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Wij moeten dus van drie dingen, een doen : het eerste is dat wij ons
zelven hier inmetsen : onze poorten toenagelen, in de kerken onze biecht spre-
ken en aldaar rouwmoedig sterven als martelaars met dewelken men geen
medelijden zal hebben. In dezen staat, zal God medelijden hebben ntet onze
zielen, en overal, waar rnen het zal vernemen, zal men zeggen dat wij moedig
en als getrouwe mannen gestorven zijn.

' Ofwel moeten wij allen de partij kiezen, man, vrouwen en kinderen, ge-
nade te gaan afsmeeken, met den strop om den hals, blootvoets en bloot-
hoofds aan den graaf van Vlaanderen. Hij heeft geen verstokt hart, noch is
zoo trotsch, als hij ons in dergelijken staat zal zien, om geen medelijden met
zijÀ arm volk te hbben en olls genade te schenken

Ik, de eerste, zal hem mijn hoofd aanbieden, en wel gaarne sterven ter
liefde dergenen van Gent.

Of, eindelijk, zullen wij in deze stad vijf of zes cluizend der behendigste
en best gewapende mannen uitkiezen, en hem haastig uit Brugge gaan halen
om hem te bevechten! Sterven wij op die reize, dan zal het eervol zijn, en God
zal medelijden met ons hebben, en de wereld ook, en men zal zeggen dat wij
dapper en getrouw ons recht gehandhaafd en verdedigd hebben.

En bijaldien God in den veldslag zich over ons ontfernre, zooals hij
voortijds de macht in de handen gaf aan Judith, die Holofernes onthoofde,
dan zullen wij het meest vereerde volk ziln dat sedert de Romeinen geheerscht
hebbe".

Toegevende aan het verzoek des volks, dat hem vroeg zijn gevoelen te
doen kennen, drukte Artevelde zich uit voor het laatstgenoemde besluit, het
eenige dat de hoop op eene roemrijke zegepraal, hoe zrvak die ook mochte
wezen, plaatste boven den heldenmoed der wanhoop en cle bedroevencie per-
ten van den hongersnood.

,,Wij rvillen het, en willen niet anders eindigen!" riepen eenstemmig cle
vergaderde burgers.

Al de poorten der stad waren aanstonds gesloten geworcren, opdat het
besluit der Gentenaars zooveel te langer geheim bleve. De parochiemeester.s
kozen de kloekste mannen uit, om deel aan dien veldtocht te nenren, en te ge-
lijker tijde bevrachtte men twee honderd wagens met werptuigen en anàer
oorlogstuig, doch men telde er nauwelijks zeven met levensmiddelen geiaden,
dit wil zeggen met eenige brooden en twee tonnen wijn, de eenige *.Jke r.n
in geheel de stad Gent had kunnen vinden.

De hongersnood had zulken snellen vooruitgang gemaakt, dat vijf dui-



zend mannen, uitgeput cloor cle ontberingen, in die uiterste- rvorsteling eene

der volkrijkste geméenten Europa vertegenwoordigden; doch hun moed ver-

ving hun Ïractrt. Zij begrepen dat ze de laatste bewaarders en verdedigers

waËn der eere huni vadérlânds en het heil der familiën. De priesters hadden

hun opoffering gezegend en, gereed om Gent te verlaten, hadden zij hunne

medeburgers hooren uitroePen :

,, Vôedt geene hoop herwaarts terug te keeren, tenzij met eere, want zoo-

haast wij zullen vernemen dat gij gesneuveld of verslagen ziit, zullen wij de

stad in brand steken, en aldus, als wanhopigen ons zelf vernietigen'"
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BEVERHOUTSVETD

Een heerlijke Meimorgen brak aan. De zon rees over het Beverhouts-

veld bij Brugge, waar het kamp der Gentenaren was, gedekt door een breed

noeras.
Jeroen, een weverszoon, die den rttwaard diende, trad de tent binnen en

zei '.

- flssr, daar is heer van Blauwhuize, om u te spreken.

- Laat mijnheer Marcus dadelijk binnen treden, antwoordde de hoofd-
man der Vlamingen.

Van Blauwhuize was gekleed als een gewonen boer van dien tijd.

- Ruwaard, ik kom van Brugge, zei hij. Ik had u aangeboden er te
gaan, omdat ik natuurlijk mijn vaderstad goed ken. Ik heb verscheidene
Brugsche wevers gesproken. Zij zijn met ons, maar worden scherp bewaakt
Hebben ze de gelegenheid dan zullen ze ons steunen. En die gelegenheici is
er, indien wij hier de gravenbende verslaan en Bruggé binnen dringen.

- Wij moeten er levensmiddelen halen.

- Dan springen de Érugsche \Mevers ons bij!

- Gij brengt ons goed nieuws, heer van Blauwhuize. En die gravenben-
de komt dus. Nog eens zond ik afgevaardigden naar den graaf, om recht te
vragen en aldus een bloedige botsing te vermijden.

- Ze werden opgesloten!

- Ik weet het, niaar men meldde mij dat er verwarring heerscht in het
kamp.

- Verwarring, o neen! Maar de raadsleden waren verdeeld in hun mee-
ning. Sommigen wiilen wachten, wetende dat wij geen Ievensmiddelen hebben.
En zij zouden ons aantasten, als we uitgeput zijn door den honger.

- De graaf zal uit hoogmoed den strijd niet willen uitstellen.
De maatregelen werden genomen, om de grafelijke benden af te wach-

ten...
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TE MALE.

- Nu kunnen we Gent met een forschen slag verpletteren ! snoeTde cie

heer van Maldegem.
Hij stond te rnidden van een groep eclellieclen, die cle rtadering van

Arievelde bcspraken.
De heer van Rozenhove, die zich binnen het park ber.l'egen, rlaar toch

Male niet verlaten mocht, hoorcle den heer van Malclegem voort bluiten.

- We moeten de Fuiters dadelijk aentasten, en clan zijn birtnen een

paar uur de graaf en de adel weer meester in Vlaanderen. Ik heb een voor-
Leeld gegevei, hoe ge de oproerlingen moet behandelen, toetr ik de .Kete-
laars levend liet begraven in rnijn kelder.

De heer van Rozenhove trad nader en zei :

- Die ruisdaad zal u nog clikrvijls voor clen geest korrren, heer vatr Mal-
degenr.

- Wilt gij nrij de les lezen ?

- Cij hebt een alschuwelijken moord begaan. Gij nieent zoo het volk
te onderclrukken, het volk, clat otn recht en vrede vraagt. Filip varr Malde-
gem, uw grootvacler, was een andere eclelman.

Die taal lijkt op vert'aacl ! riep rnen.

En ook de anderen keken den heer van Rozenhove verontrvaarcligd aau,
maar deze verrvijderde zich.

- Wat bedoelt hij rnet die herinnering aan uw grootvader ? vroeg uren
aan den heer van Àilaldegem.

- O, die was zoo verlrlind, cle zijde van graaf Gwijde te kiezeu...
Maar we hebben ernstiger zaken te bespreken.

De heer van Rozenhove hacl gelijk.... De huidige kasteelbezitier van
Maldegem volgde niet de gedragslijn zijner vaderen.

Zijn slot had een nieuw gebour,vcl gecieelte, clat een vleugel velving, in
1300 door de Franschen vernield.

Dat was in de dagen, toen F'ilips cle Schoone Vlaancleren rviltlc roeroveren
en zijn broer, Karel van Valois, naar ons gewest zond.

Weinig edelen blerren Gwijde getrouw, die zïjn volk vercledigen urilcle
tegen den heerschzuchtigen vorst en de valsche Johanna van Navarre.

Voor den adel rnocht hetvolk toen geen rechten hebben... Evenals uaar
de opvattingen van Lodewijk van Male en zijn aanhangers nroest cle rnassa
werken en zwijgen. Vooral de plattelandbervoners hadden het zlvaar te ver-
duren. Hun lvoning was een laag, bedompt, leemen hutteke, met riet gedekt.

,overdag heerschte er steeds een halve duisternis, want daar glas nog zeer
duur kostte, zag men slechts een zeer klein venster. 's Avonds wercl het eeni-
ge vertrek verlicht door het schijnsel van 't haardvuur. De rook rnoest een
uitweg zoeken door cle deur en bleef gervoonlijk in 't kanrerke hangen.
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De toestancl der buitenlieclen was zeer droevig. Hun voedsel bestond uit

zwart brood - soms een mengsel van stroo en haver - slechte kaas, ge-

stremde melk, boonen. Gelukkig hij, die ziin gezin onthalen ko,n op gezouten

varkensvleesch. Versch vleesch rvas toen een bijna onbekende rveelde' en

zulks oefende een nadeeligen invloed uit op de gezondheidstoestand cler dor-

pelingen. In somrnige tijdperken was de stertte verschrikkelijk, tetneer: daar

àe zinctetiitheid eveneens veel te rvenschen overliet en de zieken hun toevlucht

nalnen tot de zonderlingste en gekste middelen'
De menschen van 't platteland ntoesten zware beiastingen opbrengep. De

hooge geestelijkheici en de heeren eischten een tiende deel van de veldVruch-

ten. Haalde de boer zijn oogst binnen, cian telcle hij de schoven van een tot
tien; de elfde liet hij staan. Daarna begon hij rveer : een, twee. drie... tot
tien... en de ellde bleef nogmaals op den akker. En zij die niet gezaaid. niet

gemaaid hadden... tnochten oogsten !

In tijd van oogst rvas het de plicht der buitenlieden hut] heer te verge-
zellen... ol r,veeral te betalen, olt thttis te rnogen blijven. En helaas ! cle

edellieclen krijgden zoo dikrvijls om kleinighecien. Dan 'nverden de velclen

vertrapt... hoeveu en hutten verbrand... cn daalde tle schacle nOgrnaals neer

op 't hooict van den anllen boer. Ja, cle grond hacl in somtnige streken door
al de verwoestingen zoo weinig waarde, dat men eett akker of eeu r.r,eide voor
een koek, een stuk boter verkocht !

Voeg daarbij al de karweien die de plattelanclbevolking uitvoeren nroest:
wegen onderhouden, de wacht optrekken, vervoerntiddelen leenen en lneer
clergelijke. En als waren de zrn"oegers nog niet genoeg uitgebuit, schreef de
wet hun ook voor het graan op 's heeren ruolen te nlalen, 't brooci irr 's heeren
oven te bakken, cle vverktuigen in's heeren smederij te herstellen... natuurlijk
tegen een lvoekerprijs !

Bovendien stonden ze bloot aan allerlei onrechtvaardiglieicl. waartegen
ze rTaar weinig beschernring vonden.

Maar de heer van Maldegem in de jaren 1300, een der voorvadercn van
den beul der Ketelaars, was gced voor zijn volk en hij was het, die folaldegern
clen eerenaanr van << 't getrourve >> bezorgde.

Toen Karel van Valois voor clen Franschen, koning Darrure bele.gerde,
en gansch Vlaanderen reeds in de macht scheen van den vijancl. gat Filip
van Maldegem een trellend voorbeeld van getrouurheid.

Damme bood dapperen tegenweer onder Willem van Crèvecceur. Maar
zou de moed cler burgers en grafelijke soldaten cie veste redden ?

Karel van Valois, broeder van Filips den Schoone en aanvoercler van
't Fransche leger, zat in zijne tent, welke zich cloor sierlijkheid en vorni van
alle andere onderscheidde, op den top wapperde de vlag van clen vreenlden
vorst, voor de Vlamingen het teeken van de slavernij. Een bode bracht hem
ernstig nieuws.
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- Fihp van Malclegem komt met duizend man Dammewâarts, zoo deelde

hij mee.
Karel sprong op. Hij riep zijn page en

sten te ontbieden.
gelastte dezen eenige krijgsover-

Hij vernam verder, dat cle heer van MalCegem duizend krijgslieden op

eigen kosten verzameld en uitgerust had' om den graaf te steunen.

Onze verspieders voeren slecht hunne taak uit, zei Valois ontevreden
tot zijn oversten. Waarom moet een bode mij melden dat heer Filip van
Maldegem met een bende nadert ? Er is te weinig ernst in ons leger, heeren !

Karel van Valois duidde dan snel aan, lvelke troepen den dienaar des

graven moesten bestrijden.
De altijd getrouwe Filip van Maldegem, de eerlijke en rechtschapen

edelman, had dus cluizencl kloeke borsten onder zijn banier vergaderd, om

,zijn vorst Gwijde te dieneq. Hij besloot de Franschen voor Damme aan te
vallen en had dit plan cloor een behendigen verspieder aan Willem van Crè-
vecæur medegedeeld. De bezetting der stad moest een uitval wagen en zoo
van twee zijden bestookt, mochten de Vlamingen hopen, dat 't Fransche
leger een grootverlies zou ondergaan. Helaas ! Karel van Valois liet den heer
van Maldegem niet naderen. Hij zond een legeratdeeling uit; om de bende van
Filip te verdelgen.

De strijd duurde maar kort. Duizencl man tegen een groote overmacht !

De Vlamingen streden als leeuwen. Men zag den heer van Maldege mop de
gevaarlijkste plaatsen. Zijn zwaard. rees en daalde gestadig en vele soldeniers
en officieren vielen, om niet meer op te staan.
daverend.

À{aar de aanvoercler cler Klauwaarts wercl zelt door een lanssteek ge-
wond. Hij stortte van zijn ros. Zijn getrouwen onringden hun overste... doch,
de aanvallers waren rreer in aantal. Iecler oogenblik werd de kring rond den
trourtren edelman nau\\rer ! En weldra zag Filip van Maldegem een zwaard,
dreigend voor zijn hoofd flikkeren.

De held moest zich overgeven. Men bond hem op een paard en beje-
gende henr smadelljk. zijne gevangenneming eindigde 't gevecht. Franschen
en Vlarningen lagen clooreen, tusschen paardetr en gebroken wapenen op den
groncl, nret het bloed rler dapperen gevertd.

- Behandelt gij aldus een edelrnan ? vroe gFilip van Maldegem op ver-
achteliiken toon aan clen aan'roerder der Franschen.

Deze haalde de schouders op.

- Een edelman, ha, ha ! Iachte hoonend een bastaardvlaming. Nu zijt
ge een laat en moogt ge den koning als slaai dienen.

De heer van Maldegem zag om. Een Leliaart, die zich tijdens
op een afstand gehouclen had, was nu genaderd en kwam den

het gevecht
gevangene

bespotten.

- Durft een bunzing een leelllv aanstaren ? vroeg heer Filip hoonend.
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Hoeveel goud zal de Fransche koning u schenken, om dw verraad ? I{a,

liever eeri geboeide met gerust gerveten, dan een vrije schurk ! Zelfs de

Fransche edellieden verachten u !

De aanvoerder der soldeniers duidde eene afdeeling aan, welke de ge-

vangenen flaaf 't kamp van Valois moest geleiden. Zelf wilde hij met de

overigen naar 't slot van Malclegem trekken.
ôe huurlingen juichten. Ha ! nu gingen ze om buit en mochten hun

geliefkoosd hanàwerk van branden, rooven en plurideren uitvoeren ' Ze sto-
ven voorwaarts.

De Franschen trotlen
Toch was de brug omhoog

De aanvoerder liet het
de borstwering.

slechts weinig verdediger's op de sterkte aan.
en de poort gesloten.
slot opeischen, Een schildwacht verscheen achter

a|gezant. Uw meester is gevangen, uw mak-
weerstand bieden,, dan zullen we geen ge-- Open de poort ! riep de

kers liggen verslagen. Moest gij
nade kennen.'- ûe liegt ! antwoordde de Vlaming. En toch, al ware onze heer ge-
vangen en al lagen onze makkers verslagen, dan nog openden we c'[e poort
niet. Klauwaarts geven zich niei over, tnaar vechten zich clood I

. De rvachter verdween. De overste gat bevel, het kasteel aan te vailen.
Hij vioekte van spijt en'teleurstelling. Dagen misschien zou de belegering
duren, want het slot scheen sterk. Hij wist niet, dat 't aantal verdedigers zoo
luttel was.

Weldra begon de bestorming. De dienaren van heer Filip verschenen
wel uitgcrust op cle muren. Ze hielden zich kioek. In den grooten tolerr luiclde
de klok. Haar alarmgeroep deed een bende boeren ter hulp snellen.

De buitenlieden waren bereid hun bloed te offeren voor hun goeden
meester, wiens i;urcht beclreigrl werd. Een bloedig gevecht ontstond. Ëlelaas!
de uitslag kon niet tr,vijfelachtig wezen. De vijand was te sterk. Terrn'ijl een
afdeeling de boeren aanviel, vernreesterde de andere de poort. De brug r.iel
neer en de Franschen stormclen binnen. Ze vonden 't voorhof ledig. Zoncler
inoeite drongen de solcleniels in de eigerilijke woning. De belegerden haclden
zich verzarneld in den slottoren.

De veroveraars lieten hen rnet rust ei snelden in zalen en vertrei<ken,
op zoek naar buit, na eerst hun gevangen makkers bevrijd te hebben.

Fiet gezin van den heer Filip bevond zich reeds lang in veiligheid
bij een bloedverwant te Brugge, De edelman nam dezen wijzen maatregel
voor 't uitbreken van den krijg.

Toen de soldeniers genoèg geroofd hadden, beval de overste het kasteetr
in brand te steken. << Dan kunnen de verdedigers in den toren als rvild
braden ! > spotte hij. Ach, de tijden waren zoe ruw., zoo wreed !

't Gebod werd onmiddellijk uitgevoerd. Maar eensklaps stormde een
kleine schare de trappen af. Hadden de opgeslotenen 't wreed bevel verstaan
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en verkozen ze een eervollen dood ? Met 't zwaard in de vuist stormden ze

voort. Maar geen hunner bereikte cle poort. Een bloedstreep duidde den weg

aan, welke de moedigen afgelegd hadden"en op het voorhof lagen hunne

lijken !

Vlammen knetterden, sloegen op, drongen door rauen en schietgaten...
kronkelden verslindend langs de daken...

De woestaards verlieten schreeuwend het plein, twistend over buit, be-
geerig naar meer. Ze verdelgden den geheelen omtrek, stormden wlld hoeven

en hutten binnen, moordden, brandden, plunderden..' En dien avond was de

hemel rood door 't schijnsel der vlammen.

Karel van Valois, een edelmoedig rnan, was in toorn ontstoken, toen

hij Filip van Maldegem gebonden zag.

- Hij is een edelman ! riep hij verontwaardigd tot den krijgsoverste,
die deze afdeeling begeleidde. Wie durft het hem euvel duiden, dat hij de
r'^rapens opgevat heeft, om zijn vorst te dienen ?

De rransche bevelhebber verontschuldigde zich bij den heer van Mal-
degem en noodigde hem hoffeltjk in zijne tent. Later werd de doorluchtige
gevangene naar Brugge gebracht, waar hij een betrekkelijke vrijheid genoot.

Damme kon niet langer weerstand bieden. Op zekeren morgen meldde
men aan Valois, dat de wallen verlaten waren. De legeroverste beval een

algemeerle bestorming, hopende, dat de verdedigels zwak en afgemat moch-
ten zijn. De ladders werden tegen de muren gesteld; geen Vlaming vertoonde
zich. Onder luid geroep drongen de soldeniers in de stad. Ze ontwaarden
geen sterveling. 't Scheen, of men zich in een uitgestrekt kerkhof bevond.
De Franschen openden de poorten. 't Gansche leger marcheerde naar binnen.
Nog bleef alles stil.

Valbis voelde zich niét gerust. Hij gebood zijn mannen, op hunne hoede
te wezen, want hij vreesde dat de Dammenaars de eene of andere list aan-
wendden. De benden stapten naar de markt. Geen mensch kwam te voor-
schijn, geen gelaat verrees voor een raam, geen deur ontsloot zich. Een
geheimzinnige angst overviel menigen ruwen huurling. Zulk een. zonderlinge
intrede had nimmer iemand hunner beleefd. En toen men eindelijk een oud
vrouwtje om den hoek eener straat zag naderen, steeg een algemeen ge-
juich op.

Het wijveke zonk op de knieën en strekte de beide armen omhoog.

- Genade, genade ! smeekte ze. Ach, schenk me het leven.
Valois deed haar voor zich brengen. En iemand, die de Vlaamsche taal

machtig was, moest het oudje ondervragen

- Ze zijn allen weg ! stamelde het vrouwtje. Dezen pacht gingen ze
heen... over het water... ik alleen bleef achter... ik kan mijn geboortestad
niet verlaten. Hier ligt mijn man, hier liggen mijn drie kinderen begraven.
Ach, wees mij genadig !
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De ongelukkige sprak de waarheid. Bemerkende dat hij de stad niet
voor den graaf bewaren kon, had Willem van Crèvecæur, de bevelhebber der
bezetting, besloten Damme te verlaten. Zoo kon hij toch zijne krijgers behou-
den, om zijn vorst op andere plaatsen bij te staan. De bevolking, met angst
geslagen, volgde. En Karel van Valois vond bij zijn intrede slechts een

af geleefd vrouwtje.
Filips de Schoone was nu meester in Vlaanderen...

Karel van Valois, na te f)amme een goede bezetting achtergelaten te

hebben, was nret zijn legêr naar Aardenburg. getrokken.
In en rond Aardenburg lag 't Fransche heir. Op de St-Bavokerk woei

de lelievlag. En menige Leliaart had den gevel zijner woning met tapijten
en schilden behangen, ter eere van de vijanden zijns lands.

In een der schoonste huizen, een hecht steenen gebouw nabij de narkt,
verbleef Karel van Valois. I)e broeder des Franschen konings rustte uit van
zijn veroveringstocht. À4et r'velgevallen hedacht hij, hoe rioorspoedig zijn reis
geweest was. Vlaanderen zou geen vl'eerstand nreer bieden. Damme, Ieperen
en andere steden behoorden hern. De magistraten van Gent waren gisteren
herwaarts gekomen, om hem de sleutels hunner stacl aan te bieden.

Graaf Gwijde kwam hem om den vrede smeeken. Karel van Valois
was een edelmoedig nlan en ontving Gwijde op eervolle wijze. Hij raadde hem
aan, naar Parijs te gaan. om vrede te vragen.

En Gwijde ging naar Frankrijk.
Fiiips de Schoone bezat in de hoofdstad ziins Iands een heerlijk paleis,

en het was hier, dat hij Grvijde van Dampierre en diens gevolg ontvangen
rvilde.

- De Vlarningen zijn in aantocirt i klonk het binnen de rnuren r.an de
vorstelijke woning.

Dit nieuws bereikte ook de trotsche koningin, en de Iaaghartige r,romv
verzon een middel om den onttroonclen graat, clie r.rrede afsmeeken k\\'am,
zoo diep mogelijk te vernederen.

Inderdaad, een vijftigtal ruiters waren Parijs binnengereden. Gwijde en
zijn oudste zonen, Robrecht van Bethune en Willem vân Dendermonde,
openden den stoet. Getrouwe eclelen, wier uamen bewaard gebleven ziin tot
den huidigen dag toe, volgden de vorstelijke personen, vast besloten hun
heer in diens tegenspoed niet te verlaten. Vijftig edeien slechts ! Ha ! de
meeste grooten des lapds waren door Fransch goud verleic{ en omgekocht !

Ilen zag men hier niet ! Zij heulden met de vijanden van den Leeuw !

De Vlamingen spraken slechts flnisterend, de smarte van den verneder-
den ouderling eerbiedigende.

Gwijde richtte zich op in 't zadel. Hij naderde't paleis.
Een gestalte vertoonde zich voor een geopend bovenraam. Daar stond

Johanna van Navarre. Zii wenkte-met de hand en onmiddellijk werd de
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hoogmoedige vorstin door een leger van rijk-gekleede statiejuffers omringd.
Spottend duidde Filips' gemalin de naderende ruiters aan en ook op het
gelaat van hare gezellinnen verscheen een grijnslach. Ja, Frankrijks vor-
stinne was slecht ! Hadde zij ook maar een greintje gevoel bezeten, zou ze

daar niet gekomen zijn, om een schier tachtigjarigen grijsaard te beschimpen,
al n'as deze een overwonnen vijand. Een edel gemoed handelt anders !

Gwijde en Robrecht bemerkten de koningin en heur hovelingen wel,
doch reden zonder groeten voort. Het was hun niet mogelijk, de vrouwe, die
slechts voor Vlaanderens ongeluk geboren scheen, te huldigen. Maar de
tweede zoon, Willem van Dendermonde, die een Fransche tot echtgenoote
bezat, ontblootte eerbiedig het hoofd en belvees eere aan haar, die zijn
afgeleelden vader zoo grievend beleedigde. De stoet trok door een prachtigen
lusttuin en hield stil voor den ingang van het paleis.

Karel van Valois en de graaf van Savoye kwamen de Vlamingen be-
groeten. Terwijl stalknechten de paarden wegleidden, noodigde 's konings
broeder in heusche rvoorden de bezoekers tot binnentreden uit.

Gwijde en zijn volgelingen moesten in eene nevenzaal hunne wapells
afleggen. Vele edelen aarzelden om aan dit uitdrukkelijk gebod van Filips
den Schoone te voldoen, maar toen de graal, door zijn degen over te reiken,
het voorbeeld gaf, maakten de overigen geen tegenwerpingen meer.

Pages openden een dubbele deur. 't Gezelschap trad nu in een groot en
weelderig gemeubeld vertrek, waar Frankrijks koning gehoor zou verleenen.
Karel van Valois sprak voortdurend ntinzaam tot den ouderling, wiens gewest
hij veroverd had, en deed alles lvat in zijn vermogen \vas, om den ongelukki-
gen vorst het vernederende van zijn komst te verminderen.

Een geruime tijd verliep. Filips liet ztch wachten.
Eindelijk weerklonk bazuingeschal. Alle gesprekken verstomden

oogenblikkelijk.
Filips c{e Schoone en Johanna van Navarre traden binnen, vergezeld

van een schare edelen, julfers, pagen en wapenknechten. De krijgslieden
verspreidden zich dbor cle gansche zaal.

En daar wercl Gwijcle gevangen genomen, zonder dat Karel van Valois
het verhinderen kon. Nijdig verliet deze de dienst zijns broeders.

Weinig edelen waren Gwijde dus getrouw gebleven. Maar onder hen
schitterde het meeste Filip van Maldegem, die bij den naam van zijn dorp
den eerenaam voegen mocht (1).

Aan dit leit had dus de heer van Rozenhove herinnerd...
een gervichtige bladzijde uit de geschiedenis.

Nu omringden de nreeste edelen wel den graaT, doch
Male stond tegenover 't volk ! Het ras was dus ,t zelfde
't brandde van verlangen cle Centenaars aan te tasten.

't Was tevens

Lodewijk van
gebleven. En

(t) Vandaar den naam vàn een Weekblad : " 
,t Getrouwe Maldegem ,.
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De graaf luisterde niet naar de goede raaclgevers, de voorzichtigen.
Hij ook minachtte Artevelde's krijgsmacht en, buiten tredend, riep hij :

- Hsglsn, de dag is aan ons ! Heden rn'ordt Gent onderworpen !

Men begroette ziin besluit met gejuich.
De edèlen stegen te paard en reden naar Brugge. Ook hier rvaren Le-

liaarts bereid hun meester te volgen. De benden werden nlarschvaardig
gesteld..

En weldra trok de krijgsmacht van Lodewijk van Male naar Beverhout.

DE GRA,AF VERSLAGEN.

Zeven minderbroeders vierden de rnis voor de Vlamingen. Ilet rvas een
ptechtige stonde. Diepe ernst greep ieder aan... Men voelde dat nu het lot
van Gent... van Vlaanderen beslist zou worden.

Nicolaas Pycke naderde de tent van Artevelde. Deze had een schild-
knaap, Jeroen, de zoon vân een wever...

- Jeroen, zei hii, moest ik vallen, wilt gij dan een boodscirap voor
mij te Gent doen ? U sparen 2e... Breng dan dezen ring aan ntiin vrourv.

- Aan Martha... Ik beloof het u.
Nicolaas was vastbesloten in de eerste rangen te strijc'len, orn de an-

deren aan te moedigen. De Witte Kaproenen, die Yoens zelf gediend hadden,
moesten nu het voorbeeld geven. Nicolaas had vroom den heiligen dienst
gevolgd..

Artevelde deed thans het iaatste brood uitdeeien en riep :

- Het voedsel'voor morgen moet ge aan de overwinning vragen !

Ieder begreep de waarheid dier woorden, welke tot dapperheid zr:uden
aanzetten. Men streed voor vrouw en kinderen !

- De bende van den graaf nadert ! klonk het.
Artevelde gaf de laatste bevelen. Zijn leger was door het moeras ge-

dekt. Men had,eenige kanonnen meer een der laatste uitvindingen. Deze
.. -rden opgesteld. En men wachtte den vijand af.

De bende van den graaf kwam voor het llloeras. Ze nroest zich hier
verdeelen. De Centenaars beschoten de aanvallers. Ze verlieten hun verster-
kingen en wierpen zich op den vijand. De strijd was hevig. Veel soldaten van
den graaf namen de vlucht. De wanorde nam elk oogenblik toe. Lodewijk van
Male voerde zijn leger aan. Hii zag, hoe alles rnisliep. Met veertig, vijftig
ridders vluchtte hij naar Brugge terug. i{ij gaf bevel de poorten te sluiten.
Maar de Gentenaars kwamen zoo snel vooruit, dat ze al aan de vestingen
stonden eer de vluchtelingen binnen waren.

Te vergeefs had Allaerd van Poecke getracht de vluchtelingen bij cle
kerk van Assebroek te vereenigen. wel veriamelcle hij een bende", *uui d"
Gentenaars tastten ze aan en dê heer van Poecke was een der eersten clie,
sneuvelde.
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I)e poortwachters rvilclen de poort sluiten. Nicolaas Pycke sprong snel

vooruit en stak zijn piek tusschetr cle scheidsdellren. Een geweldige aanval
volgcle en de poort bezu'eek. De Gentenaren stormden binnen.

De graaf was naar cle woning gereden, die hij binnen de stad bezat.

Loderviik van Male gebood de f3rugsche burgers op te roepen. Hij wilde de

Gentenaars nu in de stad bestrijden. De Brugsche wevers sloten zich echter

bij Artevelcle aan. Alle pogingen orn c1e Gentenaren te overwinnen, ntisluk-
ten- De nrannen van Artevelde bleven de baas. De graat begreep !oen, dat hij
,moest vluchten. Hij hoorc{e eensklaps de vervolgers nacleren. Hij verwisselde
zijn rusting- voor het grove kleed vân een knecht. Zoo trachtte hij de

stad te verlaten. Maar weer hoorde hij vervolgers. Een burger herkencle hent

en hacl medelijden met cien vorst. Hij wilde hem helpen en leidde hem mee.

<< O, ze zullen mij vangen !>> zei de graaf angstig. i{ij, die altijd hooghartig
recht gevveigercl had, beelde nn van schrik. << Kottt hier binnen ! .sprak de

burger. Ze traclen in een arnioedig huisje. Itt den haard brandcle turf, die
de karner rrret rook vervnlde. Bij het vuur zaI eett vrouw.

- Recl rrij , sprak Lodern'ijk van Male. Ik ben ulv heer, de graaf van
Vlaanderen.

De vrourv hacl soms een aallnoes ontvangen aan het paleis van den vorst.
En dan toch... de graat was voor haar zoo'n hoog persoon ! < Klim de laclcler

op >>, zei ze. << l3oven kunt ge u verbergen in het stroo van een beddezak >.

De vorsî besteeg de ladder. Op den zolder stond een klein olielampje. Bij
het schijnsel zag Lodewijk op de matras tu,ee slapende kincleren VIug ver-
dook hij zich onder dit ellendig leger. De kleinen ontrvaakten niet. De burger
verliet het huisje. En de vrouw bij den haard schommelde de wieg, waarin
haar r.vichtje lag. Wat later kwamen de Gentenaars binnen. Zij zochten inder-
claad den grâat op. Lodewijk sidderde, toen hij die sternmen hoorde. O, als
de vrou*, herl nu nroest rrerraden ! Maar zij deed het niet en de burgers
tlokken rveer heen.

Te miclden van clen nacht verliet de graaf het huisje. Hij gaf de vrouw
wat geld en liet zich de stadsgracht wijzen. Hij ging dan langs het water',
tot hij een bootje vond. Zoo ontvluchtte hij Brugge. Toen het licht wercl
kocht hij van een boer een paard en zonder zadel of toom draafde hij naar
Roeselare. rvaal hij afsteeg in << De Pôsthooln >>. De waard schonk hem het
beste paarcl uit clen stal en zoo vervolgde l-oder,vijk van À{ale zijn vlucht naar
Rijsel.

In Blugge ging het dien nacht wreed toe. De Gentenaars waren zeer
verbitterd op clie Bruggelingen, rvelke den graaf geholpen haciden. En aller--
lei ougunstige lierels rnaakten van de gelegenheid gebruik om te plunderen"

Men sloeg zonder genade op de magistraten en de leden der neringen,
die den graaf naar Beverhout vergezeld hadden.

Artevelde en Van den Bossche r,vilde de orde herstellen. Onder doodstraf
verboden ze plundering en diefstal. Ze zoud.en door krachtige maatregelen
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clen Errgelschen wolhandel beschernten. De burgerij lverd op de Croote
,ùlarkt l-rij eengeloepcn.

- 
lVilt gij voortaan leven als onze broederen en bondgenooten ? vroeg

van Arteveltle huu.
Alle hanrlen rverclen opgestoken ten teeken van toestetnrning. Men meldde,

clat eerr Gentenaar, clie zells aan Artevelde verwant rvas, voortging rnet wraak
te nernen. Filips ontboocl clen mail en zei : << Gij hadt het voorbeeeld van ge-
fioorzaarir]ieirl tnoeten geven, en gij zijt een der eersten oln ze te schenden >>.

En zijn plicht als Ruwaarcl bovert familieschap stellenci, Iiet hij den

schLrlclige uit een l-rovettvenstel op cle pieken der burgers werpen, een vonnis
naar clen geest van clen tijd.

Orcle en vrecle rvaren nu herstelcl, cle handelsbetrekkingen werden aange-
knoopt, en rle Brugsche burgerij verklaarcle : << In Filips hebben wij een

goeclen rechter; hij is cle nlan ol.lt Ruwaard van Vlaancleren te zijn >>.

Intusschen u,as Marcus van Blar-tu'huize naar'Sluis vertrokken, waar
groote hoeveelheden levensuriddelen opgestapeld lagen. Die aan Leliaarts
toebehoorenti sloeg hij aan, maar anclere van eerlijke kooplieden kocht hij.
Nicolaas Pvckc hacl opdracht hetzelfde te Danttne te doen. En schepen met
voeclsel voererl naal Ccnt, rvaar plots lt,eer overvloecl heerschtc.

I3

Marcus van Blaurvhuize bevond zich nog te Brugge. Een bode k'"vam
hern melclc'rr. clat cle iicer r.an Rozenhove hem rvenschte te spreken op Male.
Het slot varr clen graaf li'as in cle macht van het volk. Lodewijk van Male
hatl zich orrr zijn echtgenoote niet bekomnrerd; maar dienalen hadclen haar
verlost c'n bij cle vlucht gehotpen. Margaretha reed ook naar Frankrijk.

Dc. Vlarningen bevrijclden alle gevangenen, waaroncler clen heer van
Loove. Dezr besloot nu als een echte pelgrim naar 't Heilig Land te trekken
eri aldus boete te cloen. De gedachte aan Flilda folterde henr vreeselijk.

Marcris begaf zich dus naar Male.
De outle cclelnran lag te bed. Een plotselinge ongesteldheicl had hem claar

als neerge."r'orpen. De grijsaarcl en cle jonkman r,rreenden samen over Hilda.
Van Blauu'huize moest bcroven cle jonkvrouw op te sporen. Den volgenclen
clag stier-T tle heer van Rozenhove.

Marcus reecl naar Wijnenclale. Daar wist nierrrand, wat er van Hilcla
ger.r,ortlen u as. Maar nren noenrcle cle nanren cler beulen. Na lange opspo-
ringen hoorrlc Marcu:i clat een der schelrnen te IlruSge gevat was. Eenige we-
vers haclclen henr gegrcpelt; ze kenclen hern als een der helpers bij cle terecht-
stelling rier lepersche burgers. De kerel bekencle op de pijnbank, hoe Hilda
r.'an Rozeiihove stierf. L)e beui van cle gravin en den graai van Vlaanc{eren
rverd opgehangeu.

En nu stonil van Blauwhr"rize voor Èen clroevigen plicht. In den kelder
van wiinentlale rvercl cle cloocle ontgraven. Marcus zag het lijk. Hij huiverde.
Daclelijk iiet hij het kisten. |.iiemand rnoest de verminking der ntartelares
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zien. Hilda werd naar Rozenhove gevoerd. En in de schemering van den

vallenden avond haalde een priester het lijk bij de poort af' De stoet schreed

door het park. Flilcla van Rozenhove wefd ter ruste gelegd tusschen haar

broeder Felix en haar vader.
onder diep schuldgevoel verliet Marcus van Blauwhuize Rozenhove. Hij

verweet zich zijn lichtgeloovigheid. Hij reed naar Bellem, waat hij vernam,

dat Magda van Benekamp in een klooster was getreden. Hij zou haar ge-

moedsrust maar niet storen, door haar de geschiedenis van Hilda mee te

deelen..,
Rozenhove stond nu verlaten.

Pieter Van den Bossche werd hoofdman te Brugge. Marcus van Blauw-
huize had voor den post bedankt. 't Zou hem zijn, also{ hij zijn vaderstad
kwam vernederen.

De Leliaarts gaven den strijd niet op, al was -de graaf gevlucht' Zij
sloten zich te Oudenaarde op, onder Daneel van Halewijn....

Artevelde beval, dat alle gemeenten van Vlaandereu hun strijdbare man-
nen te been zouden brengen. In de eerste dagen van Juni waren er reeds dui-
zenden langs de Schelde gelegerd. De Vlamingen verzamelden veel geschut
en daaronder was een mortier, welke men op zes uur afstand hoorde (1).
Men kwam in het kamp der Vlamingen handel drijven... Men begreep echter,
dat er nog een geweldige strijd volgefl zou.

HET GRAF DER KETELAARS.

Eindelijk kwam Marcus van Blauwhuize te Gent terug. Klara kwam hem
aanstonds bezoeken.

- flss1, sprak ze, ik verneem, dat gij aan jonkvrouw van Rozenhove
laatste eere hebt bewezen...Mag ik ook uw hulp verZoeken om hetzelfde te
doen jegens mijn pleegvader en de andere Ketelaars. Zii kunnen niet in den
kelder blijven, maar moeten in gewijde aarde rusten....

Dadelijk stemde Marcus toe, en hij beloofde ntorgen met Artevelde over
de kwestie te spreken.

En zoo kwam het dat een kleine, maar wel bewapende bende Gentenaren
zich naar Maldegem begaf.

Klara reed te paard tusschen Marcus vau Blauwhuize en Nicolaas Pycke.
Onderweg had men geen ontmoetingen, die tot strijd dwongen. De Le-

liaarts-edellieden waren te oudenaarde of in Frankrijk. En overal behoorde
het volk tot de partij van Artevelde.

(1) Men meent dat het de " Duile Griete " is, ,t l<anon, dat nog te Gent pri.ikt.
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Tegen den middag bereikte de groep Maldegem. De ridder was ook

uitgeweken en op zijn kasteel bevonden zich slechts enkele dienaren, die

dadelijk op den loop gingen, toen ze vernamen, dat er Gentenaren naderden.

Dorpelingen kwamen'kijken. Eerbiedig blikten ze naat Klara, die bij
den kelder neergeknield lag.

Marcus kon haar toen bewegen in het slot te blijven. Hij ontbood een

aantal dorpelingen en liet dadelijk kisten maken. Pas toen deze gereed wa-
ren, wilde hij den kelder laten openen. 't Was intusschen avond geworden.
We kunnen hèt tooneel niet beschrijven, dat men in den kelder aanschouwde,
toen men er eindelijk kon binnentreden, nadat men, op raad van Marcus,
kruiden had gebrand, om de lucht wat te zuiveren.

De lichamen werden in de kisten gelegd, en .deze dadelijk gesloten.
Toen Klara den volgenden morgen het kasteel verliet, stonden de kisten op
het kerkhof , waar de geestelijkheid den lijkdienst verrichtte.

Zoo begroef men de Ketelaars.... Klara weende gansch den tijd...
Wat al herinneringen flitsten haar hier door den geest ! Ze dacht aan haar
ouders, aan Baldwin, aan Jan Yoens. Nu stond ze alleen op de wereld.

Marcus van Blauwhuize sprak het volk toe en wees er op, hoe de geest
dçr Ketelaars het volk bezield, en hun martelaarschap de strijders aange-
moedigd had.

De Gentenaren staken het kasteel in brand. Tachtig jaren geleden was
dit gebeurd door de Franschen, omdat Philip van Maldegem trouw was aan
land en volk, gelijk we hier voren meedeelden. Die wraakoefening was voor
hem een eere en de geschiedenis heeft zijn naam bewaard.

Nu verkondigden de Vlamingen, hoe een ridder gevlucht was, orn het
onrecht te hebben gediend.

Marcus leidde Klara naar Gent terug. Toen ze de stad bereikten, zei
de jonker :

- Nu zult ge de gastvrijheid van mijn moeder aanvaarden. Cent is
vrij. Yoens en Baldwin zijn gewroken.

Klara stemde toe en Marcus van Blauwhuize voerde haar naar zijn wo-
ning. Den volgenden morgen vertrok hij naar 't kamp der Vlamingen.

NAAR WEST-ROOZEBEKE.

Lodewijk van Male had zich als een lafaard in veiligheid gesterd. En nu zou
hij de hulp van Frankrijk vragen tegen zijn eigen 

-onderàan"n. Hij riep de
bemiddeling in van den hertog van Burgondië, die met zijn dochter gehuwd
was; deze zou Vlaanderen erven en hij achtte het in zijn eigen belang cle
Vlamingen te onderwerpen.

De hertog van Burgondië begaf zich naar het Fransche hof te senlis.
Hij was over vlaanderen aan 't spreken, toen de koning, die met een valk
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speelde. hen naderde. << Vlaanderen >>,zei de koning, << ha' ik zou er een eer

in stellen die trotsche burgers te verpletteren >>.

Hij was nog een knaap, maar de hofkonkelaars maakten van de gelegen-
heid dadelijk gebruik, orn het leger tot een veldtocht in te richten.

Filips van Artevelde begreep clat gevaar en trachtte een verbond met
Engeland te siuiten, dat immers de vijand van Frankrijk was. Een gezant-
schap begat zich naar Londen. Marcus van Blauwhuize behoorde er toe, en

had Nicolaas Pycke tot schilclknaap.
De Franschen besloten Vlaanderen binnen te vallett, voor de Engelschen,

zoo het bondgenootschap gelukte, landen konden.
Tachtig duizend man trok op naar de Leie, waar Pieter Van iien Bos-

sche den overtocht moest beletten. Na hardnekkigen strijd weken de Vla-
mingen. De Franschen rukteu Komen binnen, wttrgden de burgers, die in
de kerk veiligheid hadden gezocht en verr,voestten de stad.

Wervik onclerging hetzelfde lot. Bij de Franschen wâren duizenden ge-
lukzoekers, die roofden en sjacherclen.

Karei VI bracht den nacht door te nlidden r,an Komen's puin. Dan sloeg
hii zijn karrrp op den Sint-Elooiberg, een uur van leper.

Er volgde nu ontmoediging in talrijke Vlaamsche geneenten. tioor het
lot van Komen en Wervik rnet schrik geslagen. De Leliaarts in de steclen
werkten krachtig, om de.burgerij van Gent afvallig te niaken. << Moest Arte-
velde winnen, dan speelt Gent ovel alle gemeenten cien baas >, zoc stookten
ze. < Onder\verp Ll aan den Franschen koning. Hij heeft belooïd .le qelvii-
lige steclen te sparen >>.

De giftige taal rrond gehoor. Te leper le','erde rnen den hcofdinan uit.
De Franschen rukten binnen en ontzagen de stacl, maar vel'moordden ctre

inrvoners van Poperinge en plunderdén daar de pakhuizen en woniirgen.
Cassel, Bergen, Broekburg, Duinkerke, Belle en Àleesen onderwierpen

zich en leverden hun hoofdlieden uit, die dadelijk onthoofd r,r'erdeu.
In het leger van Karel VI dreef irren handel met den buit. \ri/agens rnet

den roof uit Vlaanderen reden naar Frankrijk.
Lodewijk van Male zag. hoe cle vreemdeling in zijn eigen gewest tei

keer ging. De lafaard kon of durfde niet klagen. i{ij voelde de nrinachting
van Karels Hof en lverd zelfs niet meer in 's Konings Raad toegelaten. Zijn
eigen soldaten mochterl geen Vlaamsch meer spreken en moesten den Fran-
schen wapenkreet als den hunnen aannemen.

Artevelde, die Oudenaarde belegerde, vernam de ernstige berichten eit
begaf zich naar Gent, om een leger te vormen. Hij verzamelde vijftig tot
zestig cluizend man' 

(,t Ve*,orgt).



Filips Van Artevelde
en an(lere verhalen

door A, HANS
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