er licht in de plaetse was waer ik lag, de dag begon
een weinig op te reizen wanneer ik het kind in het slaeplaken gewikkeld heb zoo ik gezeid heb. De nageboorte
is afgekomen gisteravond omtrekt de agt ure.
Ik weet niet of mijn moeder wiste dat ik zwanger was, ik heb ten minstens haer van niets gesproken. Mijne
moeder is zondag laest jegens de avond gekomen om mij te bezoeke en op dat het laet in den avond wierd,
toen zij hier nog was, hebben mijn meesters haer toegelaten van hier de nagt over te brengen, en niet om mij
gedurende de nagt te bezorgen, mijne moeder heeft den nagt in de zelve kamer geslapen als ik en zij heeft
waerschijnlijk door den diepen slaep waer in zij was, niets gehoord van alle de omstandigheden der geboorte
van mijn kind. Mijn moeder is tusschen vier en vijf uren opgestaen en heeft niet gezien dat ik gelegen ware, en
ik heb aen haer niet gesproken. Mijn moeder heeft mij Nieuwjaar laetst gevraegt of ik zwanger, ik zeide neen,
daer op zeide mijne moeder ‘past op, het wierde kwalijk gaen’, indien het anders ware. Dit heb ik gezeid an Marie Liere, maer geensints verklaerd dat mijne moeder mij in dreigementen gesteld had, omdat ik aen niemand
zoude gezeyt hebben dat ik zwanger was. De wijl ik ziekagtig wierd zondag morgen laete, heeft mijnen moeder
mijnen buyck onderzocht dien morgen, niets gezeidt, haere schouders geschudt en weggegaen. Ik heb aen van
iemand gezeidt dat ik bevrugt was.
De vader van mijn kind alleen wiste dat ik bevrugt was. Hij belooft van met mij te trouwen. Ik heb ook tot mijne
moeder niet geroepen om hulp om redenen mijne arbeid zou gemakkelijk wesen.
Tot zover de verklaring van Maria Bouttry over deze onverkwikkelijke zaak. De onduidelijkheden en tegenstijdigheden zijn hiermee helemaal niet van de baan.
Terzelfdertijd wordt door de procureur nog een andere zaak tegen het licht gehouden. Blijkbaar moet Maria niet
op veel steun van haar werkgever rekenen want hij heeft haar ondertussen nog iets aangewreven, namelijk de
diefstal van een linnen zak. Deze diefstal zou gebeurd zijn enkele dagen voordien. Volgens Maria is van deze
beschuldiging niets waar.
Ook dezelfde dag moet haar moeder zich aanbieden bij de Procureur en moet ook zij haar versie van de feiten
geven.
Zij verklaart dat ze tot op het ogenblik dat ze tot gisterenmorgen om 8 uur toen ze terugkwam op de hofstede
van boer Sissau, niet wist dat haar dochter zwanger was. Ze had wel een vermoeden maar haar dochter ontkende het altijd niettegenstaande ze het meermaals werd gevraagd. Ze was de avond voordien in slaap gevallen rond 9 uur en terug wakker gekomen rond 12 uur om dan opnieuw te slapen tot rond 4u30 waarna ze is
opgestaan. Ze heeft niets gehoord van wat er ondertussen gebeurde in het bed naast haar.
Moeder en dochter spreken elkaar dus flagrant tegen.
Ook Maria Leire die het dode kind ontdekte komt aan de beurt. Zij verklaart dat ze ging vragen aan Maria Bouttry waarom zij niet opstond. Deze antwoordde telkens dat ze ging opstaan totdat de plas bloed onder haar bed
werd opgemerkt. Pas dan bekende Maria dat ze tijdens de nacht een kind had gebaard en werd het kind ook
gevonden aan het voeteinde. De boer en boerin werden verwittigd waarna ze het pak aan het voeteinde openden en het dode kind vonden. Ze vroegen haar waarom ze geen hulp had gevraagd aan haar moeder waarop ze
zei dat ze bang was voor de dreigementen van haar moeder, die gedreigd had haar dood te slaan.
Tot slot is er nog de verklaring van de boer waarin genoteerd wordt dat gezien Maria onpasselijk was, hij haar
aanbood de dokter te roepen maar dat weigerde ze. Dan heeft hij er haar moeder bijgehaald. ’s Morgens is dan
aan het licht gekomen wat er was gebeurd. Hijzelf heeft het dode kind niet gezien.
Nieuwe verklaringen
Het duurt nu twee weken vooraleer Maria opnieuw op de rooster wordt gelegd en mogelijk op haar eigen vraag
gebeurt er op 26 april een nieuw verhoor waarin de eerste vraag meteen ter zake komt. De Procureur vraagt of
ze blijft volharden in haar bewering als zou het kind niet gehuild hebben of geen geluid gemaakt hebben toen
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het geboren werd. Na verschillende keren dit opnieuw te ontkennen geeft ze uiteindelijk toe dat het kind toen
ze het naast haar legde, kort geweend heeft, weliswaar zeer weinig. Ze vervolgt: “dan heb ik het eindelings gewikkeld in het hemd en laken en gelegt onder den strooyzak van mijn bed zoo ik verklaerd heb in mijn voorgaende onderhoor, wel wetende dat het nog in leven was”. De bekentenis is er.
Dan geeft ze nog een verklaring van het waarom van haar daad : “ ik heb dit gedaen om dat mijne moeder van
niets zoude kennis hebben, mijn meening was van alles bekend te maeken aen mijne meesters na het vertrek
van mijne moeder. Ik heb de navelstreng afgebroken met mijne handen.”.
Op zes mei volgt er nog een kort verhoor waar de vraag wordt gesteld of ze niet wist dat het kind om het leven
ging komen of verstikken wanneer zij het verborg in een hemd en een laken en het daarenboven nog onder een
strooien zak stak. Daarop antwoordde ze kort en duidelijk : “bajaak”.
De andere beschuldiging
Op 7 mei krijgt de Procureur een schrijven van onderzoeksrechter Edouard Roels om zowel Maria Bouttry als
boerin Joanna Veryser te verhoren in verband met de aanklacht over een gestolen linnen zak ten nadele van
boer Sissau.
Op 11 mei moet Maria hiervoor voor de procureur verschijnen. Maria blijft bij haar eerdere verklaring en zegt
dat ze die zak bij vergetelheid in haar koffer heeft laten zitten nadat ze hem had laten herstellen. Daarenboven
is er de dagen voor haar arrestatie nooit sprake geweest van die zak, als zou die gestolen zijn. Pas sedert haar
arrestatie is de boer daarmee afgekomen.
Nog dezelfde dag komt ook Joanna Veryser, echtgenote van boer Sissau bij de procureur om een verklaring
over de gestolen zak af te leggen. Ze geeft te kennen dat de zak met daarop de naam van haar man en het
jaartal 1848 gevonden werd in de koffer van Maria Bouttry die de koffer moest openen voor haar vertrek naar
de gevangenis te Veurne. Ze is er zeker van dat zij of haar man die zak nooit hebben gegeven aan Maria en ze
is er dan ook van overtuigd dat ze deze gestolen heeft.
De volgende stappen richting proces
Het is 12 mei 1853, één maand na de feiten, en de procureur acht de tijd gekomen om zijn besluiten te formuleren. Hij is tot het besluit gekomen de moeder van Maria vrijuit te laten gaan maar voor Maria is er geen genade. De beschuldigingen van de diefstal en de kindermoord werden dermate bewezen dat een doorverwijzing
zich opdringt. Maria zal voor de rechtbank moeten verschijnen om rekenschap te geven van haar daden.
De raadkamer volgt hem en de onderzoeksrechter daags nadien op 13 mei in hun besluiten en Maria Bouttry
wordt officieel in staat van beschuldiging gesteld. De ingediende stukken zijn van die aard ‘om met lijf en onteerende straffen bestraft te worden… en dat de blijken van schuld tegen haer genoegzaem grond opleveren om
een bevelschrift van gevangenneming of prise de corps tegen de zelve te verleenen’. Alle stukken zullen worden overgemaakt aan de Procureur Generaal bij het Hoger Gerechtshof te Gent.
De Raadkamer geeft er ook nog een lichaamsbeschrijving bij van Maria: ze is 1, 60 meter groot, heeft een
ovaal en bleek aangezicht, haar haar en wenkbrauwen zijn blond, ze heeft een laag voorhoofd, blauwe ogen,
een kleine neus, een matige mond, een ronde kin en haar moedertaal is ‘nederduits’ (vlaams dus). Ze zal gevangen genomen worden tot na de beslissing van het hoog gerechtshof zittende te Gent.
Van de beschuldiging van diefstal van de linnen zak maakt de Raadkamer geen verdere zaak wegens gebrek
aan bewijzen. Dat laatste zal wel het minste van de zorgen geweest zijn van de beschuldigde.
Op 20 mei volgt het besluit van de Procureur Generaal te Gent : ze volgen de raadkamer, brengen Maria Bouttry in staat van beschuldiging en verwijzen haar door naar het hof van Assisen van West Vlaanderen zetelend
te Brugge voor kindermoord, misdaad voorzien bij de artikelen 295, 300 en 302 van het Strafwetboek. Ze moet
in afwachting van het proces worden overgebracht naar Brugge. Ze maken ook meteen de akte van beschuldiging op waarin ze nog eens alle bewijzen op een rijtje zetten en ‘waerover het hof van Assisen der Provincie
West-vlaenderen zal hebben te beslissen’, opgemaakt in het parket te Gent op 21 mei 1853.
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De aanloop naar het proces
Maria wordt overgebracht naar Brugge waar ze op 26 mei moet verschijnen voor Charles Van Severen, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement Brugge voor een ondervraging als beschuldigde.
Er wordt haar gevraagd naar haar reactie op het feit dat ze beschuldigd is van kindermoord. Daarop geeft ze te
kennen dat ze zich schuldig heeft gemaakt aan dit misdrijf. Voor de voorzitter is dit voldoende en de datum van
het proces wordt vastgelegd op zaterdag 4 juni 1853 om 9 uur ’s morgens.
Nu gaat het snel richting proces. Op 26 mei worden een eerste reeks getuigen verwittigd dat ze zich op die dag
en uur zullen moeten aanbieden. Het zijn Philippe Sissau en zijn echtgenote Joanna Veryser, de werkgevers van
Maria, Francois Vanhoutte, schepen van Ramskapelle en Marie Leire, de collega van Maria.
Op 28 mei vertrekt er nog een uitnodiging naar de onderzoeksrechter Edouard Roels, dokter Jean Laurent
Wemaere en de andere dokter Francois Boutens. Al deze toekomstige getuigen worden op 31 mei in één lijst
geplaatst.
Ondertussen is er ook een lijst opgemaakt van juryleden die zich moeten aanbieden voor het proces. De lijst
bevat de namen van in totaal 29 personen, 25 effectieve juryleden en 4 vervangers. Hun woonplaats ligt verspreid over gans de provincie West-Vlaanderen.
Het proces
Dan is het zover. Op 3 juni 1853 om 9 uur ’s morgens komt Maria Bouttry voor haar rechters. Men gaat over tot
het kiezen van de twaalf juryleden en na wraking van verschillende onder hen blijven er twaalf over en kan het
proces van start gaan.
Maria is ongeboeid en vergezeld van één rijkswachter om te vermijden dat ze zou vluchten. Na vraag van de
voorzitter bevestigt ze dat ze Maria Theresia Bouttry is, dochter van Jan, oud 22 jaar, dienstmeid, geboren te
Pervijze en wonende te Ramskapelle.
Haar advocaat, meester Soenen, wordt er op gewezen dat hij niets mag zeggen dat indruist tegen hetgeen hij
weet of tegen de wetten en dat hij met fatsoen en ontzag voor de rechtbank moet spreken. Dan moeten de juryleden de eed afleggen.
Dan richt de voorzitter zich tot de beschuldigde om haar erop te wijzen dat ze aandachtig de zitting moet volgen
waarop de akte van beschuldiging wordt voorgelezen. Daarna geeft de procureur des Konings meer uitleg over
de beschuldiging en stelt hij de lijst van getuigen voor. Alle getuigen waarvan de lijst bekend werd gemaakt
daags voordien aan de beschuldigde, zijn komen opdagen en deze lijst wordt op luide toon voorgelezen door de
griffier.
Daarop moeten de getuigen de rechtszaal verlaten tot ze één voor één terug worden binnengeroepen om hun
verklaring af te leggen. Ze komen terug binnen in deze volgorde : dokter Jean Wemaere, Philip Sissau, zijn echtgenote Joanna Veryser, Maria Leire, Francois Vanhoutte en tot slot onderzoeksrechter Edouard Roels. Na iedere getuigenis krijgt de advocaat van Maria de kans hen bijkomende vragen te stellen.
Dan nadert het proces zijn einde met de eindpleidooien van Procureur des Konings Maertens en Meester Soenen, daarna mag Maria nog aan het woord komen.
De juryleden verlaten vervolgens de zaal om tot een besluit te komen en een antwoord te formuleren op twee
vragen en nadat ze met een gewone meerderheid tot een besluit gekomen zijn, komen ze terug de zaal binnen.
Het verdict is negatief over de hele lijn voor Maria en nu rest enkel nog de bepaling van de straf. De griffier
leest het besluit van de jury voor waarop de strafmaat bepaald wordt.
Maria krijgt de zwaarst mogelijke straf, de doodstraf.
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De gezworenen komen vervolgens de rechtszaal binnen en nemen opnieuw hun plaatsen in. De voorzitter vraagt
hen wat het resultaat is van hun beraadslaging? Mijnheer Edouard Dhoust voorzitter van de jury, leest, in
overeenstemming met het artikel 348 van het Strafwetboek, de verklaring van de jury voor; hij overhandigt die
daarna onmiddellijk aan de Voorzitter, die ze tekent en laat tekenen door de Griffier, dit alles in het bijzijn van
de jury.
Mijnheer de voorzitter laat de beschuldigde voor hem verschijnen en de griffier leest in haar bijzijn met luide
stem de verklaring van de jury voor.
Mijnheer de voorzitter heeft daarna het woord aan het Openbaar Ministerie voor uitvoering van de wet. Hij besluit in overeenstemming met de wil van het hof dat bij uitvoering van de wet de beklaagde Marie Thérèse Boudry veroordeeld wordt tot de doodstraf en de kosten van het proces.

Maria krijgt nog de kans om daar iets aan toe te voegen maar ze wenst niets meer te zeggen. Haar advocaat
heeft nu nog drie dagen de tijd om in hoger beroep te gaan waarna het vonnis definitief zal zijn.
Wat volgde
Maria Bouttry is dus op 4 juni 1853 op 22-jarige leeftijd ter dood veroordeeld voor kindermoord. Het vonnis
werd echter nooit uitgevoerd. Klaarblijkelijk ging haar advocaat ofwel in hoger beroep en werd ze tijdens een
tweede proces vrijgesproken of werd de strafmaat verminderd. Ofwel diende ze een gratieverzoek in dat werd
ingewilligd.
De feiten daarna zijn er: Maria bleef in leven en kon verder gaan met haar leven. Ze gaat terug wonen te Pervijze bij haar moeder en op 28 september 1864 treedt ze te Pervijze in het huwelijk met Jan Frans Dolphen, een
weduwnaar.
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Ze tekent haar huwelijksakte als Marie Boddry.

Ze trekken naar Oudekapelle waar reeds op 10 juli 1866 haar echtgenoot overlijdt. Op 27 mei 1867 trouwt ze
voor de tweede maal te Oudekapelle. De 13 jaar oudere Karel Joseph Vercruysse wordt haar tweede echtgenoot. Ze blijven te Oudekapelle wonen op het adres Te Lande 12 en op 8 februari 1908 is ook haar tweede
echtgenoot overleden te Ieper in de Lange Torhoutstraat 33. Daar was op dat ogenblik een psychiatrisch ziekenhuis voor mannen.
Na het overlijden van haar echtgenoot blijft ze niet te Oudekapelle wonen, maar vertrekt ze op 26 oktober
1910 naar Lo op het adres Kloefhoek 4 om te gaan inwonen bij haar zoon Emile Vercruysse. Lang blijft ze daar
niet: op 13 december 1911 vertrekt ze naar Klerken naar het ‘Oudemanshuis’.
Een kleine drie jaar later breekt de oorlog uit en blijft ook Klerken niet gespaard. De Duitse oorlogsmachine rolt
over de streek en blijft haperen aan het IJzerfront. Klerken ligt in bezet gebied en wordt weinig later volledig
ontruimd. Alle bewoners worden gedwongen geëvacueerd en een deel van hen komt in Brugge terecht waaronder ook Maria Bouttry. Daar is ze tenslotte overleden op 14 maart 1915, op 83-jarige leeftijd.
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