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DE HELDEN VAN STEKENE

t
.Iacobijne, de spinster, zat een kopje koffie te drin
ken. FIet spinnewiel snorcle nieT rneer, want het was
avond, 't uurtie van rust.
En Jacobijne miimerde. Ze rvoonde hier alleen,
aan den uitkant van Stekene, in het land van Waas"
Haar man was al zes jaar clood. Kinderen bezat ze niel
En familieleden hadden de streek i,.erlaten.
Jacobijne was dus een eenzame, die met spinnerr
haar brood verdieneie en ook een stukje zandgrond
bewerkte.
Ze was tevreden en ze dacht nu niet aan haar eigerr
tcrestand. Maar ze voelde medeliiden met zooveel ken
rLisier: van 't dorp, die in angst en onrust leefden.

T(/at we u verfellen, is meer dan honderd viif err
irvintig jaar geleden.
't Tfas in 1?98 en toen speelden de Franschen
baas in 't land. Die Franschen noemde men sansculotten. Sans-culotte beteekent < zonder broek >. De Fransche soldaten, die zich in België bevonden, waren im-

-t-

rle(s erÉ hai.eloor f elilecci, en op kosten ran ons volk
rrniforruerl 1{,'a-l)Ê,ns en voeclsel. In rrril zou.
ir:n ze ûuu:,.: inr)r!$nhen .i vrii ,' r:nakc,n. 'i'och ireglonnen
z,ç tnet..,ari ;riies 1.e roovei:i, priester:s en veel ordelijke
lieclen i-c ';erja{en, c}l l\reg ie l'oeren, kerken te sluiten,
(rr."r nll rnrilrlea ze clai joflii;'cri'ili.el .,',J.n ons land voor
llen zoricien iJ,a,ilr I'ech[en iil cXr:n vreemci.e, tlra.ar cit:
f rar"schen oclk n:ç:esl;r lvilden zi.jn.
l,.re$,en :re

,,

r]t1

Zeer ve''.e. jciiri,,e ma.nnelr wciger'.ien. Ze moesten zich
vei'clriilrel:r ''.'oor $+:neia.riiien û:r s,rlclateu, die ze op,,ir*r;r<-iei; it,i:i zr *;el (r:i,,rr::{il iraar het le{er te brenpien
,!..o'.t titi.ct,,-:t' ook i:r cle i:osr.,;hen roncl Stekene, Er:
',i';iLeil <i..irr :.'r,:iel.ijLl .lilanr;<;ire priesior:s en edellieiren, elie rl.l'.ri cle l:,ceren ci-l heide-belvoners geholpen
rr ertlEir.
7-',: !4/ê?:i).i.r na-a:r Iller k,:mn:n vluchten, clmdat de
F'r;rnsclic reprrl,.iiliernei.. hel ver1,ûlÉden.
Daardo,,r l..,'as er a;:(isi. er c:rrusi in meniÉ Sezin er,
.racoiiiinç zal r.l2ta;ç';gr te mlirueren.
i-r wercr i..air cie cleur: gelrloçri. .iacobijne c{eed open
[,en liai rrieisje ,rari i.wee eri: l.rizittig iaar trad birrnen

-- \#ei, A.mr,iter.{:r, ,{ij nl{ tier '1 vroeg Jacohijne
---. ,I;r, 'i is al lilat, hé ?
- - ijn slechi weero wânt {nz ziit nal... Zel u bii den

,rerbaa.s cl.

haard,
." - ,t ltegeni.

rx 't lvaait. ..

-*- Ge korul uit het bosch aeker

.- Ja.."
.--.-,

.i{ -*

.* )

*.-

?

--- Dat beprijp ik... Eten gebracht aan de iongens ?
'Wel, ik kwam u vragien of ge me een brootl

- leenen. Er ziiw nog c1rie vluch.telingen
kunt

biigeko-

meq, en ik had niet (enoeg, Daarvoor nu naar huis
teru$ keeren, is zoo ver.'.
ik heb irdst vand.aag gebakken en '[< ben dus
- û,
goed
van brood voo:rzien, antwoordde Jacobilne. F)n
ik heb ook wei een potje vet, voor de arme iongens.
- Jr'lorÉien breng il< u ailes terugi'..
-- &laar dat is niet noodig".. Neen, ik wil het niet
terug hebben. ArneiL:erga. Ik r{oe ook gaarne iets voor
dle dornpelaars, Iç5.et zull< ,weer in dat bosch !... Eri
het worcit lflinter en 't z;r1 d.us atr gauw nog erger zijn.
*-- 't Kan veranderen, .lacobijne...
--- Veranderen ?
De jongens wordcn de verdrukking moe... Ge
lreel nog nie[ wat er ie Ûverrneire gebeurd is...
I\T^^-

I

volk is er gister te.saam geioopen en heeft
kerkdeur geopend.
gegaan
Ailen zijn naar binnei"r
en hebben er gebeden
-- Maar Arnelberga tonh ! En de Franschen ?

--

iaeu

c,en vrifireidsboom omsekapt en cle

-- O, ':; nan-ridcia$s lrwa.men er gendarmen van
Gent, Dendermonde en llaisi, naaar de menschen ston.
rl.en gereed offr ze te. ontvangen, Ze hebben de Franschen de wâpens afgenorr,en en ze veriaagd. En nt-l
loopen de jongeris van Overrneire rnet velen varr Zele,
Uitbergen, Beriare, Kaiken, rond om overal tot opstand aan te zetten, Die drie nieuwe voor rvie ik nu

*6-*

b,ro"d haeil, ziin altres kornen vertellen en morgen be,
gint cle opstand hier ook. Ik vertel bet u, omdat Se
a.l veel voor de jongens hebt gedaan, en ik weet, dat Se

nog helpen z;r;Jt ...

.-o,iat
:

Maar houd het nieuws nog voor u ; Er loopen
verraders rond...
--Tfees gerust, Arnelberga... ik kan zwiigen ! O,
zouden de Franschen eindelijk veriaagd. worden !
Tfle hebben goeden moed... Heel het land van lûfaas
kornt in opstand" En dan aa| er een sterk legier van
rle boeren ziin.
-- (J, als we weer vrij werden er naar de keri,
konden gaan, en als ieder atr.s vroeçier gierust werkt*
en leefde ! God 6!eve, dat het geiukt...
-. De verdrukking wordt le zwaar. Overal is er
een verlangefl naâr vrijheicl, sprak Amelber$a. Maar
nu maÉ! ik niet lanser letten. Da iongens moeten eten
en dan vertrekken ze naar and.ere dorpen om aanhan$ers te winnen en troepen te vorinen. De verlossingi za!
r:ret geweldig striiden moeten gebeuren.
--* God schenke ele onzen overwinning !
.iacobijne haalde het versche hrood ,rit du schapraai
en reikte het jon$e meisie ook een potie vet
toe.
*-- Als ge nog rneer noodig hel:t,
spreek trlaart zet
cie oude vrouw.
*- Dit is voldnende. l7el bedankt...

*7*

bewaakt door de 'F-ranschen.
on$e*..-Beclankt I En eii die zooveel doet voor de
1...
lukkigen
'-îï,tg"arne
dan ver! Het is plicht"' Tot morÉien'
tel ik u iir."hi"tt veel meer nieuws'
*_ Ja'.. En wees niet ban$ dat ik klappen zal"'
er
ô; dat weet ik wel"' De Franschen mo$en

-

niets van hooren,

Natuurliik niet !'
zat weet alleen'

-Jacobiine

de dochEen braaf meisjen ÀmelberSa Truyman'

zell'
t",- u"*-orr"en burglemeester, zei ze bii zich
weer
werd'
er
t Amelberga was no$ triet lan$ we$' o-{
wilde
g;i;;; Jlî*out aan"de achterdeur' Jacobiinewas'
î"1 op"t doen maar vràe$ toch eerst.wie er ! klonk
-_ Een landgenoot" ' o' laat me binnen
iret.

jon$e mair
Jacobiine voldeed aan dit vetzoek' Een
trad in het huizeke.
-_ Goede vrouw, help mii ! srneekte hii' De Fran'
ze miin spoor
schen hebben me vervolgd' Nu ziin
iltt maar ik ben moe en kan niet meer verder'
^*'ï,ut u neer." hier behoeft $e niets te vreezen'
ook ?
sprak Jacobiine vrienclelijk' Zeket een deserteur
hier
lVest-Vlaanderen"'
ben
ik
Ja... Ik kom r:it
- {.wintig uur van huis" ' ik zou naar Holland wilien'
wel
Daar ziin de Franschen ook meester" ' '
--- Ik weet het. . . maar 1k zal wel op een schip $era'
kàn om naar En$eland te varen' Ik heb het beproefd
te Blankenberghe, maar daar wordt de kust te $oed

*E*

riid

't Is toch een treurige

!

Zeer treurig
-__

Ik heet

t

George Vandale en

ik ben de zoon van

rond Veurne, Vader en moeder zulleri
zoo triestig ... Ze hebben me zien wegvoeren dooi
cie Fransche çlendarmen,
Ge heht c{us al in hun handen {ezeten ?
- O, ja, verzekerde George. Ik moest
soldaat wor- ik wilde niet. Ik zat weggedoken in het magaziin
.ren
van vader, achter kisten, Maar een knecht heeft me
verraden !
een' kooprnan

Hoe gemeen

!

-_- Ja... hii deed het voor geld, En de gendarmen
haalclen me er uit. Moeder viel op haar knieën om ten
beste voor me te spreken, De gendarmen duwden
haar ruw weg. Ik werd kwaad en wilde moeder verdedigenn maar ik kreegi toen zelf sla$en. Ze stonden
rnet zessen tegien me !

-_ Ilan

kondt 6ie niets doen.
Neen ! Ik werd, gebonden aan een paard, mee
gevoerci. Ik moesi naar Duinkerke. Maar 's nachts
geerden andere gevangenen waren er ook lo
_in een schuui., Toen hadden de Sendarmen de koorden
los gernaakt, Ik kon niet slapen. Ik cla"ht altiid
maar
aan rnoeder...
-- Dat geloof ik...
-__ Iii wilde al doen wat
ik kon om te vluchten. Ili
kroop langs een balk tot aan het dak
uan de schuur

*

-9-

er eenige pannen we$schuiven. Maar ik wild*
ook mijn makkers nog helpen. Sommigen sliepen' Iu
maakte ze wakker, 'fwee gendarmen die v6ôr de deur"
stonden, hoorden riiets, lWe ziin allemaal door 't $at
irr 't dak geviucht. Va-n het dak konden we in een boorr,
geraken en zao kwamen we op den grond' Zonder dat
cie 6iendarmen het bemerkten, vluchtten we...
Hoe gelukkig, zei Jacobiine, die aandachti$ luisÊn kon

tcrde,

Ja... de een vertrok langs hier, de andere langs
daar...
En hebt ge uw ouders nog teru{ {ezien ?
---- Neen, antwoordde Georges Vandale,
Maar ik
heb nog een boodschap kunnen zenden, dat ik vrii
t?as en naar Holtrand trok, En nu ben ik toch al hier.
Ivloeder en vader zullen veel voor me bidden,
-*.Ja... Ik wit u helpen. Eerst en vooral moet ge
wat eten. Ge zulL ra'el honÉer hebben, zei ,Iaeobijne
Ze zette den iongen spiis en drank voor, Vandale
scheen echter geen grooten honger te hebben.
Hier in den omtrek zijn er zeker ook deserteurs ?
- hii, na den maaltiid.
vroeg

o, ia...

- In de bosschen ?
*Jao ze verschuilen er zich
- Maar zullen ze niet opstaan
de Franschen?
-Gebeurt op vele plaatsen en hettegen
onrecht is niet lan.

ger te verdraSen.
Jacobiine meende, dat ze haar gast

-_ l0 *-

-

immers ook

een deserteur
-- wel in vertrouwen mocht nemen.
* Qnze jongens
zijn de verdrukldin6i moe, zei ze.
Ln zeker zullen ze de wapens ûpnemen tegen
de
f:ranschen.
O, dan sluit ik rnij bij hen aan. Lieyer
strijcl ik
tegen den vreemdeiingi, clan naar
Engeland te uiuchten. Waar kan ik den aanvoerder
ïiod"n ? vroeg
George Vandale.
.- zrltlk rveet niet, of er al een aanvûerder is... Maar
gij
morgen meer
hooren.
* Toen ik hier clichtnieuws
bij u* hrris was, kwam er ee:r
rreisje buiten, Ik durfde ze niet
tende of ze te vertrauwen
"*rrufr"tunn niet we
was. Mau,
ù begrijp ik, dat.
:re ons gunstig gezind is.,.
ia... Ze gingi naar de fongens in de bosschen
rnet.-.O,
levensmiddelen.
* Hoe braaf I Is zij familie
*- Neen, maar een goede van u ?
* Iemand van Stekùe ? kennis,
-- Ju, rle dochter
onzen bur$erneestet'
ze heel
.\nr.elberga T",rr*ur,t"'n
-* Dan 6ieeft ze wel hej goede voorbeeld.
.. Ze weet
zeker ook daf er opstand
kourf,
___ .t4...
Le vertel-de me, da,u de strijd
al te Over.
cn Kaiken be6lonner ,r.
nul-i, îi.,

ffl:.

,oover

van

En .Jacobiine sprak over-hei
_
pian om het oproer
door het geheele land
van
JVIaar cre foede

W;;'uii'iu"u"uia"rr.

"r."iJiî;r,;

ii"'i,*htering

aan

dat hii rust zou nemen. Ër stond op den zolder

eer:

> of het waar is en hoe ze hetdoet en wie
met iraa"
werkt, Tracht andere nuttigie inlichtinSen t,;

)> mee

bed.

Slaap maar zonder vrees in, er is nu $een $evaar

En- moest ik wat hooren, ik zou u verwitti$en voor ik
iemand binnen liet, treloolde Jacobijne
Ze wees George het bed en stond hem nog een var
haar eigen dekens af.
On ge doet rne aan mijn goede moeder denken.
zei- de jonge man met een snik.
Jacobijne ontroerde.
** Er zijn nu veel dompelaars, sprak ze, Maar $e
lukkig ziin er nog '.'eel lieden, die op alle rnanieretwillen helpen,
Voldaan over haar foed werk keerde Jacobiine
naar beneden terug,
Waar de ionge man giezeten had lag een brief.
'
Die is zeker trit ziin zak gevallen, dacht Jaco,
biine
Ze nam het papier op en bekeek het" .. En ze schrok
eensklaps... Bovenaaat las ze haar eigen naam...
Dit was dus Seen brief. Ivlaar hoe kwam haar naarn
op dat papier voor ?
Jacobijne, de spinster, wâS meer begaafd dan de
meesten uit haar orngêving ; ze kon lezen en schriiven
En ze ontcijferde gemakkeliik, wât er op dit stuk
geschreven stond :
< Jacobiine Vervloeto spinster, wonende bii de
> heide te Stekene. Ze wordt verdacht de deser> teurs en de weerspanniçien te helpen. Onderzoek

__t?-

verzarnelen... >,
't. Was Jaccbijne of iemand.
haar een sla$ op het
.hoolcl gaf,
zou dui;leicle :ùe everl. Eo haa, hart
bonsdc
wlid.
Ze kts nog eens het papier over...
beg-reep aliee... fL naa een vérrader
'
in huis
-_Ze
George Vaniale \iras een schurk,
een Eiemeen valschaard. llij had zitten vertellen o,u",
,fin ouders, ziirr
treuren,.je lno*cier, z.ijne aanhoucling
en vlucht. Al leu"
p,ens I IIii -was in cliensl
o*r. du Franschen... Hil
Ir:oect r.utzoelieri w-ila1'
{)r v/;rercnr--ix^ul,ri
versehor en,*,u,, *n
itËï f :;
fen te kornen, Saf ite schavu.it ziclt
zell als deserteur
uit.
-- Zcc'n Jadas I mompelcle .Iacobijne.
Van schrik zoniç ;:e rp een s,ioel
neer
-- Die kerel trrçreit. e{it briefie,"*"loru", dacht ze,
Ï{ii kwairi n:e uit hoorei:. Eln ik he}r t.*)orr"ul
van cie
iongcns ver-teld. Frn ocrc wie Àr.*r"t;;;; is
en
wat
ze
co*: r r1n v..jn Car cpllan,:I. flat zatr
hii
allemaal aan
de Franschen cverbrenger. Â,i-aelberga
ïordt dan geranÉien Sencnien ïI1 ze zLrllen
een kloplacht in de
L'osschen houden... û, hce
,;;_û; ;"'"
,A"e-n fevaar voor haar
zelve à"_i.t Jacobifne niet.
Ze *a'6is alleerr om de ,rrAur*n lrut"rir""ra...
ï{*,e cll',,.,aas van"rnij J serak
ze verdur bii zich
zelve.,.l,,Iaar
ih had .rlie rrertrou;;;;; rr"*.
*lri spralr
>>

rii;::ff

* t3

3t :
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-'
ik nu
zoo schoon over zliû rnoeder' O' wat moet
doen ?
'Ze biies de lamp uit' stom'
Lang aarzelde z,e niei'
en trok het
melde"naar haar slaapkamerlie teru$
open. De kamer rvas $eiiikvloers' Jacobijr'e

"""tt-t
kiomdoor'traam.'tViel,oudalszewas!'+relniet

mensch
qemakkeli'ik' maar in tijcl van nood kan een
rneer dan hii w'eet.
.lacobi!ne stond in de koude buitenlucht'
O, wat er mii nu toch overkomt I kloeg ze' Maar
't -is voor onze ion$ens" ' en voor Amelber$a' Ik moct
ze. verwitti$en van het $evaar'
Ze stapte in de richtinf van het bosch' Het regenCe
niet meer, cloch cle wind was sterker gieworden en $ier
op
de door cle hoomen en iaeg afgevallen biaderen

En haastig vertelde Jacobijne wat er geschied was
Amelberga ontstelde ook. Maar ze was een flink
meisie dat doortastend handelen kon.
-* .Iacobijne, ga naar huis terug, sprak ze, Dadeliik
korn ih ook. Let op of die verrader wil vertrekker,
rt:ant uu hij het nieurilu weet, dat hi j l:egeert, zal" h\j
niet bij rr blijven. Hij moet natuurlijk naar Hulst, rvaar
cen Fransch generaal is, om ailes te vertellen.
-*- En dan zullen rnorgen de Fransche solclaten
konren om u en veel anderen Sevan$en te nemcn
kloeg Jacobiine.
-- Zao ver is het nogi niet ! Heb maar vertrouwen I
Als die man r,vil vertrekken, houd hem dan wal op,
tot ik kom. !(/e rnogen nu niet talmen. Ik keer vh:€
r.aar het bosch terug.
En Amelberga liep heen...
!

II.

hoopen,

biina geen leand vôôr oo$en zten'
"Iacohijne kon
varr
Maar ze kende hier deir we$" Ze bleef te midden
een
in
Plas
.een dreef en ia{ er nie" om of ze nu en dan
trapte.

btre*{ Jacobiine staan' Bijna was ze teÉetr
iemand geloopen. Een bekende of een trawant van
't
<ien spion ? Die vraag flitste haar door hoofd'
Maar de andere persoon vroeg bedaard' wie er was
I:n nu wist Jacobiine wie er vôôr' haar stond'
I kteet ze'
-- Amelberga
.Iacobijne ! klonk het teru$' Gij hier ! O' er ts
- vzat {etreurd I
clan
Ja. .. Goddank, dat ik u zie !

Éloi,

-

Amelberga Truyman, dochter van den burgenreeste:
.ran Stekene, was al lang de helpster van veel onge,
ilkkigen. Niet alleen bii dage, m;r"ar ook Cikwijls iu
Cen nacht, was ze in de weer orn aan allerlei lieden
die zieh in de bosschen verscholen, voedsel en kleeren
le brenfen
De uitoêfening van den godsdienst was door cle
Franschen verboden. Maar priesters lazen mis in schurcn en op hoeven. Ën in het geheim doopten ze kini"leren en bedienden ze stervenden. Dikwiils leiclde

_

t5

_

Â.mell:erp1a een '-,erlil.eet1.c.n 1:';i:,;it'ri';i: iiilirr-r"" c'ie aiel-teit
clie geesteliihc hulp io.ciç. '..'r:'l:{;t:1iti .ll, ie vee"witti$eie
oe jonplens als ç:r Éeir;!.âr wel" l-l.ir l,'oar velen v/as zÇ
zoo als eell ÏîngieT ve:n iro"'.;l t,r iiefcle,

Nu op dezen sl.crma;:l:iiiiil:il .'tv,:n* ke;,::ric âEliel'
berga diep in h*i'l:s::ç,L'n'r.eriu1j' 'L X-)L',ir,'j,: l;i::t iln$ oi
een stern kionk I
--- W'ie elaar ?

*- Emiel Berens, il'. hqr hr,:i, r;{}iir ti.itilo;ilt'ul*e

Âi,ti':i

berga.

Juiirour,'r "n"rui;'eien. i<ei.ri- iilc i.eru* ? î'.: el" ;rn'

- ? vroeS de cchilcir,rachl,
raad
-._ Ja, Emiel"".
En Ârneiberga verieicl+
zeer ernsti$ nieulvs,

jn r':ric*ïe ,'r{l.j"',"{-jiin

h\ïar

-*. We Ti1fielen r.i.ir:rr ïs::r'r:*.,i9i: ilei.'.:rl ii!"iril T1{-l.lt :::1 cl1
dan bengelt hij hier s1;::'n.il:'r -.:.i1'i Ë,;ir it,:'.:r;r i ;iei i},rii,rl
Berens nijdig" Ûl 'É i.r i..:*l.er', rÎ;:i ",t':, Ï,:r:r:r r--iaLr diet:
onder clen Sr'*nd. ol.ehetn ,:r,i ,:l;: Ër';:i:e1.,?r'l ,,.-:r niets
"'âil
weten, 'Ze zr:n*â*n andtr.;'qvi'lli',1,r i:iËr::1:r.i:r!. u;r gq;r:hnl d[iÊen'

-*" Enriel }lei:ar,l, r.'ve: .iri'r1-,1-e,:,: 1.1:*n ilir"i i* çerliezer.
sprak juflrr,,ulv T":ru.';:t'u:rrlr,, 'til,fe,, (Li'::,rr;;tr;. r.iir.,',:r 'rr:,l."tit.ci:r 'i.ç
i:eletten n;tar .i:'IuJ:;i , . . \: r.1, 1ri.r- :' ii -*,r ilr:r:rd f
Hem iaterr leven !
-'
-- .Ïa.. " Zet heru fle':'ailiqir iri,,l il 1i.li i-r,.liÇh.., *';*h
we ver$ieten {"eç:r: hinecl. ti;,:i-,rr,,lll ull' irnrli:ed bil de
a.nderen.

.:-. 1{1

-

-*- Maar aulke gasten verdienen rtren dood ! Hoe zorrc{e Franschen handelen ?
** Dat rnoeten zi1 weten ! Maar wii mosen Seen
n:oord plegen.." Eeloolt Se het me ?
Als trij vlucht, verraaa{l hij ons toch ! Wanneer
hij dood is kan hij ons niets meer doen !
--- Erniei Eçrens ge hebt rne dikwijls geeeSd etat ie
nre gaarne een diensl zuu<lt hewi.izen"." Voorkom, dat
che uran gedood wordt ! Belooft {e het me ? Ge hebt
grriot,;n rnvloec{ op de arrd.eren.
:*: Gii nog meer !
'-* O, ik za! het cle ancleren aok. v'ragen, Maar ii"
l-en hier niet aïiijd, ûol< els ik rveg beno moet gewekl
",ierhinc{erd rvorclen. Ge gaat ten striide, God geve rr cle
,-,verv*:!ncing. En dan kunt ge den verractrer voor'onze
eigen rechters brengen" -[-,aat ons nu niet langer talr;';en ! Tle tijcï is te lçslstbitar.
--- \ffelnu, iuffrnuw Truyman, al" zau ik korte metten
r:aken n:et zno'n Judas, ioch zal aan uw wensch vol
rlaan w*rden"
*'* Dank u I Laat o.ns eenige mannen haTen om den
.;erraderte LraTen en h.ier te bren6ien.
Beiclen stapten nog wat dieper het somber hosch in
Ze kw'amen âan eell hal, Ze daalden eenige aarden treien af in een ondergrondsche karrer, door dennenstaken qrnclersteuncl. Aan zoo'n stam hing een hrandende Iantaarn. Verscheic{ene jonge mannen bevonden
zich hizr sarnen ; anderen sliepen op bundetrs stroe.

ien

.*
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In 't rnidden stond een vuurpot, 1.r'a.a.r'van een buis door
cie aarden zolderinS den rook weSleidde"
.Ion$ens r:v&reri aan 't kaarten, anderen zaten ir.
ciroevig $epeins neer. I-Iet was een der kampen r/alr
Sr,ekensche iloilen, die weigerden voor de Franschen
lc giaan vech1.o6, tegeir volkereir, die hun niets misc:aan h+dden

.

--- Juivreiuw Trul.man ! klonk het eerbiedig.
Llnkele slapers werden wakker',
.1,,r, irir:r:den, ik L,en hier terug, zei Amelberga.
Iln vaor een ernstige zaak I luister I
Ze clsèlde rnee, wat er bij Jacobijne geberrrd r,r'as.
!.n eerst heerschl.e sr v,at schrik.
h.en onl"cvreden gemon-lpel stee{ op,
.--- Vr-ienc{en, ik ïren zelf onvcorzichtig geweesi,
berna.nr Anielbcrga. Ik hari ook moeten zwijgen tr-.i
Amel.bei'ga <,rver ônze plallnen. Mrrar: Jacobijne is uwe
vrieudi:.r. Ën'zii zelve werd slun bedrogen door <lierr
vc,rrader, Zc is mr nu keircen waarschuwen... Ze cleei
lr at ze L:on.
En Amelbeirga verleld:e, hoe het kwaacl kon voortcinen *orden, als rnen nrr geen tijd verlc,or,
Opgew-onden riepen e1e mansren dat de valschear<l
moest sten'cn. l'laarÂmeli:er:g;r vroeg weer stilte. Ec
Cair srneekte ze dat er niet dedoclc{ zr:u worden.... Ze
verkree{ die belofte. ijn limiel Berens koos dan vrli
rnannen uit die hem moeslen vergezelien naar de wflningi van Jacobijne, de spinster.

-.-

*-

En nu niet meer $eta!md., zei Amelberga, &lis
gchien is de verrader al heen !
-- Dan zoeken we d.en heelen omtrek af I antwoordde een van hei {roepie. I{ii zal wel naar Hulst

r,rillen loopen, daar zit ziin baas Hoste.
Een andere schildwacht nam de plaats van Emiel

Berens in.
En hei groepje ging dr:or de dreef, waar de boomen
in den wind schenen te auchten.
Ârnelirerga fing met Emiel yoorop.
*- 't Is weer een les dat we voatzichtiÉer moeten
ziin, sprak ze"
* "Ia... Jacobijne is een goede ziel en clerikt niqi
aan slrikken die men ons stellen wil...
-* Vooral als zoo'n beclrieger over ziin moecler be.
gint. Hii heeft Jacobijne tot innig medeliiclen bewoÉen.

_ -. Ju, en er zi,jn veel goede jougens op den dool..,
Ilie vreerndeling kon een echte cleserteur geweest. ziit,.
We weten nu dat er op ons glelet *,ordi. M".,
eenige dagen en we mogen striiclen, om ons land"og
te
r.erlossen, Ieder verlan{t er naar. Zr>a kan
het niet lang
bliiven duren.
Tfe zijn ook onvoorzichtig, door nu zoo te spreken
merkte .Àrnelberga op. Laat ons liever zwijgen...
!(/e

weten nooit -waar het verraad schullt,..
Ën ze gaf ooh cle anderen den raa,.{ den mond
tt:
h*ud'r*. En zwiigend spoedcre de kreiire bende zicrr
vnt'rrt.

* lt*
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Toen Amelberga Jacobijne verliet om terug! in het
bosch te keeren, haastte de oude spinster zich naar
huis.

O, wat zal er nu gebeuren ! mompelde ze tel'

- ze?r onSierust,
kr:nS

Het was moeilijker orn door het venster naar binle kruipen, dan naar buiten. Maar met eenige inspanning geraakte de oude spinster toch in huîs. Ze
schrok... Op zolder hoorde ze gerucht. Vandale was
rriet te bed. Hii sloop over den vloer.
_- Hii gaat vertrekken, rnaar hij mag niet dacht
Jacobijne. Hoe houd ik hem hier ?
Ze st:rk de lamp weeî aan. Misschien bleef Vanclaie
wel wat, als hij bemerkte dat Jacobiine nog op wâs.
Maar hii daalde de trap af.
Angstig klopte haar weer 't hart. Maar de spinstt.r
zou flink ziin..,
Miinheer, wat doet ge nu toch ? vroeg ze. Heht
Se iets roodig ?
Ziit noÉ op ?
-VandaleSevroeg het bijna kwaad, Jacobiine merkte
rten

dat

hii zeer teleurgesteld was, omdat ze niet te bed laÉ
Ik ga heen; sprak Vandale. Ik voel me hier toclr

- veilig.
niet
Nu door de duisternis zwerven. En het is zulk
- weer. O, doe dat toch niet !
slecht
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* ïk ben cilcht bij Holtand. ltri;,
weÉi

naar Hulst

me den kortsteri

O, hif wil naar Hulst, dacht Jacobiine. Dus naai
- Franschen
clen
6ieneraal, opdat de iongens vannaclrl
rogi zoucien gevan6ien genornen worden. Ik
moet her.
beletten.

Mrinheer, hernam ze, ge handelt dwaas, Bij
mi;
Éiëvaar, maar huiten kunt ge F.rorrr"fre:g"nl
clarmen te6ien het liif loopen...
ïk za)
voorziclttls ziin,
-* En te wel
Hulst zitten er veel meer F.ranschen dan

ir -er geen

hier...

Jacobijne wilde Vandale aan de praat
houden,
ftlaar ik zat de stad zell mîiden, beweerde
de
verradet.
. - Slaap eens gioed... En ge wilt imnrers mef onze:
Irrngfens tegen de Franschen *olrt.rr,
I IL heb me bedacht".. Nu ik al aangehouden ben
geweest, is het voor mij veel
Êevaarliiker dari vo,rr de
anderen. Als de Franschen lrrJ*"""
in handen kriigen,
schieten ze rne doad,.
-- .Iuist daarorn moet gie vannacht liier bliiven, be
v.eerde Jacobiine,
-*- Neen, neen, itr< trran hier ontdekt
worden... Ik heb
Sieen rust.
-- Er komen bii mii geen gendarmen, Ik ben een
eenzarne spinster...
*- O, die gasten snuflelen overal
! Ik zougeen

*

ocg

*

kunnen dicht doen. Ik dank u eoor uw $oedheid'
maar nu wil ik weg I
Vandale werd ongeduldig.
.-_ Ik mag hem toch niet laten giaan, dacht Jaco'
biine.
Ze wist wel niet wat Amelber$a Truyrnan van plar
\ryas, maar rekende oP haar'
Eet dan eerst no$ wat, dron$ Jacobiine aan

- Ik heb Éieen hon$er.
-keek naar den vloer en het was of hii p!o+s

Vandaie
or,tstelde.
straks niet
-. Die moddervlekken rvaren hier daar
zei hii....
.- Moddervlekken...
-- Ja {e ziit buiten $erveest I 7'e$ mii waarom I
En Vandale's Selaat was rood $eworden'
-- Maar wat scheelt er nu ? vroeg Jacobiine' \ilordi
ge kwaad op mii ? Ge ziit zeker ziek" ' Ga toch liever
te bed !
** \fiif, Se bedriegt me ! schreeuwde Vanclal'
*- Ilc u bedriegen I Feinst $e dan dat ik u aan de
l'ranschen zou verraden ?"' Maar miinheer toch '
Eenshlaps viel Vandale's blik op het briefie dei
Lacobiine op de taIel had laten liggen, t'oen ze zoo ver'
schrikt î.'aar clÇ ionSens wilcle.
Vandale greep het PaPier vast" "
Ge hebt dit Selezen ! snauwde hij. Het is u:t
rrijn zak gegleden... $e weet, wie ik ben"' en ge zrit
andere'r Saan verwitti{en... O, gii valsch wiif !

Nu kon Jacobiine zich toch niet meer inhouden.
Valsch, valscho ben ik valsch I kreet zij, Gii zijl
- valschâard ! Ge trromt hier om hutp, spreekt ov,:r
{;en
rrvy inoecler... en het is alles om onze iongens te verraden. Dat noem ik valsch, als ge van valsch spreekt
O, God zal er u om straffen ! Doe zulk werk toch
niet I $flees Éieen Juc{as !
Ze meende in haar oprechtheid Vandale nog tot
betere Sevoelens te kunnen brengen.

De verrader stak het brielie weer
freep hii Jacobiine bii den arm,
-- Doe de deur open ! beval hii.

in ziin zak Fn

<lan

Neen

I

--- Ge rarilt niet ! Ge wacht zeker op uw vrien<{en.
t:ii hebt mii bii hen wezen verklappen...
-_

O, ga toch niet naar Hulst om brave, ongelukkigu

longens over te leveren I smeehte de spinster. GoC
er u voor straffen...
-- Doe de deur open I bevool" Vandale weer...
** Luister naar mij I Ge ziit een ionglen van ons
volk. Span niet met onzc viianden samen i Ée zult, er
iater zoo ongelukkig om ziin t, v*erzekerde Jacobiine.
Zwij{, oude feeks !
--*- Neen, ik kan niet zwijgen,, hernam Jacobiine,
O, ga nret naar Hulst !
Ze wilde hern weerhouclen te vertrekken. Maar Vanciale duwde baar zao wild op zii, dat de oude vrouw
tegen de tafel en dan op den frond viel...
De schurk opende U:.;;en liep buiten. Jacobiine

zaL

was nlet bezwijmd. Ze stond op en volgde VandalE"
Help, help ,! sehreeuwde ze.
-Juist waren Ameiberga en de iongens daar.
__ FIii ioopt weg... daàr ! riep Jacohijne.
De mannen snelden VandaXe na. Gilles Rooms Éireep
hem het eerst, en de anderen stonden hem bii. Vandale werd in huis gebracht. Hii beweerde dat hil
cnschuldig was.
Die deugniet is va-n Klinfe, ik herken hem, be:ïreerde
Rooms,
Vandale bekende eindelijk, maar zei dat hij uit
ctwang handelde, Arnelberga herinnerde de rnannen
a.an hun belof [e den spion te sparen. Lemrnens ---: ze,,
lvas de rchte naam
werd meegevoerd naar de bos- gehou-den. De jcngens hoopten
schen daar 6ievangen
in den striid te overwinnen en zouden clen schelnr
can aan eigen rechters overleveren.

IV.

I)e cpstand brak uiT, maar cie jr:ngiens overwonner)
r.iet. Ze handeldan te ha.astig err lradden geen voldoend.e wapenen, tr)en volgenclen dag liepen ze openlijh
naar omliggende dorpen, Da,,rr sloten t:trderen zich bii
lren aan. 's Avonds liepen ze ljinaai binnen, openden er
oe kerk. en liepen toen naar llelseie. 's Mor6iens waren

ze weeî te Sinaai en plunderden er het huis îan een
Franschgezinde. Fransche sol<traten daagden op en aan
oe LeebrugSe werd men handgemeen. De Franschen
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werden verjaagd en de boeren juichten, Maar het
was siechts een scherrnufseling geweeSt. Amelberg:
I'ruyman rnerkte, dat het niet goed gin{, Ze begaf zich
b,ij haar kennissen onder de boeren en zei
Zao zult ge niet overwinnen ! Ge ziit te ver- De een troep loopt langs hier
heeld.
en die langs
claar. Sluit u aan bij tsenedictus Lauwers den brotr.
werszoon van Kemseke, die aanvoerder is van een
z

sterke bende.

Naar dien raad werd Seluisterd en Lauwers on[ving verheugd deze versterking.
S7e moeten Sint-ir{iklaas veroveren, zei hii, Dan
hcbben
we een sterk punt. We zullen er wapens en
kruit vinden en na zulk eene overwinningi stroomen er
zeker honderden boeren toe, om met ons mee te
siriiden.
Den 21 October lZgB tusschen twee en drie uur,
r:rerd de aanval op de stad gewaagd, Hier bevond zich
generaal Laurent met veel troepen. De Franschman
r,vas op zijn hoeére, want twee clagen te voren
hadden
r,ndere boeren, ander ieiding van Macharius Rheyns
uit Klinge, reeds glepoogd. in de stad te drinSen.
Lau'wens rukte nu vocruit. Iriaast hem was Rooms,
-_..'\,r6s1 God en haard ! riep de brouwerszoon
van

kemseke,

Hii

:rag de Franschen en gaf het teeken van den

a.anval. Het Sevecht begon. De Franschenn gioed van
urapens voorzien, schoten geweldig, Lauwers vie!
r.eer... R.ooms van Stekene ook... De boeren wilden

dorlrzetten... Antiereri sneuvelden, Onstùimrget "tti
den de Franschen toe".- Ook snder hen waren er ;'!
dooden en gewonden- Het gevecht wercl no$ Éewel
diger, wreeder.,.
De boeren moesten wiiken. Ze lieten zeventien doo'
cien achler en tal van gewonden' Andere $ekwetstr:n
iramen z.e r\tee.'En dan werd het een ordelooze
.ilucht..,
Zoo kwamen er'ook boeren te Slekene teruS'
Een iriestige nacht gin{ voorbij'.. Ieder was trc
'rreesd voor {eweld "ran soldaten uit Sint-Nikolaas'
Zco werd het 26 October. De boeren luidden te Stekene de klok om allen te vbrzamelen en elders zich
l,ij een l-roerenleger aan te sluiten, Emiel Berens nam
het bevel. Hii zond de jon$ens naar het kamp in Ce
hosschen.

Houd er lioed 't oo$ op den Slevan;lene, zei' hii'
nog hier, orn anderen die zich aanmelden van
onze plannen in te lichten"
Nauwelijks waren de bnercn weg of een kompa$nie
Fransche soldaten visien het dorp binnen. De bevelhebber Hoste uit Hulst voerde hen aan. De mannen
hadden iacht gernaakt op op$estane boeren' waren nu
vermoeid en slecht gemutst, i{oste hacl de klok hooren
iuiden. Hii zaÉ Emiel Berens op het plein en liet herh
iranhouden. Berens moest mee in het huis van den
bur6ieureester en werd er door Hoste en ziin luitenanten

ih -bliif

verhoord.
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Wie heefi de klok geluid ? vroeS de bevelhelrber
--- Dat zeS ik niet, antwoordde Berens fier.
--* Zoo koppig ! Gii ziit ook een der muiters... een
cer iafaards, die niet in onze rangen wil dienen...
Dat was Berens te kr'as,
Een lafaard ! riep hij uit. Ik heb teglen u gestrecien !
Ha, ge bekent dat I En {e ziit zeker een der voornaamste
oproerlinSen... Ze{ me eens, waar is Len.,mens gebleven ?
De vercader uit Klinge ! Dien zult ge niet meer
terug zien !
_- Dus ge hebt hem 6levangen genomen".. en geclood ! Spreek !
Ilc ben geen lafaard zooals ge mij verwiit en verlrlik de zaken van ons leger niet I
_- Van uw leger.., van die bende dwaze boeren !
Vriendje ge spreekt stout, lVeet ge dat ik rr daar kan
iatei: dood schieten als een heest !
-- Dan zal lk moedig sterven als een vrii mensch
als een Vlaamsche boer... geliik T,auwers en Roorns
ie Sint-Nicolaas stier-,'en,
--- Die snoeverij beteekent niets... hernam Hostc
l,uister... ik geef u het leven, als Se wrc zeft, wâar urÂ.
rnannen zich bevinc{en.
*.* Nooit I Toe. schiet mij neer. .. ik zal u toonen dat
ii< Seen lafaa.rd ben I riep Berens uit.
Op dit ooSenblik hoorde men buiten geweldig la.
vraai en ook anSstig 6leschreeuw.

--
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Tilat is dat ? bromde Hoste en driltig snelde hii

heen....

Berens bezon zich geen oogenblik. Hij was zeer
sterk, smeet een schildwacht op den vloer, giaf den ancier een harden stoot en liep door een zijdeur" Hii
hr.iarn door een karner in de keuken en rende er haast
tegen Ametrkrerga, die immers de dochter van den bur6,,eemesler was en dus hier woonde,
--* Help me... ik vlucht ! zei Berens.
--_ KorTr mee !
Arnelberga leidde Berens naar den zalder.
--- Kruip door 't dakraam... 't is aan de achterziide... Laai u lanSs de goot neer en loop door den hoï
weg ! God helpe u t. zei ze haastig, Zoo ontkwam Be
rens,

in rep en roer. De Fransche soldateu
levensmiddelenn dat burgemeestcr
"isclrten
i'r'uyman die in hun rnidden stond, die niet leveren
il.on. De soldaten waren woedend en hadden reec{s
I'laria Dhondt, een ne6[entieniaûg rneisie vermoord
Stekene wa.s

zao,,reel

*:u ancJerer, bloedend geslagen, Hoste hoorde wat er
ticbeurde en nu kwamen de luitenanten hem noll mee,
cieelen dat de Éieva.nrlene fevlucht was,
-- Steek heel dit verwenschte , dorp in brand I
..,r.:h1'ssr\M6r Hoste woedend.

Hii liep het plein

_- Plunder
hii.

*?8*

op.

en verniel Stekene door

't vuur ! raascle

S7e zullen zehier çlehoorzaamheid leeren.

Uit het samengeloopen volk steeg geschrei op. Het
was een dreigend oogenblik...
Toen gebeurde er iets tre{fends. Arnelberga Trul'-

man kwam uit haar woninS gesneld. Ze zonk varrr
iieste ileer en vouwde de handen.
.* O, spaar ofls r{orp I smeekte ze. Heb uredelijden
met de bew-oners, die {een striiders ziin, maar weerluoze lieden.
AmelberSa had grooten moed betoond bii het helpen
cicr iongens ; nu deed zehet. in dit smeeken om barnr'
hartigheid.
Plots viel de woede virn den Fra,nschen bevelheb
Ler... Hoste was ontroerd, en hii hief Àmelberga rai'
rlen grond op. < Stekene zal gespaard blijven rr, beIt,ofde hij. < Dat ieder rustiS naa.r huis ga en de burllemeester voldoenda levensmiddelen aarr miin ma.'rrren bezorge ! >
Hoste hield woord. De heer 'fruyman zor6lde 'roor
voedsel. Amelberga zond haastig een bode naar het
kamp. De iongens moesten aftrekken.
Berens had dit.bevel reeds Éiegeven ; de manner'vcrerden Lernrnens, den spion me"e" Ze besaven zich
raar Klein'Brabant... Lernmens werd gedwongen mee
te strij{en tegen de Franschen. Hij wilde naar hen
çverloopen, zocht zell ziin straf want door een Fran.
schen hogel viel hii dood neer.
lloste scheen na ziin eerste woede alles te vergeven. Hij moest naar Sint.Nicolaas en vertrolc. Gansclr
Stekene was Amelberga dankbaar.
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l)e BoerenLriig misiuiot*. En de bezettinE

vrr<rrt.

duurde

.laren lan$ zwie*en veel dienstwei6ieraars

c'en vreemde rond.

ir:

Eindeliik kwam de vriiheid. Jacobiine beleefde
dir,
niet meer. Ze was 6lestorven na een LanEe
ziekte, tttt
'i laatste toe verzorgd
door Amelberga.
In het gemeenthuis van Stekene dàagt
een gedenlr.
steen den naam van Amelberga T."y*un
< die door
Lear Aeldhaftige opoffering lraar
E"boort"ao"p van
I'junder:ing en verwoestin! r'edde, - cren- tJ-iir"L.i
1?-98 >, staat er bii. Ook
namen van Stekensche mar_
t.:raars ziin er bii gevoefd.
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Voortdurend herdrukken

wii

vroeger

verschenen

lrummers,

Vraag ze in de boekwinkels of aan de dagbladver"
koopers,

Er ziin steeds veel vroe6lere boekies voorradig.
Elke week verschiint een nieuw.
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