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Hij besloot Brugge te beveiligen, watrt uit leper zouden de Franschen
naar Vlaanderens hootdstad oprukken en rrleester worden van het Zwin en
de kust. En zouden de Leliaarts van Brugge niet hetzellde doel bereiken als
ilie te leper en in de andere zuidelijke steden.

Artevelde marcheerde met zijn leger heen en koos een stelling tusschen
Erugge en Ieper. Het was bij West-Roozebeke, dat de Vlarningen hun
k:lmp opsloegen.

Flier moest nu het pleit beslist worden !
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DE SLAG BIJ WEST-ROOZEBEKE.

't Was avond... In de verte zag men de vuren der Franschelt.

Jeroen, de u'apenjongen van Filips van Artevelde, ging in de tent r.an zijn
nteester.

Filips vrouw was daar ook. Yolanda staarde droevig in het vuur. Haar
broeder was eenige dagen te voren bij Ieper gestteuvelcl. Morgen kou ze

rveduwe wolden...
Of ze zou eell der nreest geeerde vrouwell van het Westen zijn ! Een

overwinning iurrners rnoest haar man ollvoeren tot een positie als vau een

vorst.
Maar Yolauda werd door geheinrzinnigen angst gekweid. Toen zij rnet

haar gemaal herwaarts krvarn, vloog een bende kraaien krijschenc! br,rven lret
ieger. De vogels volgden het getrouu'... À4enigeen zag daarin een kwarle rroor'-
spelling...

Morgen I O, .wat zou de uitslag van de r,r'orsteling zijn !

Nog eenige oversten klamen rnet Filips spreken. Einclelijk gingerr zr
heen. Artcvede en Yolairda namen hun avoncirnaal. Jeroen bccliendc hen. Er-

weld rveinig gesproken.'t \Mas zulk een ernstige avond... Wie zou er rnorgeil
o,ur clezen tijcl nog lel'en ? O, al die ellencle, die ranrpen, riie rouw, onrriat
Loclei,rrijk van À4ale geen recht wilcie schenken aan een volk, dat niets anller:;
\rroeg, dan vreeclzaarrr te rverken en rustig, maar vrij te leven I

- Jcroen, longen, ga nil ntaar slapen, zei Arteveide vriendcli.jk.
Reeds rnaauclen ltacl de knaap llurrr trourv gecliend... Filips gaf henr,-lc

haud en spral< irog :

- AIs inolgeri cle slag begint, begeel Ll ltaar het dorp.

- O, lieer, laat mij bij u blijven...

-- Neen, vriendje, ctat nrag niet... Wacht nlij in'het dorp af. tiii hclti
ruog niet de jarcn orn tc strijden.

-'t Is niet orl te strijden, tltaal ol.t'l u\\r \\rapells te dragen eir...
Jeroen zweeg even, lnaar dan vervolgde hij : < En orn u te helpen. liet'r,

als gt' ceuond zijt >.

- $131rg krtaap. ge zuit een flinl<t Gentenaar u.orclen. MaLr altiicl nioet
gr aan uu, troofclilatr gehoorzarrien, niet ? Dus ge zult ntol-gen naal het rlorlt
gaan.

Jerc.en strel<te ziclt in ecrr bijtent ()ll een paartictleken uit. i{ij tvas al ge-
\,!roon rustig te slapen, at iag hij iriet oP een becl. Maar nu bltef hij rvakker. Er
ging zooveel door zijn hoofd.

Eerisklaps hoorde hij ienrand naderen. Jeroen sltrorlg up. Neen, hij ver-
giste zich niet. Hr rverci dicht bij hem gesproken. En .f eroen verstond rvat men
zei :
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- Dit is zijn tent !Laat ons binnen sluipen". en we kunnen hem dooden

'. 
tu'ËrtJ:;Iurr.to" 

geen oogenblik meer. Ha, twee sluipmoordenaars wilden
zi.ln rnêester aanvallen. De knaap liep de tent van Artevelde binnen. Yolanda
zat nog bij het vuur, Filips sluirnerde op een matras.

- Wat is er ? uro.g ,i" vruwe ontsteld.

- Sluipmoordenaars !... O, heer, sta op ! riep Jeroen en hij schudde

.drteveldc bij den arni.
De ruwaard rees van zijn legerstede en greep zijn zwaard. Jeroen blies

op een tiorrpet" De schelmen merkten dat hun toeleg mislukt was. Ze wilden
vnuchten. .feioen volgde hen. Andere Vlamingen snelden toe en de knaap wees
hren de verradeis. Deze werden gegrepen.

Een van hen rvercl herkend; het was Ko, de vroegere beul en overste der
wapenknechten bij ridder Benekarnp.

Ârrnand de Ketelaal verzekerde het. En de verrader kon niet loochenen.
tlij viel op de krrieën en bad om genade...
Maar men hielcl kort recht. De twee spionnen wercien aan een boom ge

ha,ngen. Ko huilde tot de strop zijn hals toesnoerde.
Artevelde dankte Jeroen hartelijk en Yolanda kuste hem als een moeder.

De kuaap sliep den ganschen nacht niet meer.
Eindelijk brak de morgen aan. Er hing een rnist over het land. Artevelde

rvilde, dat ook zijn vrouw naar het ilorp ging. Eindelijk gat ze toe. Yolancla
was zûo angstig. Ze schreide bij het afscheid... Ze had eerl voorgèvoel of ze
lraar eclitgenoot voor 't laatst zag. Filips drul<te Jeroen de hand. << Zorg voor
de vrouwe >, zel hij. < Gij zijt een r',,akkere knaap >>.

En Yolande en Jeroen veriieten het kamp.

- En nu moecl, mompelde Artevelde.
Toch gevoelde hij zich ook bezwaarcl. Kon hij op zijn leger rekenen !

Het was een vreeselijke vraag. En toch rees ze telkens op.
Het lot van Komen, Wervik en Poperinge, had diepen indruk gemaakt

op cle burgers van kleinere steden, die in hun gemoed toch naijver hadden
tegen Gent.

De ûentenaars zouden strijden tot den dood; dat wiÈt Filips...
&Iaar de anderen... FIun geestdrift was gezakt.
Artevelde wilde hun moed opwekken. I{ij verzamelcle de hoofdlieden en

zooveel rnogelijk burgers om zich heen. Hij zou hun spreken over die andere
worsteling, met schitterende zege bekroond.

Groeninge ! De slag van 1302. Ook toen stonclen de Vlaamsche ge-
meentemannen tegenover 't machtig Fransche leger.

ln l3O2 had de Fransche koningin haar troepen naar Vlaanderen gezon-
den met het bevel : < Doorsteekt de zeugen en de verkens met zwaard.en,
slaat de honden dood ! > Deze onmenschelijke woorden, gesproken door:..
eene r,'rouw, werden getrouw volbracht.
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Ook toen teekenden bloecl en vlarnrnen den u'cg, clien 't Fl'altschc lteir
volgden. I)e rnannen \\raren naar Kortrijk.getogen; nlaar vrorlTlrcrtr Èr1 ollder-
Iingen werden lvreed orngebracht. Zells kinderen lroesten het ontgelden. En
toen cle wraak tegen 'rveerlooze ntenschen geu'oecl hacl, sloeg ze ilver op ker'-
ken, kloosters, huizen en hutten. Ja, beeldel der heiligen u'elden oilihoofd
en verbrijzeld, als ciroegen zij schulcl aair de l3rugsche uretten.'s Ayonds
kleurde dc heurel zich rood cloor de vlarnnreu. clie ile gebouu,eu r"enrirtigcleu.
De Franschen hielden hun intocht !

Frausche bespieders bracirten hct nieuu,s cleze; barbaar"schÀicirtr ;ian cle

Klauwaarts over. En nogmaals konden deze zich voolstelien. t'r:lli lot Vlaan-
cleren bedreigcle, moesi cie zegepraai aan de zijde c{er vreenidclirlgen.,r,ezeu I

De neclerige anrbachtsiieden zouden strijcien nret rleir nocil rTrr li':r.nhoop...
Cns legei nanr tocn ook stelliilgen in.'t Was aart tic I-c1,ç; clir.,r'aren tnet

tenten ovcrclckt. Bairnieren el t'inrpels \\rapl crcrrcn. Wit, iocri tn Lrlaunr...
't lvaren c'te i<leuren van Bruggc eu nrenige tcute vtrtoonllc zt. [-],,: srâdsge*
llooten van llreyciel en Ile Coniuc voiiutlen't hcciridecl vân tr;'ls heir. De
groote banier r'an Vlaaucicren, tle zil'arte 1eeu."r'nret bioctlri;cr.i,: trlng err

rrrceseiijke kiailn'e1, ontpiooicie zich çlr't parriijoen yAn G...,,]-li. r,au Nanren.
De gouden stantlaaici r,,an Wiileni ',iart liuiili dL:icirlc dc 1-.13ni,r a:l:i, li'aar tle
tlappere lielels van 't \rrije hunrre \\iaiiel.ien scherpten.

Artevelcie herinnercle er aal1, hoe ili 13û2 de Leiiaarts rit 1'ritor.ien rran
ûent geslo'len ltieliien, orn cle ivevers ie l-:tleîttn naar Koltri.jk tc. *-aau.

E,en eclele i(laurr,'aar.t zor.r (ril rr,ri rruJtlcl our tlc I-eliaarts te i'tr:;ciraiiicn.
I{ij hijgrle van vellaugen zich te schareu nevcns ile erlelert. tlir: tlerr g;:aal
gtiroi-lw \drareir gebleven. lJie ficre Geirteuaar ..,\as 

-lârr ilorlirut I

iJet volk in Gent verkceide in diepe ellencle. De bocrer:;-rit't oralllggende
waren te K-oririjk" Geeu lerrenslliri.cielelr irrv;ll'rr:u tir-rs iii rie sf.:rr-l ; i,atriurlijk
hadden 11e lagere stanclen hei ureest tr ','erduren.

Jau ilorluut kencie slechts één rriluriddel. Fiet.,,oik nrilLrsr r.'ri.i ri.clden !

En ciaar,rli naai l{orlr'ijk I Mct 7Li0 getr.,run'en geraaktc ib heiil ln't geheint
buiten rle'stecle. Onder luid geiubel rvercieir de Geiitenaars r'll'i)i lir-rrine ltroc-
tlercrt unlvangcit.

Ock tc lepeien hadcien de Leliaarts't roer in iranrjcu; ira:r.r 2,.: ltiiiesterl
sturen gcltjk de burgeis het eiscltien. ï-ict r,olk niklc l;iar' l'.oiliij li I l2ûL]
voetlçnechteu en ittti'rgschutters rrertr-okl<en uit Ieprr'eii itrrr 't \j-iaanrrcire lcger
le \'('J'St\'!'lirll.

Arterrelcie l-terinnercle aan ]an van F.enesse. een dcr"ri;11 ;prl'stii rit heitelt-
digste itrijgsoversten val1 zijn tijd, dic nrct Zeeuu.scire heeren hrt kleiu getal
edelen kwain vergrooten. Kortonr onge\recr 25.ûtl0 man stonrien -q':i-r.{:.i Vlaan-
rlerert ie vcrrlcdigcn.

Vijt en trvintig tiLtizenej Vlaruingen tegen zestit riuizen'll Fians'-htrr I En
't \l'as toen als nu ':

Wevers, rrolders, r,isschers. smL'('lrrr.r, iirrrrrirliir:tlril. rlrr-tst.c, ilt,Jle;tââts,
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kaarsgieiers, wevers, beetthouwers, huiderretters, houtwerkers, zagers. groen-
tekweekers, handschoenwerkers, tegeidekkers e. e., arirbachtsliecten dus,
slechts beschermd door een lederen kolder, rnet stalen schubben en een ijzereu
iroed; gewapend rnet hand- en rtoetbogen, lansefl, bijlen, speren oT nlet een,l
< gepinde staaf >> den vreeselijken goedendag, dat n'as 't hooldbestancideel
van 't Vlaanrsche leger.

Toen in 1302 hadclen Grvyds van N:antetr en Willeni vart Gulik iret leger
toegesproken :

- 
u Dappere en uroedige lieden ! >> spraken ze, << strijrit ,lial.cinekkig

voor uwe vrouwen en kinderen, voor de keuren en t'oorrechteu vziil ui-r'irader-
Iand. De nederiaag is de vercielging urver nabtstaandeu. Schenkt gtru genade
rnaar clooclt ailes ! l'4oest een der onzen vlucirtcn of achteruitrieiLizen. zich
bui<ken oln buit t-e verzanrelen. clat hij onntidcieiliik setrve ! Siaat naal' rierr
kop der pa,arden... een gevallen ros... een verlolen ruiier. Al onzr: iroctrr is op
God gevestigd ; F{ij za1 ons in deze reclitva:rrdigle zaaV helpen. -iluit r,le

rânqirfi. weers;taat cien schck del iuiterij eli de over"winr-riniJ is cns. >

Zoo sprak ook Arte'o'elde nu^ Eeu piie:irer circeg in i3r-)2 vcor'firt ieger
het misciffcr op. De aanvoelders gingeir ier Conrinunie. îecier strijcler ltlrieldi:...
en als één uran blacht't ganscire Viaainsche heir een cleeltje der heiligr aarde
aan çie iippen... der aai:de rran Vla,aniiei'en, 1v:larvoor de irerc Klaur,raalts
hun bloed veil hadden.

En eveneens thans haddeu miucierbroeciers cle 11is crpgedragrn.
Àrteveicle lierinnerde aan het verioop van cle t'oistelitrg in l3{12.
Geen enkeie Leiiaa;-t bieei gespaard. Eenige Fransche heerrn echlr:L ryer-

rlen ger,angei-i Éiei1ûmen. IJe Klauwaaris joeger ile ,rluchteiingen tiliri r;rijien
ver i1a.'s Arronds zag nlen Fra,nschen r'ôôr de ilclorten van Llooi:rlik. Ntidilers
verl<oc1-l{en ci hunile $'apenrusting voor ecn hor;rp broocl en nûg btririen cle

beangstigcie edelen te veel, our het l'oedsei naar den moird ie Lri-trirlrr.
la, de n-ioe-getergcle Leeuu, van Viaanrjeren had ziin kla"r-r',ven gervekiig

uitgesla.gen. {}i; een kleln stuk per-karnent, heur cicor een Fralschcn i-iLlder
toegezonden,lazer, F-illps de Schooirr: en Johanna van lJavarrt ,1. '..,,'.'i irerl
zo : t1i1; iiil.ieii.lkc iijtiinv.

i-le Viar;ringen rronden veel buit, liuu'eelen teuten, nret edeigesireuten
rreisiu'ii^ wapeilen, \\'agefls eu ock renige ineiligtr paardeu. Oir ircr l;ia,p,veld
I'erzanieldeli de iilait,"',rerats meei clarr vijf hondet"d gulden ii[loi]e11, r';r:jke als
zr:geteeh-en li tir: i). i-. \1.-kerk te Kortrijli opgehangen r.l'etdeti.

I}c slag tiuurde cirie uren, ri.iaar rvelk reue worsteling ! brie en zestig
gt:ar,ien et -raroniien, 

eifhonelerci ridtir,:rs eii versclicidene c!uizeiid,:li i nlen
.ri:'p;l iùlis .li],ÛtÛ) ;lr;iiei'i: lL:rijgslitlii,rr veriûren hun lerten c1-. '1 (i1;:ç11inghe-

vetrii. l-r,l crlits een h.onderdtai V I anri l.iiiell sneu,,"":1 tl et-1.

i:n 1.oer Arteveide;rLr zijn irlaûnen;raiige;et had. ook de ovrirvirining
te irevechten, kicnk geestdrittig ile kreet :

- \iiaantieren clen i,eeuw I Ster'''en of overwinneri i

5
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' Maar, 't waren de Gentenaars, die het luidst dien kreet aanhieven.
De mist trok op. De Vlamingen trvaren onstuirnig ont den vijanc{ aan

te tasten.
Kervyn de Lettenhove beschrijtt ais volgt rvat er dan gebeurde :

. Evenwel verwonderden de Vlarningen zich lroelang zao meer, dat de

Franschen niet verschenen. Fiun geduld liep ten einde; het was acht
ure van clen morgerl, eu een dikke nevel herinnerde hun den strijddag van
Kortrijk, zoncler dat zij bedacht waren de voorzichtigheid hunner vaderen ti.'

volgen, die zonder zich te verroeren, den schok der Fransche ruiterij hadden
afgewacht.

Filips van Artevelcie hielci zich al te zeer verzekerd van den goeden
uitval, omciat hij, naar 'i voorbeeld van Willern van Gulik, van noodlottiger
gedachtenis, aan al de zijnen bevolen hati hun ârmen te kruisen en hun zware
ilreren jachtsprieten recht vôt-rr zich uit te dragen : op het oogenblik der
worsteling, moesten de kanonkogels en de pijlen der boogschutters de gele-
deren der ridders en der Fransche geoefende troepen voor hen openen. In
deze schikking was alles voorzien voor de overrvinning ; niets voor den tegen-
slag.

De Vlamingen hadclen het bevel bekonlen onl vool\laarts op tç trekken;
en aanstonds aiziende van de bescherming hunner verschansingen, zochten
zij een engen weg te midden der moerassen, die voor hen lagen, om eenen
grooten heuvel tr' beklirnmen, welken men den Goudberg noemcle. Daar ont-
moetten zij het Fransche leger bijna op het zelfde oogenblik dàt de eerste
zonnestralen, den nevel .u'erdrijvende, de gemeentelijke troepen vlak in het
aangezicht troffen.

De Vlaa.msche schietgerraarten hebber: reeds het sein der worsteling ge-
geven, en bij hun ontplofting, is eenVlaamsche ridder, clie onder den stan-
daartl van Karel Vl diende, gesneuveld, als wilde de Hemel hun niet veroor-
loven getr.rige te zijn van eene zegepraal, door zijn verraad voorbereicl : het
is de Heer Halewyn : Antoon Flotte ligt naast zijne zijde.

Een zegekrect u,eerklonk onder de vlamingen; hunne ontzaggerijke strijd-
macht dringt voorwaarts en valt met zulken gerveldigen schok op het Fransche
leger dat het eenen stap en half terug deinst. Maar de heer clisson had de
krijgslist der vlamingen gezien, en door eene behendige beweging breidcle
hij zijne beide legervleugels uit, welke aangevoerd werden door de hertogen
van Berri en Bourbon ; dan bevool hij den riclderen hunne paarcien weg te
zenden en de Vlaamsche burgertroepen van verre met hunne lange lansen te
treffen, onderwijl hunne voetknechten, over het grasveld kropen, onder cle
jachtsprieten der gemeente mannen doordrongerl en hun tegenstrijders met
dolken vermoorciden.

Nu week het leger der vlamingen op zijne beurt. De eerste gelederen,
gekwetst zonder zich te kunnen verdedigen, wierpen zich terug qp degenen,
die hen volgden ;waren eenigen door het vilandelijke staal getroffenl veel
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rtreer anderen voelden ltun borst 
.breken in dien afgrijslijken terugvloed van

vijftig cluizend mannen, die op elkander rolden. Op tien strijders, bezweken
er negen door verstikking. Somwijlen hieif, die ontzaglijke massa stand in
haren tragen en ontstuimiçn aftocht, en even als het everzwijn tot het
uiterste voortgejaagd, r'erspreidde zij den schrik onder de jagers. De Vlaam*
sche gemeentetroepen waren teruggekomen tot bij cte beek, aan welker over-
kant zij den vorigen dag gelegerd hadden. Naarmate zij op de vochtige en

moerassige vlakte afdaalden, groeide de u'anorcle nog aan; eenieder deecl

zijn best om den eerste den tegenoverliggenden heuvêl te beklauteren.
Te vergeefs trachtte Filips van Artevelde hen te verzamelen; hij zelf

werd in hunne vlucht meegesleept tot.bij eenen berg, cloor zijn dorren en

zandachtigen bodem den Keyaardsberg geheeten.
Om dien te overklimmen en Staden, Torhout en daarna Tielt ot Brugge

te bereiken, bestond er slechts een diepe, holle weg, te midden van een bosch,
welks dooreikander gegroeide boomtakken nu eens een soort . van gewelf
en dan weel' een belernmerden barreel vormden.

Daar stierf Filips r.an Artevelde, onder de voeten zijner strijdgezellen
vertrapt, doof voor zijn stem en ongeduldig om zich een doortocht te b'anen
en aldus aan de vervolging der Franschen te ontsnappen.

Drie cluizcncl Gentenaars wiiden stand houclen aarr den Mandel. Zij wei-
serden te vluchten en stierven bijna tot den laatsten man. De Franschen
zegevierden. De slag had zeer kort geduurd. Lodewijk van Male tlad zicir
met zijn bende afzonderlijk rnoeten houden. Dat was een diepe vernedering.
't Scheen of men hem niet vertrour,vcle en dat gaat zoo, als men eigen volk
bestrijdt.

De jonge koning van Frankrijk had maar van ver den slag gezien, toen
de mist optrok. Nu kwam nien hem geluk wenschen. De koning wilde het lijk
van Artevelde zien. Men ging het zoeken. De wapenknechten vonden een ge-
wonde, zekeren Sneysens. Deze wees.het lichaam van Filips, dat dicht bij
herr lag. De koning kr,vam kijken. Hij zei tot Sneysens : << Ik zal u latc.n ver-
plegen, als gij Franschrnan will vvorclen >.

De stervende richtte zich nog even op en sprak : << Ik was en ben Vla-
nring en zal als Vlaming sterven ! >En de held gaf kort daarna den geest.

Dc- koning liet het"lijk .ran Artevelcle aan een boom ophangen.

Jeroen had vronlve vau Arievelde op het dorp in een huis geleid. Het
duurde niet lang, of vluchtelingen kwamen aangerend. Ze brachten het nieuws
van de nederlaag Vrouu'e vah Artevelde urilcle naar buiten snellen. unr haar
nlan te zoeken. Ze zou echter door den stroom cler vluchtelingen verpleiterd
worden. Eindelijk kon Jeroen haar bervegen op een paard te stijgen. Een
ridder, die aan de zijde der Vlamingen streed, zou haar naar Tielt geleiden.

_- Dan kan ik den hoofdman \\'aarschurven, zei Jeroen, waft hij wilde
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niet vertrekken, zonder te r,r'eten rryat er van zijri. rneester en vader geworden
was.

Lang zwierf hij rond, gruwencl t'an al die dooden... De avond viel en

angstig kroop de schildknaap in een hoeve.
Den volgenden dag zocht hij nog... En tegen den avoncl zaghii Filips'

lijk eindelijk aan den boom. Nog eenige burgers stonden er bij.

- Ach, de ruwaard ! riep Jeroen met een snik.

- Is het waarlijk van Artevelde ? vroeg men.

- Ja ! O, help mij'om hem af te nemen en hier te begraven !

De burgers sneden het lichaam van den boom en begroeven het aan den
voet van den starn. Droevig keerde Jeroen naar Gent terug.

Daags na den veldslag begaf cle'Fransche koning zich naar Torhout.
Hier kwamen twaalf afgevaardigden van Brugge hem genade voor hun stad
vragen. Ze mochten de plundering afkoopen voor een groote som.

De Fransche soldeniels hadden gehoopt op den buit der rijke stede.
Uit woede verwoestten ze nu cle omgeving, de bevolking vermoordend.
Lodewijk van Male kon dat niet beletten. Hij rvas de vasal van den Fran-

schen vorst. Karel VI, die niet sterk van hoofd was, scheen met waanzinnige
vreugde die verwoesting te zien.

Hij trok naar Kortrijk waar de gulden sporen hingen van 1302... Dit
was genoeg om die stad te venvoesten. Lodewijk van Male wierp zictr nu
voor zijn voeten, om dat vonnis te vermijden. 't Hielp hem niet. Kortrijk werd
in brand gestoken en vrouwen en jonge meisjes weggevoerd oni als laten
verkocht te worden.

De Gentenaren hadden alle Vlaarnsche vluchtelingen in hun stad toege-
laten en de poorten gesloten... ze zoud.en zich tot 't uiterste verdedigen.

BESLUIT

Daar het December werd en de langdurige regen vraanderen als in een
moeras veranderde, besloot de Raad van den Franschen koning de vijandelijk-
heden te staken en het hoofdkwartier te Doornik te vestigen.

Karel vI meende nu wel gema.kkelijk de on,lerwerping van cent te
zullen verkrijgen en zond er boden heen.

Marcus van Blauwhuize, die uit Engeland terug gekeerd was, wakkerde
to1 verzet aan. Hij hoopte op hulp van over cre zee. En hij vond steun bij
Pieter Van den Bossche en Akkerman.Afgevaarcligden, cloor Marcus geleidl
lregaven zich naar Doornik.

De Fransche geschiedschrijver Froissaert verklaarcle- dat men de
vlaamsche afgezanten zoo hardnekkig en trotsch vond, als hadden zij den
slag gewonnen.

De ooms van den Franschen vorst bestoten clen oorlog tot de Lente te
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schorsen. Ze r,vilden in cie Fransche genieenten de zucht naar vrijheid sllioren,
lieten een bezetting te Brugge, Ieper, Kortrijk, Oudenaarde en ook te Aar-
denburg, om Gent aan het Ztt;in at te sluiten...

En u,aariijk ook Frankrijk had tnaanden plundering plaats en de Koning
vernietigcle zelfs al cle voorrechten varr Parijs.

Lodewijk van Àlale volgde dat voorbeetrci in Vlaanderen. Al de leden der
vrijheidspartij, die niet naar Gent geweken waren, werden vervolgd. ts,lken

dag haclden er terechtstellingen plaats, Talrijke Vlamingen v'ieken uit. Toen
ze cle haven van Siuis verlieten zagen ze het iijk .',an Bartel Cooiman. aclmi-
raal van Artevelde's vioot aan cle galg.

I)e gemeenten mclesten hun kcuren aan cien glaaf afieveren, rvat in het
kastecl van I?ijsel gebeurde.

I)e Gentenaren dachten aan tegeilr,lreer. Àckerilran verjaeg in Fcbruari
de Franschcn uit Aarclr.'nl;iirs. Engclschen landden te Kales, versloegen grafe-
lijke benden bij À4arciijk ern rukten Duinkerke binnen. Bergen. Cassel en
Broeckburg r:iocsten zich ondenveipen. Poperinge en Meesen opendel; rle
poorten voor de Engeir;cheu. Ackcrm:rn sloeg zijn kanlp voor Brugge. Aan de
kust verjoeg men de anlbtenareir rian Lodewijk van À{aic. Ackerrnan voegcle
zicir.rnr:1. t''vintig cluizencl irran bii c1e Britien. Nicoiaas lrycke was in clit leger
hooTdnran. IÂen. besioot ItDel te orrrsiugelerr. Iv4aar cle stad had een sterk
garnizoen en de burgerij dulfde niet te5;en clen graaf ingaan. De r:reest vi:ij-
heiiisnrinnenden u'arc'n imlnci-s r,eriilvenen.

Maauden ciuurde het beleg. De irestûi-mingen rverclen afgeslauen. Een
Fransch leger l<n,ar-n treper tel hulp. De i:ngeischen en Vlamingen dec{r:li nog
een laatste poging en aan de"Meensche poort vrerci rrreeselijk gelvr-rrstelci.
Ook aan i-1e Dixmiriclscirc poolt rvoecirle rk": strijtl"

ieper hield stand. De Engelschen trokken ai on Grtvelingcr cir
mingcn cinder Ackerrr;rn naar Cient.

Ackerman waagcle nog een âânr':ri op Auden:..liltle en drorrg
binnen, waar hij een rijken voorraaci vonri.

De Franschen wilden clen oorlog eindipen, er her,:rschte t-rvec,',iracht onder
de prinsen. Men had geen soldij om liet groote iegel te beta.len. En dc L)omen
van cien koning knoopten orrderhanclelingen aan rret cie Engelscheir.

Deze eischten dat de Vlarningen daarin betrokken zouilr:ir u,oi-clen.
Lodewijk van Male verzctte er zich tcgen.

Ackerman, Van den Bossche en van Blauwhuize besloten toen, de vijan-
delijkheden voort te zetten. IIet gemeenteleger verschecn tot bij Rijsel. Toen
gaven cle Franschen toe en cie Vlamingen tracien, buiten hun graaf our bij cle
vredesonderhandelingen op.

'i Was voor Lodel'u,ijk .,,an Male een diepe vernedering.
Te Sint-Onraars hoorde h!j dat er een .,rerdrâg gesloien n'as. Hr.r greep

henr geweldig aan. vier dagen later stierf hlj... zijn vrouw was heni reecls
voorgegaan in 't graf.

rir Vlr -

dc stad
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Gent hacl eervoltre vooru'aarclen bedongen, al was er nu meer dan een
jaar na den slag van Roozebetr<e verloopen.

Marcus van Blauwhuize had bij dit alles een gewichtige rol gespeettl.
Fij Lrczat fe (ieur veel irrvloetl en bleef in dezc stede wonen.
Zekeren avond hati hij Klara ter wandeling geleicl langs de Leiemeer-

schen.
Het rvas zoet Lenten'eer. Rust lag over de streek.

- 
Einctelijk is het vrede, zeide de edelman.

En ze spraken oyer cle gebeurtenissen.

- 
lrVe hebben allen veel geleclen, hernam Marcus. Nu rlag er ook voor

ons nist kornrn... 0, Klara, de lotgevallen en de belangen van vlaandelen
hebben ons te samen gebracht. i-aat ons bij elkaar blijven. Wilt gij mijn
vrouw t'ùrdcn !

Ile jonge weriuwe harl rleze verklaring vcrrvacht. Reeds eenigen tijct las
ze irt Marcus blik ditn iucnsch... En zc hatl haai antrvoor'tJ ovcrrvogcn. Er,,yas
strijd geweest in haal gemoed...Nu rvoonde er kalrnte. En Klara stenide toe...

Eenige maanden latel r'verci het huwelijk gesloten... Een hLliselijk feest
had plaa.ts. l)aar r'varen Nicolaas P1'cke en zijn vrouw Yolancla, Artevelde's
weduu'e, Van den Bossche, Ackerman, en ook Hein.sz en Maryke, de voor-
malige veerlieden der Honte.

En allen verheugden zich in't geluk van het echtpaar.
.!an Yoens en Filips van Artevelde lvaren nu tot de geschiedenis overge-

gaan, clie hun namen bewaart als die aan volkshelden...

EINDE.

BER{CHT.
,,FlET VLAAIT{SCFI GEZtrN" krijgt meer en rueer vrienden. Daarorn r,rril

het dan ook wai Tlinker voor den dag komen.
Ons blad verschijnf de volgende week op grooter formaat, rvaardocpr he ,

zich beter leent. om rneer inh'ouri aan onv,e getrouwe lezers te brengen.
Dan verschijnt cle boeiencle roman van A" IIANS << llet Schot in dem

naçht <<. Verder vindt de lezer een \Meekkia;:per, eell novelle, trijzonderhedcn
over Vlaanderen, wetenr,l'aardigheden, grappen, enz.

Er r,vordt zorg gedragen vûor goede illustratie. Wie de nutnTners \râtl
,,Het Vlaamsch Gezin" verzamelt, zal aldus in 't t'rezit komen van een boek
rnet romans, verhaten, kortom tnet een inhoud vol afwisseiing.



Filips Van Artevelde
en an(lere verhalen

door A, HANS

[,ilgalc Cr:br. Il-\ \S. Crilticir,


