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't Was dr avcïd vo,or Sl. Clementsdag (2J Novem'
ber) van het jaar 1334. Flalewijn" de vcertienjarige,v.s-
si:herszoon, stond op een hoo,g duin aan de Vlaamsche
kust. Daar van dit duiu het witte zand, voo,ral als ,Je

zorl er op scheen, van ver{e zichtbaar was, ûoreûlde mc:l
1,et den Blanken berg. Fnet {ees op bij het s,tadje Scharr-
hout, ten Noo,rden van Brugge.

I\4aar nu scheen de zon niet op den lllanken b,erg. De
v ind gierde geri'eldig en Hatrewijn had moeite om zich
op den top rerhr te houden. 't Tand stoof ais een regen
(,ver strand en land.

Halewijn tuurde ia z,ee. Donkere rvolken dreven aan"

En wit schuirnend rolden rvoesr d€ golven, Visschui
Àrnold Baest, Halewijn's vrder, was nog uit met r\i'er
zoons op zijn schamele sloep. En dat maakre de jongen
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angst;g. Een storm rvoedde. Halewijn kon iret in dc hrr(r
niet uithoud'en, waar moeder een kaars ontstoken trad
yoor het beeld van Onze Lieve Vrouw van Scharphout.
De knaap wilde zien of vader nog niet i<wam. De andr.
te viss,chers waren binnen. Ze hadden hun vaartuigen
hoog op het strand getrokken.

Lang bleef Halewijn sraan. 'r Zou gauw donker wor-
den. De koude wind voer door zijn armocdigc kleererr
cn beet hem in cle huid. Haren en ooren zaten ai vol
zand, dat ook als naadjes in zijn gezicht priemde. Toclr
l:ield Halewijn vol. Àls vader aankwam zaa de zoort
hcm helpen om den visch weg te brengen.

Eindelijk meende Halewijn een scbeepje re o,nrware,r.
Z,ijn hart bonsde. Ginds rnocsr vade!: zijn. Of was her
cen sloep van Terstreepe, zooals toen Oostende heette,
cf van Reigersvleit, dar voor her regenwoordige Knokkc
lag I

-- 't Is vaderl riep Halewijn verblijd.
Hij snelde den Blanken berg af, her srrand op. Àl

rvas het November. toch liep hij blo,otsvoets, €n hij plas_
ie door het water, de sloep tegemoet. Deze srrandde.

*- Vaderl juich're Halewijn,
--'- Dng jongen.,. We zi.jn er Cocldankl zci Arnol.i

*tt;ji, 
was aan boorcl mer ,*.. o..d.r. ,on.n

Klras, Met vereende krachten trokken ze het
hooger op"

Er volgde nu nog c'lrrrk rve rk. De visch mocst
cicn n;r;:rr Ralf, dcn koopru;rrr, gebr.rcht wot:cJelr.

-,- 4 *"

Jan rti
scheepjt

Halewijn lirep eer.5t naar huis om moeder en zijn
oudere zuster l.inda te vertelien dat vad'er en de twec
trroers veilig binnen war€n. Linda, die zestien jaar was.

ging mee o'm den visch ,te verdragen.
Een uur later rvaren Àrnold Baest en zijn zaans

thuis. Moeder had gezorgd dat 'er in den haard een goed
.,uur brandde. 't V/as van turf, door Halewijn op hrt
strand geraapt.'t Rookte wel erg, maar de menschen
r',isten toen niet b,eter.

De visscher en zijn jo,ngens hadiden dtoog goed aan-
getrokken. Ze zateî belraaglijk bi.j lret vrrur. terwijl
l-inda hun eten bereidde. '1 Hutje schudde bijwijlen ha'
rig in dien stormwind.

Vader keek nog onrustig.

-- Dat wordt b,eel boos weer, zei hij. God zii ans
grnadig I

- 
Ge zijt to.:.h thuis rnerkte moeder op,

-- Ja, maar ik denk aan ons stadje.., À1s het maar
g;espaard blijft...,,.

Scharphout iag niet veilig, De zee had er gaten in 't,

Cuin geslagen. Wel waren deze nu gesloten door een

<lijk. Doch het gevaar was zoo, niet geheel ge*'eken.
Onlangs spoelde hret water door tot aan het kerkjre van
Onze Lieve Vrouw van Scharphout. En de bestuurders
cier .stad vroegen toen ain den grraf v.rn Vlaandereq,
rvat grond uit Uitkerk,e, om d'aar een nieuwe kerk, ver.
der van de zee verwijderrl, re bouwcn. De graaf lrad di,t
loegestaan, en het nieuv'e lierkl'rof was al gcwijd. Spoc"
elg zou men mer den boury der kerk beginnen.
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- - Missehien bcdaart de win'd rvel. hoopte vrouw

Raest.

Maar haar m"rn sclrttdde het hoofcl

N;r ecn soberen maaltijd ging lre't gezin vroeg slapen''

Vader, Jan en Klaas waren immers doodmot' En mis-

schien zouden ze in den nacht no'g oPgero€pcn wordbni

om aan den dijk te rverken. Maar de wind g'ng tocll'l

wat liggen. '\
's Morgens was moeder reeds vroeg op' Het woei nog'i

- -' Vader en de jongens mogen nog voÛrt slapen'f

rei ze t'rij zirl't zelf . Za kunncn lriet na"rr zrc' De storn{

l,oudt a;rn- il
Ze maakte vurrr, De u'ind blies tloor dc schouu' enf

sloeg den rook terug. l,
..,- 't Weer rvordt ergcr, tlacht moeder' I

Linda ku'am uit baar kamertje. En ze sprak ook over I

den storm. Lang bleven de anderen toch nie't meer slapen'i

7x u'aren gewoon vro€g op te staan' Vader ging een

buiten.
--- 't Worclt een gcweldiger storm dan rve in la

tijd niet gehad hebben, voorspelde hij'
En de vis,scher kreeg gelijk. Eer het miiddag wa

r.r,oedde cr een orkaan.. Bestuurders riepen de mannen e

jongelngen op. om den dijk te versterken' Arnold B

ging ook met Jan en Klaas. Halewijn wildt even

n:e€. Maar vader gebood hem thuis te blijven

en Linda kunnen niet alleen zijn>>, sprak hij' <Àls

r,,'ater in de stad moest komen' leid moeder en Li
dan naar Uitkerke of naar Brugge.>

De visscher en zi jn zon€n vertrokken haastig. De dijk
crie de ofening in de duinen afsloot, r,r'as door het water
;l zwa.ar beschadigd. Men vulde zakket met zand en

stapelde die achter den dijk op, om dezen te verbreeden.

Moeder, Liuda en Halewijn zaten angsrig in de hut
't Was elsof de wereld verging. O, hoe vervaarlijk ,b,ul'

rlerde cle rvind! Op zekcr cogenblik scheen her of de hur
hern en weer 2u'aaide. <.Na:rr buitenl> riep moeder ver,
schrikt. Âllen snelden door de deur. '5 Was hoog tijd.
Een nieuwe windstoo't volgde en de lrut zakte krakend
iseen. Ze lag daar als c:n hoop puin. Moeder jrrnmerdc
iuid. Ginds tuimelde een boom neer. Vrn de duine'r
g,r r.de cen wolk zand aan,

't Water is in de stadl riepen \,rou\r'eu. clie rrnge-
ioopen kwalnen.

-- De dijk is gehccl r.erzrvclgi'n en die cr .trn wr.rk.
tcn zijn l'erd"rouken I schreeuwde een ilan. Vluchr, r'luchr,
Scbarphou,t vergaatI

--_ Mijn man, mijn zonen! gilde vrouw Baesr.
Ze wilde naar den zeekant. Maar de man, verhin erde

lir r haar. '

- 
Mensch, het water komt,.. I'iuchr... rvie blijfr is

verloren I tiErde lrij bovcn het stormgehuil.
Halervijn dacb,t aan het bevel van ziin vader, <<i\4oe,

cer, we gaan naar Uitkerke>, zei hij. <Àls vader, Jan err

I(iaas gererl zijn, zullen ze d.rar bij ons kouren.>>

Linda en Halew'i.jn namen moeder bij den Jrm. ell
dwongen ze lxn re vergezellen, Trouwens honderden
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,irens.irc,., r,luclrtcn scl.rlccuwcnr-l *n ki,rgcnci nla, ÙlL

kerke. Dit dorp was niet ver. En van da;rr zag Flalerviil
i:oe ,de golven ginds rc Sclrarpbout binnen de duinzijdc
rolden. Àlleen de Blanke berg stak boven als ,een rvil-
te k;rap.

---- Verder vluchtel, rvrarschuwde men. De zee zil
to.t hier komen.

En weer dwongen Halewi.jn en Linda hun moedcr

lnre te gratr. Dc knaap rveende ook. Zeker zouden va-
cicr, Jan cn Kl:ras verd'ronken zi.in, Merrschen verreldcl
het, clat allen die aln den dijk werkten cloo'r de golvcn
vt(rJst w:lren,

Mct den lvoncl stilde de storm niet. Vrourv Brcst
cn h,rlr kinderen waren toen in de abdij van ll-cr Docst
bi.j Lisseweghe,

De monniken haddcrr hun elr .rfldere vluchtelingerr
nedelijdend opgcnolilen, Droevig, velen weenend, z;rtcrt
allen in de eetzaal. Ze drch,ten aan de ;rchtergeblevenen

Halewijn was buiten geslopen. Nu mo,eder en Lind;r vei-
lig waren, wilde hij om nieuws gaan narr S,:harphour.
IIij u,orstelde tegen den wind. Hij kw.rm te Uitkerke.
Daar waren nog lieden van Scharphout, Halewijn zag
cen kennis.

--- Jeroen, u'.rar zijn vader, Jan en Kl:rrs? vroeg hiy

- Halewijn, gij zijt het... Eilaas. rnne jongenl
De man zweeg als verlegen.

-*- Zi.in ze do'od, Jeroen?

---- .Ia... En velen mef hen. bi.jna allen, die ran der

tlijk r"'erkten, lk vcerde juist een l.rding rv jssen aùu olll

'len dijk te versterken. Tooals de rvind toen opeens huii-
cle heb ik hct nooit gchoord, En golvcn zoo hoog als

c.le Blanke bcrg haast storlcn over dcn dijk. De werkero

rverden meegesleurd. Ons kerk.je en r,cel huizen vielen in.
Toen moesten lve allen vluclrten, Scharphout b,es,taat

ruict meer. Eenige stappen van hier is het allemaal wa-
ter,.. Vlucht verdcr, Halcwijn, Uitkerke is nog niet veilig,

Schrciend keerde cle knaap terug. Hij zrg boeren vlucb-
trn rnet hun vce. De overstrooming kon zich ui.tbreiden.

H.rlcwijn ktr'.rrn in de abdij terug,
. Waar zijt ge gewecs,t? vroeg zijn ntoeder, die herir

gernist had.
-- Narr Uitkerke.... O, r'ader, Jrn cn Klaas zi.jn ver-

r-lronken. Jerocn Roemcrs lrecft lret gtzien.,- Dc st:rd is
.rcrwoest,...

Vrouw B.rcst cn Lindl barsttcn in trrnen uit. Iln zao
velen hier jamrnerden en kloegen. De wind gierd om cll

lrooge abdrjgebouwen. 't W.rs een vreeselijke Sint Cle-
r.rentsdag gcweest.

II.
Op den wcg v;ln Br.ugge nrar Gent strptcn vroLr\y

B;rcst. Lind.r cn Halervijn. Een wcek rv:rs voorbij. Zoo
lrng vvaren ze in de abdij van Tcr Doest gebleven. Moe-
der was met de kinderen naar Uitkerke gegaan. Toeri
srhçen de zon. De Blanke berg blonk in haar licht, rna.ir
nrel aRdere cluincn rees hij boven ecn uitgestrekte lvater-
rlakte. Hier en claar hieven zich stukken van muren bo-
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\:en dat meer.'t \Iy'as alles watlran't arme Scharpbout
cverbl,eef. Men had lijken gevonden. Die van Arnold
Baest, Jan en Klaas echter niet. Veel liciramen waren irr
zee gedrcven.Ze zouden ,ergens in den vreemde aanspoi:.
len- O, droevig wÀr€n lnoeder en haar kinderen naar de
abdij teruggekeerd. Vrouw Baesr rvas eenige dagen zick
geweest.

Nu waren ze op weg naar Gent. Moeder had da.lr
Éen zus'ter wro;nen. Væ hoopte er den Win,ær te knnnerr
doorbrengen . Ze was imnrers dakloos. Ze bezat niets dan
het geld van den abr van Ter Dorsr-abdij gekregen.

Het was een koude dag. December liet zich al dade-
lijk voelen. Nu cn cian sroof cr.snc,cuw. Dc graurvc
luch,t beloofde er meer.

In een herberg ging het drirtal ctcn. Moeder vroe.*
I'rood en bier. De u'aardin pràa,tte m€t de reizigers ei,
hoorde van waal.ze kwamen en o,ok 1\,ârr z0 heen rvil-
cien.

--- Maar vrouwe. zei ze, tat mocder Baest. te Gent
cleugt het niæ. Ik krijg hier veel passanten en zoo hoor
ik het nieuwa. Te Gent is geen werk. Ho,nderden men-
schen zitten elken drg op de Vrijd,agmark, Dc bo.ngcr
st.rar op hun gezicht.

-- En waarom is er geen welki vroeg Halewi.jn.
-- Er konr,t geen wol.van Engelan,d. b. r*,urr.r, h"b-

lien niets te doen. En dat er geen wol ksmt, is de schuld
van onzeî graaf. De Fransche koning heeft ruzie mc.t
Ccn koning van Engel.rncl. En onze gi;raf doot mEr cler:

Franschen koning mee. Daaro,rn houdt de koning van

E,ngeland de wol in zijn land. Zoo kunnen de Gente-

naars niet weven en allen, die aan de lakens .hun brootl
..'erdienen. zitten wrrkeloos en in ellende. 't Moet schrik.
kelijk zijn, als ik het zoo hoor.

--- Ja, de graaf kruipt voor den Frrnschen koning.
zei Halewijn. Dat heb ik.vader hooren zeggen.

De tranen schoten den knaap in de oogen.., Vader
;^t zoa dikwijls te vertellen.. en nu was hij dood. Eu
ian en Klaas ook waren verdwenen..

- 
Mijn zuster is met een vischverkooper getrouwd,

sprak moeder. Er zal bij haar geen getrrek zijn. Ik ga

toch naar Gent. Ik heb geen and,ere familie.
De reizigers stapten w€er voort. Ze waren nog drirr

rlur van de stad. Gisteren morgen haddm ze Ter Does;
rrrlaten en wel zevell uur gemarcheerd, 's avonds legden

ze zich vermo€id .in een schuur. Vandaag had'den ze ook
reeds drie uur gegaan. Moreder kon niet vlug vooruir, Ze
sukkelden vaoft Ze kwamen door armzalige dorpen.

'r Begon meer te sneeuwen.

- 
Moeder, zouden we maar weer nist in een schlrur

gaan €n morgen verder trekken ? vroeg Halewijn.
't Sy'as nist voor hem maar vocr rnoeder d,at,lrij't

voorste{de. Moeder zag zao bleek en de jongen hoorde
haar dikwijls zuchten.

- * Ja, dat wa,re het beste, sprak oo|r Linda.
-- Neen, neen, ik wil van avond te Gent zijn, ant-

woorddc vrouu, Baest. Àls ik weer ziek val, bcn ik toch
bij onze goede Trui. Ze zal medelijden mer ons hebben,
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Moeili.lkcr wcrd de tocht. Moedcr lcuncle zwaâ( op

lraar kinderen. Op cens zonk ze neer, <lk k;rn niet mecrl;^

kloeg ze, Er was geen huis in de rb'uurt. Linda en Hrrli:-

rvijn keken wânhopig rond, Wat ntt te docnl En ,.1:

sneeuw viel dichter

- 
Een beetje rusten,'t Zal straks rvcl \l/êer gànn. zrri

vrouw Baest,
*- Dan zullen we bij een boer vragen op zijn hoevt'

l{: mogen blijven, sprak Halervijn,
Hij boog zich over zi.jn lieve moeder, .rls om h.t.r'

tr {en de sneeuw te besihutten. Maar zelf trilde hij ook

i;n koude.

- - Ginder komen r:uiters, zei Lincl,r. Misschien wil-
l,rn zij ons helpen.

Vier mrnnen te pa:l(d nadert{en. Ze hielden hun dic-
rcn in. <Is die vrouw ziek? >>vroeg een van hen.

- Ja, hecr, annvoordde Halewijn 't Is onze moeder.

Wij kornen van Scharphout. Vader en twee broers zijn
.rcrrdonken. We moeten naar Gent,

- V;n Scharphout. f)at verwoest is, hernrm de heer.

Arme liedenl Maar wat wilt ge te Gent doen?

--Dalr woont moci Trui, moed,ers zusrter, We heb

ben anders geen familie.
De vriendelijke ruiter sprak met zijn gezellerr.
-- We zullen u lneenemen , zei hi.j tot de zlververs.

Dan zijt ge spoedig te Gent.
Moedrer Baest welrd d'oor een der dienaren van deû

ileer op een paard geh,eschen. En uit een reismale haalde

ttrr,tr(lt'1c krrttltt ('etr rrr.rirtr'i, Llir; llryour clc zieke vrortw;

ivikkelde. De eerste dienaar ondersteunde harr. Lin'd,r
I;.reeg een plartsje voor den tweeden knecht. En Hale-
rvijn mocht voor den ruiter zitten, die de lnees,ter scheen.

Zoc; werd de reis vervolgd. De ruiter lier Hale*'ijn alles

vertellen r';rn Scbarphout. Hi.i bleek schik te hebben in
ricn verstandigen kn;rap..

Het groepje bereikte Gent en reecl nlar het huis val
clen viscbvcrkooper Lens, die rnet de zuster van vroull'
Baest was gebulvcl. I-ens e n zi.jrr vrouw kwlmen ve r"
'rvo'nderd 

zien

--- O, Carolin;r, gij...i ricp Trui irit. ls drt warr,
\r'at ze hier v;rn Scharphout vertellen

- Àlles verwoest.. En Ârnold dood... en rnijn zo.
r:en... J.rn cn Kll;rsl snikte vrouw Baest. Heb medelij-
tien !

Ze werd in huis geleid. Lens stond met de muts in dc

I'and bi.j den ruiter.

-. Help dezen wakkeren knaap cens rfstijgen, zei de

l;eer. En Lens, wilt gij morgen te tien uur eens met her,
i,ij mij komenl Ik kan hem gebruiken. Tot mo'rgen dus.

De ruiter luisterde nier naar de dankbetuigingen vair
I inda en Halcwijn. miar reed met de rndercn voort.

---. Dat is heer Seger de Kortrijkzaan. zei Lens. À!s
ge bij hern in dienst moogt komen, zijt ge goed af, neef -

.je.

Moeder zat al in een zetel bij den haard. O, er was
rru veel te vertellen. Maar wat werd er bij geweendl
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ilt.

Halewijn Baest reecJ op eefi paard achtr'i hrer Seger,

Ce Kortrijkzaan. Ll.ij had ciie kuirst gaurv geleerd. En
tjat moest ook, w'rnt de ecleiman die te Cent een hoog

alnbt vervulde. had hem tct zijn schiicikn;r;rp aangesteid,

En nu moest Halert'ijn rrrr,-' ;r;r,rr Brugge. Ër rvare n nog
lwee dienaren.

Een rnaand al rvas de familie Baest te Gent, Lloedcl
had ernstig ziek geiegen, filiiar lraal zuster verzorgde ze

iit'fclerijk. Linda wâs nL:: Cienstmaagd gervordexl bij een

dcf tig burger, Jaccb vair ÂrteveiCe, r,r.risn5 r'rouw' een

clochter was van den heer Seger. En heer lieger lracl ge-

zcrgd, dat ze die post kreeg. I-cns moest coli zurnig z,jn.
De zaken gingen slecht.

Er was geen werk tc C:r:t. Zcoais de r,varrdin r.cr-
tLld had, hield de koirinl v;rn Engela.nd de wol van
Vlaanderen weg, omdri Lcciew'jk ..r.ln l\ievers, glaaf var.r

VlaanCercn, mct den Franst:hen kcir;ng samenspande te-
gen Engeland. En de warl kon nergens .rnders geko.;hr:
rvorden dan in Errgeland, waar gri:c:e k;-rdden scbapen
werden gehouden. Het r,oll.. mordc .-'ver clie Ëiransche ge-

zindheid v;rn den gr-rif. Lnde",vi.jir v;n Ïrievers ç'as lie-
ver te Parijs dan bij zijn vcik. L,4;er nu vcrhtreef h.j re

Brugge. En zoo kv;;m Fi.:lewrjn .icnrg ii,:qs den rv;g
rvaar zijn meester zich over *loeder llad ontfcrrrld. Veei
\(/;ls er reeds vel anderd (en gae dr. rn::.ar: rJik'wijls nog
v. eende de jongen orn ','a.de r en C.r bicers,

.j I'

i
b,1

Te Bruggr L--lgi,,tn <ic relz'gers zich naar een gastho!:.

Seger zop clco volgendcn ciaq door den graaf on'tvangen
ryorden.

Flaler'.'ijrr "irioîB.r.ln elen heer of hij nog eens door
ii:icl-nc ri.i.ien to: Uitkerkc, Seger stond het hem gewii
lig tce. De kn:;rp v;.ls n enl',,sgierig nu den toesrtand gin-
Cet tc z.u.tl. Flij iior.l verc,'.er rijcl:n dan Uirtkerke. Het wa-
ier had i:ii!: teruggc;rol'lken. ll'"lsschen Uitkerke en der
Sianken ,Lerg lag nri eeu sliikerige vlakte, vol gaten en

l,,uilerr cn i:co1:ca irurin. il4;:;1 vissclrers waren ree'ds be-
ziq aan clc au:{cre zijde van.Jcn Elanken betg hutten te

L'onwen. Fi:ic',aijn riacht aan vaders sloep. Die was als

ile rneiere viarii-rigcit in splinters gcslagen. En waar hun
luis.ic h;rd,.ir:;ri.jln 1r/âs li!.1 ecn krcek.

Hrlerviin:.,:r.11 ,\ctn,r;en. Iii.; vro.eg of dc lijken van

'..d,:;:, ,].'r irr idii;s niri g,+i't,r,idrn rvârclr. Maar dit was
i:i:r ire..,.'.;1. Ilij',cii:1rb i,'.-,;i bi.i nu \{'as. Want dr:
','-:s::i.lr; i.,,,Lii: rii:;vr-:;:,i;:i:'; na;r :trin sclroonc kleeren
ea ttjn paar]. r.Ce 1,ei; g,:l.,-ti, gciracl .>> zeiden ze. Geluk?
lÏa, ieefcleir laciei cn î:rc:;s iiûg 11rlar en *'oonden ze rl;
1'rcr:;cr tcrrir.lr:n iri ii;lr l:ill i FI;lervijn moclrt n,iet tt
l;,np 1.,'r;g i,':ijr rir.. Iii! r,ol"l. ciie;l arrond in het gasthrf
;:ijn urecs'ie r uc'i'; ciii uril. l.-iij rlgci r,ii;s naar Brugge terug.

Den vcigecicn iilc-i';..r: 1':qr":ide Flalervijn alleen heel
Seger n;rar iret kasic:i r':"n Âtaie, een riurtje buiten Brug-
ge. De andrre Cienaien bicrt'l in cie stad. Terwijl Seger

de l(ortrijl.-zaan bij clen grarf g,ng., ,b,leef Halewijn op
l:et plein rvachfen. Iv{aar na celiger tijd riep een krijgs-
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lran hem binnen. Een knecht nan de paarden over,'f)c
!,rijgsman bracht Halewijn door lange gangen cn daal-
de met hem den trap af. Hij opende een hok.je in darr

kelder en duwdc er Halewijn binnen. <W.ichr d.rar op
uw meester,>> snauwde hij. Het deurtje werd diclrtge .

grendeld.

Halewijn vroeg zicb vcrschrikt rf, wrt dit beteekende
Was hij nu gevangen? En waaroml En war deed merl
met zi jn meester l Pleegde de graaf verraad l Halewijr"
v'ist wel, dat heer Seger al menigen keer op eene ve r-

liadering gezegd had, dat de graaf verkeerd handelde
cloor met Frankrijk tegen Engeland te kuipen, Vlaau-
claren had niets te maken met de twisten van den Fran-
s,:hen koning en wilde vrede. I-odewijk van Nevcrs, dc
graaf, moest meer bij zijn volk zijn en her niel als
knechten van Fr;rnkrijk beschouwen,De GenrenaÂrs volt.
rilen dat flinke taal. Maar de graaf was kwaa<l op hecr:

.Seger. Hij had hem nu te Brugge verzoch.t om ovcr dc
zaken van 't land te prf,tcn. Heer Seger was gegaafl,
l,cpend den graaf rot betere gedachten te brengen.

-* Zit mijn rneesrer nu ook in den kerker zoorls iki
dacht Halewijn. En hij peinsde a.rn moeder cn L.indr,
arn oom Lens en moei Trui. En hij werd zeer treurig.

Toen het middag was bracht dezelf d,e krijgsman hem
ecn stuk brood en een kom water,

- 
Waarorn ben ik gevangen? vroeg de knaap.

-- Houd uw mond t zei de soldenier boosarrdig err

hi.j ging rveg.

't Was al avond toen hij weer keerde en Halewijn ui'.
't vunzig hok haalde. 

- 
(<Ben ik vriji> vroeg de jon-

!:rn. - 
<<Houd urv motrdr>>. klonk het w,eer.

Op het plein stonden krijgslieden bij paarden. Eenigc
dienaren licbtten t'ij met brandende fakkels. Halewijn
z.ag zijn meester buiten komen, door krijgslieden onr-
ringd. <Ook gevangen,> dacht de knaap. <<Er gebeurt

l:ier verr.r.rd. >

Stalknechten brachten twee paarden arn. Halewijr
herkendc dat van zijn h,eer en dat van. hem.... Zoaden
zr naar Gent mogen terugkeerenl De jongen wilde naar
zijn meester toegaan. Maar de krijgman verhind'erde h,;r
hr rn.

-'Halewijn, riep hecr Seger echter, ik 'ben gevange:r
gr noinen.Rijd gij maar n;rar Gent.

Doch Halewijn moest op zijn pa;rrd stijgen. zoo:ls
zijn rneester het zijne beklom. En de krijgslieden spron
gcn ook te paard. Àls twee gevangenen, dlie niet mel
clkaar spreken moch,ten, werden Seger en zijn schild
linarp weggevoerd. 't Ging in draf, langs den weg nrai
(lent, een akelige tocht in dren nacht.

Maar de ruiters weken bi.j Gent nalL 't Noorden e,r

rcCen om de stad heen. <<O, waarheen moeten we l.)
ciacht Halewijn. Hij was zeer verrnoeid. Maar: de bendc
grr-nde hem geen rust. Toen het dag werd bereikte de

groep een sterk kastecl ran een water. De parrden reclcn

or. cr bruggcn cn door o,vcrwclfde pocrte n tot op ec!l

1lein. Toen stcgen ;rllcn ef. De bevelhcbtrer viut ,'r kas-
trcl boog voor Seger.

l?



Ik ben uw gev.rngene, zei dc edelman. t Is doo:
iaag verraad geschied. Maar laat d,ien knaap naar zijn
noeder gaan.>) Hij wees naar Halewijn.

- 
f{s91. ik bl;jf bij ul riep deze. Want hii had inniq

medelijden rnet zijn braven meester.

De aanvoerder der ruilers beval dat Halervijn als vroe-
ger zijn meester zou dienen. Beiden werden in een kamet .

geleid, geen kerker. Hooge ramen zagen uit op de rivier
--- Arme jongen, nu zijt gij met mij gevangen op het

kisteel..van Rupelmonde aan de S.-:helde, sprak Seger

*.,De graaf is bang dat ik de Genrenrrcn tot oprcer zll
âanze[ten. En daaro,m heeft hij mij listig r'.rn mijn vrij-
l"cid beroofd. Mocht gij toch heengaanl>>

- Ik bhjf bij
zrjt zoo goed vocr

--- Ce zi.jt een

t:Ebban.

u, hcer, ;rntwooiddc H;rlervijn. Gij
cns gewreest. lk wil il hier ook dienen.
bravc hn.l;rp. I.J*' moeder zal vcrdriei

tR ".*

- 
fylpsdè1 zoir ook zeggen, dat ik

zijn, heer.

De bevelhebber, die m€t clen overste

sproken had, trad binnen.

u getrouw ffrÔe"

uit Brugge ge-

'- Heer Seger, ik ken nu de bevelen vrn clen graaf. zci
hij. Çe staar onder mijn bewaking.

-"70g, rnarr d:rt ik urv gevangene benI

-'- Inderdaad.

-_'- Goedl 't Is ern eerloosheid van den graaf. Maar
l;at dezen knaap naar buis rijden. Hij heeft toch zeker
niets misdaan.

-- Die knaap zal u dienen.

-Zijn moed€r lteeft meer recht op henr.
'-- De graaf wil. dat hij h,ier blijft.

-lrJssm6 
de dappere graaf o,ok kinderen gevangen3

Ho, hij vreest, dat mijn gevangenschap te Gent bekend
r-al u'orden.

- 
Ik gehoorzaatn aan de bevelen van onzen graaf...

f)eze kamer en d,e aangrenzende, waar een bed in stalt
rijn voor u. Uw knaap krijgr een vertrek hier achrer.
Ge hebt hem dus altijd bij de hand. Hij mag ook naar
cle keuken gaân en op lret binnenplein maar niet verder!

- 
En is het mij verboden in de frissche lucbt re lvan-

delen i
--.' Ja. ,. '
*: De graaf hail me drus wel erg. Heeft hij nog niel

Aenceg onrust gezaaidl Door hem woed de honger bin-
nen Gent. En nu moet er nog meer verh,ittering komen
iloor deze valsche hanclelrvijee "iegens mij,
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Iltrt.l St'qi't il.t;tt{jtier sprtkcn rVt'

', uur l.ttcn rraken. Ge kttnt ;lJn rlw
ge eten en drinken wilt'

De siotvoogd ging heen. Zuchtend

rrict . lk z.il lii:'i
kn.r;rp '/-eggcn w"lt

zonk heer Seger itr

cen zetel neer.

-- Arm Vlaanderen I zei hi j. Zulk een graaf. Ecrr

knecht van den Franschen koning. Dat er geen werk is

loor zijn volk,dat er menschen zullen sterven vln hon

g.er, decrt hem niet. Àls de koling van Frlnkrijk malr

tivreden is over h,em. En hij zou willen d'al. onze Vlaam-

sche arbeiders voor dien koning vochten tegen Engelan4

iJa, Engeland dat wol kan zend,en en brood 'schenkenl

Engeland dat Vlaanderen geen kwaad wil. Vlamingen
i'ouden op vreemde slagvelden moeten sterven voor de

l:eerschzucht van Frankrijks koning. Hebben rve daar

om bij Groeninge die groo,te overwinning behaaldl Erl

omdat ik mij 'tegen de plannen van 'den graaf verzett':,

zit ik hier. En gij o'ok arme Halewijn! Kon ik u maâr

rveg trelpen !

-- Ik zou niet gaan, heer. O, laat me u dienen! En
cie Gentenar,en zullen u ko'men bevrijden....

-- Onmogelijkt. Ze iijden gebrek, ze zijn zwak gc'

',vorden. ze kunnen niet stri.iden... Of dat ze hun laatst:

I racht gebruiken om den grarf te verdrijven, Dan kottr
it w€gr wol uit Engelandl Dan is er b,rood!

Een kne';ht kwam met bout binnen. Hij grijnsde naat

Seger. Deze zei niets De man maaktc vttrtr in den haard,

Groot was hec niet.

- 
Breng meer hottt, zei Seger ntr.

_20__

* Een gevangene

tlat zeg ik zoo w;rlr
L ru taa l.

moesten ze mlr in de koudc latcrr"

ik I-ocle hcer. ;ntwoorclcle clc kerrl

\! un

Spreek zoo niet tegen mijn rnecster snauwde Ha!,,
hem toe.

Kikvorschje, kv';rak zoo
l et vcns,ter als ee n le kker lreetje

Schelde, zoa waar ik Lo'de heet.

niet. of ik gooi u dooi
t'oor dc visschen vrn <lr:

De man verdlween,

- 
Ze zullen hier hard zijn voor me, ik begrijp het

a.l. De graa'f wil het, sprak Seger.

Halewijn liep uir dLe kamer. Hij volgde den groven
knecht en kwam in de keuken. Knechten en meiden kc-
ken hem aan.

* V/el, het kikvorschje komt achrer me gesprongen
zei Lode. Mo,et ge een p,rk slrgen trebben voor uw broekl
7e zullen zwaar aanko'men, zoo waai ik Lode heet.

- 
ff6,us wil ik, sprak Ha,lewijn. Het is bitter koucl

boven.

-'1lal 
nog kouder worden, wanr de wind is naar

't Noord-Oos,ten geloopen. En de schouw in die kamel.
trekt slecht. Maar hout krijgr ge nier, zoowaar ik Lodc
læet.

--- Dan zal ik het aan den ib'evellrebber zeggen.

-_ Jongens, hoor 't kikvorschje eens kwaken. Spring
gauw bij uw meester, di,en muiter van Gen,t, terug, o1,

rk geef u een schop, dat ge open,bers,t, zoowaar ik Lodr:
heet..

De anderen lachten' 
_ zl



- 
lJe heer van het kasteel heeft gezegd dat ik rn ,le

kruken mag komen. hernaûr Halewijn'

- 
Maar wij willen uw leelijk gezicltt hier niet zien,

;'oowaar ik Lodt heet.

De rurve kerel x'ilde den knaap vlstgri.joen en zei:

.'Ik zrl u eens manieren leerèn.t)

Maar Halewijn gaf hern zoo'n geduchtigen stoût irl
Cc borst, dat Lode achterover tuimelde. Halewijn pakt'r

ccn bankje op en riep: <<Wie me aanraakt' zal r''oelen

clt ik me niet als een bond laat slaln.'>

Zijn op,treden rr'ekte gerveldig verrassing. Lode kr;rb-

nelde recht.
'- Kikvorsch, ik trap u plat rls een duit, zoowaar ik

[.ode heet, riep hij woedend.

- Kom maar af, laf aard, die gevangener.r bespot I

'Foon uw moed. Maar ik bcuk u deze bank op uw kopl

- 
Ik zal zorg€n dat ge srraks aan den grooten toren

in een strop hangt te lbevriezen, zoowaar ik Lode heet.

De knecht verliet dbor een andere deur de keuken.

- En nu wil ik hout hebben voor uriin m€ester, he{-

n. m Halewijn.
Een meisje van ,een j;rar of zeventien g,rf hem een bos-

rrl stokkcn. 7e keek vriendelijk <<Lode heeft eens gekre

Sen, wat hij verdient,> fluisterde ze. Halewijn knikte
irrar dankbaer toe. Hij keerde met het hout naar boveu
t(rug en verteldr w;rt er gebeurd was.

--- Gij zijt een wakkere knaap, sprak treer Seger,

It{aar breng u om mij niet in moeilijkheden....
Daar verscheen de kasteelbevelhebber weer.

_2?_

- - Zng, u'at voor manieren heeft dat mannekel vroeg
hij nijdig. Nauwelijks is hi,j hier binnen of hij slaar
.ll een der knelhten.

-- Omdat hij mij wilde sl;ranl Ik laat me nier rfran
selenl antwoordde Halervijn,

- Ge waart brutaal !

- 
Heer, uw knecht is begonnen met mij te bcleedi-

5en, sprak heer Seger. Misschien behoort dat ook tot de

b'cvelen van den graaf.

- 
Ik duld niet, dat ge den graaf nog hoont!

'-_ O, gevang€n ben ik, door list en verraad. Maar
tieen niet dat ik daarom rnijn mecning ov€r den graa{
zal verbcrgen. Een schande is het zooals h.ij zijn woord
brak jegcns rni.j.,.. Ik noem her eelloo,s. En mott ik hici
ook door urv knechren belecdigd r+.orden. zeg het rrrij
liever dan urc u'i.js te maken. clat mijn schildkna.rp aller;
rnag h;rlen, q'at ik wensch.

-'. De ongemanierde knaap zal nu niet rncer van C,r

drie aangewezen kamers komen. En als hij zich nog eefl:,

cnbehoorlijk gedraagt. sluit ik hem beneden in dr boei-
en!

Kwaad liep cle bevelhebber wcg,
-*- Halewijn, gc hoort het, m;rrk u niet meer boosl

De slotvoogcl zou er u doen om lijden. Hier is geen rechr.
Maar we zullen trachten, dat ge kunr vluchten.

-- Neen, heer, ik lblijf bij u.
.-- G,e weet niet wart gsvangenschap is. En ik lregrijp

al, dat ze ûle hier niet zullen antzien. Het wordt harti
\'ûor ons. En da,rrom ruclet ![e rveg.geraken.

-- 23 _.



- 
fr{e,gn, heer. al was er kans te vluclrtcn, dan bliif

ik.
- Brave jongenl M.rar ik heb liever dat ge heeit

!;;, at.

-- Nu mag ik u niet gehoorzarnenl Ik houd u gezcl'.

sihap, het is mijn p,licht.

En Halewijn was d'aartc,e vrst besloten.

Het vuurtje kon de holle groote kamer niet verwar
men. Droevig keken de gevangenen door het raam. Nu
cr. dan voeren er schepen voorbij, naar Àntwerpen of
r;aar Gent.,,.

En Halewijn daclrt aan moeder, die hij elken dag be

z.ocht, aan Linda, dic bij mevrouw Van Àrtevelde woon-
de en hij ook zoo dikwijls zag. Ja, ze zouden veel ver-
clriet hebben, nu zc niet wisten warr hij zich'bevond en

weg bleef. Maar hij bleef, al kon hij m:sschien vluchten
Vader had ook altijd gezegd dat ieder zijn pli;ht moei:
,loen. Die go,ede vadlerl Hoe diku'ijls hacl hij schipbrerr-
l:elingen geholpen cp gevaar van zijn eigen leven.

,- En ik zou den heer Seger in den steek latcnlNooit,
zoo besloo,t de flinl<c knaap.

Tc rniddag bracht Locle het cten. Hij keek nog bru
t;r ler.

' Kikvorscbje, ik z.rl r.r 
'nog wcl cens in mijn knr"ris-

ttn krijgen en doen kw.rken, zoo wiar ik Lode hect, zei
rij.

O, gc wilt nog ecns op den grond tr.rimclcn rn*t
r:w ul.1gerc bcenen om,hoog, spotte Halewijn.

24 *'
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--- Ântwoord hcm nict, hi.j ,s het n jet t{t;rrrcj, zci

I eer Seger.

-_- Oef, rv;lt is het hier wrrm, h;rast niet uit te bou-

cren, treiterd Lode. Ge zult verschroeien. En 'r is buiterr

;:acht weer... Zouden we de ramen niet u';rt opcnenl Dir
iritte is ongezond, zoo \t'a;rr ik Lode heet.

Heer Seger sprong cp. En mci ('elt ruk slingcrtlt' hil
rlrrr cllerrdelirrg tegen de deur.

*- Maak nu dat ge lveg komt, of zoo w,rùr, het r.rlttt
rrloet open en gij vliegt er door!

Lode verdween haastig. <,Neen, dat is niet te verdr"r-

gen, ik kan begrijp.en. drt gij in de keuken uw kalmrt
verloor>>, zei de edelman,

Het tvaren ousmakelijke spijzen en sober toebedeelcl

l:rr rveer rverd heer Seger gex'aer d.rt hij strr'ng moesr bc-

lr,rntleld wor Jen.

Dc eerste dag kroop trlag voorbij. Fn hoeveel moes.

tln er zoo volgen. Met den avond schilderde de vorsr
I'locrnen op de ramen. En in den haard was het vuur
nog schraler. Vroeg gingen de gevangenen te bEd. Dar
ran den edelman stond in een groote kamer. Halewijn
rustte in een smal vertrekje. Het w.rs er koud. En de

l,n;rrp clacht aan moeder en Linda, en weende stil, Maar
hij zor.r zijn heer nier verlaten .

IV.
Àl eenigc weken was Seger de Korrrijkza.ln re Rupel-

r:ronrle opgesloten. Zijn gevangenschap was bekend ge.
r.r*.kt, De Gentenrren drongen bij den graaf op zijn bc-
vrijding len. < lk zal de muiters te Genr rooflen. hosveel

-26--

ik om bun eis<hen geef>, zei Lodewijk ïanNevers in
zijn trots.

Ftreer Seger was door ontbcringen ziek gewo'rden. Ha-
lewijn verpleegde hem licfderijk. Maar hij kon zoo wciniq
doen. Hij mocht niet buiten de drie kamers komen. Loda,
de grove knech,t, liet nie't na d€ gevangcn€n te bespottcn.
Soms kwam een meisje met het eten. HEt was Thilde
clie op den eersten dag Halewijn hout had gegevcn. Dik-
r,r ijls bracht ze er nog, om een bgter vuur in den haard
te stoken. want rt r+'interde lang en fel.

Op zckeren dag kwam ecn priester binnen. Hi.j moesr

heer Seger alleen spreken. Lang ,lrleef hi.i bij hem. Halc-
ra'ijn zat in de ander kamcr'. De priester ging heen. Hii
keek droevig. Hij legde Ha,l,ewijn cle h;nd op het hoof,J
tn zei: <Bid voor uw meester. brave jongcn>.

- Is mijn heer erg ziek I vroeg Halewijn,

- 
Ja. ze€r ernstig,

D priester \/ertrok. En Halewijn ging vlug hij Seger.
"-- O, waarom mag hier geen heelmeester komen ! riap

hij rvanhopig uit. De priester zegt dat ge zwaar ziek
zijt.

---- Ja, rnijn beste jongen. En ik zal spoedig in dan
I{emel zijn... Gij zult dan naar Gent rerug keercn. Ver:-
tel alles aan mijnheer en mevrouw Van Artevelde.. Zeg
Cat ik veel aan hen treb gedacht en ik hen zegen. Vraeg
rrijnheer Van Àrteveld,e, veor 'r arme Vlaanderen te
ç'erken.,.

Halewijn had de trânen in de oogen. Heer Seger sprak
juist alsof hij op zijn sterfbed lag. Hij gaf eer zegclring.
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-- Breng die als een gedachtenis aan mevrouw Vrrl
Ârtevelde, rnijn goede, innig geliefde dochter, zei hij,

Nog meer N'ilde hij spreken. Maar twee krijgslieden
llwamen binnen en voerdien Halewijn weg.

- 
Laar. mi.j bij mijn heer blijven I smeekte deze.

*_ Vc,oruitl gebood een der mann,en, Geen praarjes...

- 
Dog Halewijn.... Groet ook uw moe.der en zuster,.

God zegene u ! riep Seger m,et een snik.
De knaap keek o,m, ireer Seger had zich opgeri'lht en

u'uifdc met de hand.

-- Laat mij bij mijn meesterl kreet de knaap. De
û'rannen moesten hem van de trappen sleuren. Ze slote;t
bem beneden in een kleine kemer. Snikk,end viel Hale-
lrijn op een bank. Hij rveende er lang. De avond kwam.
Halewijn voelde zich h'eenzaam.... Eindelijk werd de

deur geopend.

-U 
stil houden, fluisterde iemand. Ze mogen onr

niet hooren. Ik ben het, Th,ilde"
Ze trok de.deur weer dicht.

- 
O, het is vreeselijk,, zei ze. V/at slechte d,ingen ge-

bcuren er hier! Die arme heer Seger...

--Wat is er dan?

- 
Hij is dood... De beul is naar zijn kamer gegaan...

cvcr een half uur... En hij heeft heer Segr onthoofd in
zijn bed... De graaf heeft he't bevolen om de Gen,tenaren
te terg€n. O, wat gerbeurt er hier!

--' Halewijn gleed van schrik op den grond.

-'- Moordenaars! sclrreeuwcle hij.

**?8*

-- Stil, stil.., Ze mogen nier weren dat ik hier ben.
vcrmarnde Thilde.

-* Mijn heer is doo'd, kreunde Halewijn. En hij wisr
dat het zou g€1beuren, daarom sprak hij over mijnhcer
cn mevrouw Van Àrtelvelde.

Ja, hij wist het" Een pries,ter is bij hem geweesr...
En rnijn heer wilde het rnij niet zeggen... omdat
bedroefd zo,;s, zijn. O, het brandt in mij. Thilde
ik ook stervenl
Lode zegt van ja..,.

ik te

moet

. -- Mijn arme moeder... en Linda....

-- Maar gij zult niet srerv,en; ik wil het niet. Ik breng
:l buiten. Het water om het kas.teel is bevroren. Ik ben
l.ier om u te halen.

-, Brave Thilde. Maar wat zullen ze er ù voor doen I

-- Niemand zal het weren dar ik u heb geholpen...
Wacht noig wait. De knechten en meiden gaan naar bo-
r.'cn... Mijnheer Seger wordt in een looden kist gelegC
7c willen dat zien...

Thild,e verdween even. Huiverend zat llalewijn daar.
Tijn leven was nu ook bedreigd. O. als Thilde hem niet
hielp. Moeder.... Lindal De knaap d'acht aan h,en. <<O

Cc,d, breng me re Gent>, bad hij.
Thilde keerde terug. <Korn nu, ze zi.jn boven>>, zci

z.e. <<Hier, doe dien dlikken manrel om... En een rnuts
1,rn vossenvel. Het is scherp koud. Volg me>.

Vlug giirgcn zc door een donkere gang. Het hart bons_
ile Halervijn gcweldig, W-rr schccn dc tocht langl e,
.,ls Lode hem on,tdekre. Maar daar voelde hij dbn guren
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u'ind. Hij n'as buiten, <<Volg lne over het ijs>>, fluisterde

Thilde. <Zoo stil ge kunt>. Ze trokkcn om het kastcel"

Nu den oever op>, sprak het brave rneisjc, <Ik g;r nog cen

eind mee>. Ze leidde lrem nrar den heirweg,

-- 7oo komt ge te Gent. sprak ze' In url' m;rntel ii
brood. God helpe u... Maar spreek no'oit van mij,

- 
]r[6ei1 Thilde. O hoe kan ik u danken I

- 
Spoed u nu voorf. Ze zovden u kunnen achtervol-

gen.

Thilde kwam in het kasteel terug. Men h;d h;rar af '
rvezigbeid niet bemerkt.

Ze zag dat een zware kist na.rr de ke rk v:rn Rtrpclmotr'
clc werd gedragen. Thildc knielcle neer en bad.

Zoo verliet Seger dc Kortrijkzaan het slot van Rrrpcl-

iBonde.
De knechten en meiden begavcn zich weer naar dc

keuken. Lode mo'est echter Halewijn halen en lveer bo-
ven brengen. <<Morgen is h'e,t zijne beurtl dan u'ord't hij
opgehangen>>, had de knecbt met duivelsche'vreugde ge-

zegd, <<Hij moet te Gent. geen geheimen van Rupel-
monde uitbrengen>.

Maar Halewijn was verdwenen. Het kasteel kwam in
rep en roer. Thilde deed r>f ze meezocht naar Halewijn,
De bevelhebbe.r zand krijgslied'en uit. <Die jongen moet

rog in den omtrek zijn>, berveerde hij. <Vrng hern

clood of levend>> ! Ma;rr Halervijn ontsnapte.

Toen het ochtend was kwam hij te Gent aan. Dadg-

lijk begaf hij zich naar hot hu.is van Jacob Van Arte-

-34*

vclde, Linda deed de deur vôor
jrrichre ze, (<ge zijt terugl>

hem open. <llalewijn l>

-'- J,r, Linda... ik
vlucht.

-- En heer Segerl

korn van Rupelmonde. Ik ben ge-
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- 
Hij is dood..... O, ik moet de treurige boodsch"rir

;ran bccr Vrn Àrteveltl'e brengcn,,'.
De meester boorde de vreemde stem en kwam reeds

rit een kamer. Halewijn deed zjin droevig verhaal"
En dan ook hoorde mevrouw Van Àrtevelde, Segers

,,!ochter, het. Er was innige droefbeid hier. Halewijr
snelde naar oom Lens en l.rg weldr.r in de .trtnen v:rn

z ijn rnoeder.

Het volk te Gent h,oorde

;'jkz:rrn, w:rs gebeurd. Het
velde's woning.

Jacob Van Àttevelde rv;rs bekend om z.ijn groo't vcr-

srrnd. Men noemde hern, den wijzen man.

Van Àrtevelde verschecn op de pui van zijn huis.

- Wijze man, gij kunt ons helpen, gij kunt Gent
redden ! riep het volk. Heer Seger is dood.

Toen sprak Jaco,b Van Àrtevelde de menigte toe.

- Vrienden, zei hij, ik wil u helpen. Maar blijf dan

lialm. Luistert niet naar opruiers. Ik zal den graaf zeg-

gen dat Vlaanderen geen oorlog met Engeland wil, ma:rr
vrede. Gent zal zich verbinden met Brugge, Ieper. met
Brabant ook. En eendrachtig zullen we sterk zijn.

-- Heil den wijzen man! Hij kan Gent redden cn

ons vrijheid en brood voor vrouw en kinderen gevenl
Llonk'het.

En het nieuws dat Àrtevelde zou ibesturen bracht weer
1-"oop. ('r'1

EINDE.

(*) In hes volgen'd boekje nr. 169, vertellen we âe

geschied,enis van Jacob Van Artevelde,

wat er met Segcr, de Kort-
r,erzlmeld zich voor Arte-
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Reportous-r)ou,s alrx clerniers jours de
l'an 1336.

A cette époclue la li'lancL,e éiait la contt'ée
la plus opulente cle l'.Europe. Gaucl, Bruges,
Yples cornptaient cltacuue rrue populatiorr
qu'on éyalue t\ 100,000 habitants. lJes
villes aujould'hui bietr cléchues, Popelinghe,
Commines, nfessines, lVervick, constituaieut
tl'importants centles ma,nufrtctnr.iels. Des
villages maintenaut à peine coullu$, Ouden-
bourg pal exemple, faisaient veuch'e leurs
clraps sul les coinptoil's de Londres, Les rnar'-
cltancls flanrands, ces riches iroulgeois qui
avaient fondé les colnmrutes et imposé à leurs
comtes le respect dela libel'ié, jonisstient err

Angleterre, en Ji'r'arrce et en r\llemagne de
privilèges consirlér'atrles, et tlarrs les grautles


