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Derde druk, Nr, 163, A. HANS,

DE $LAË IDER ûIII"ÛEfl $POREII

I.

lflillem van Saaftinfe, monnik de abdij van
van Brug[ge,f)oest bii 'Lissewege, ten Noorden

l.laver aan 't maaien. Boer '$(/auters, rentmeester
Cen heer van Siissele, kwam op hem af. ...

- 
\ilflat wil die gierige valschaard van mii ,l

\Y/illem van Saaf tinge zich af.

r+read te Bru$gie, hé ?
zijn vermoord geworden.

Goeden dag, broeder
AI

- Dat heb ik gehoord, antwoordde de monnil(. Had-
clen de Klauwaarts zich niet geweerd, dan fwareh
cr l:onderden Vlamingen te Brugge gedood, Het ging
r,r hard om hard. En cle Franschen moeten maar uit
Vlaanderen wef blijven. Ze speelden hier meester en
Vlaminfen wilden vrii ziin.

TN Ter
was
van

vroeg

! groette 'Wauters. 't Is
de Franschen en leliaarts
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ik oolr, hernanr lflauters, Ik ben ook een

wanneer ? vroeg Willeni van SaaftinÉe

ben altijd een goede VlaminÉ Éeweest iat
rveet 

$e toch we!, broeder.

...:.2"Ê eetls' sta mij niet voor den gek te houden
t'rtJ dieni, als een honcl c{en fieer van Siiss elr-, die de
]irarrschen hielp binnen halen en het vollE vcrdrukt,
t'n gij hebl daar aan hard meepieholpen.

- Ze spreken veel kwaa,l r,Lr ,rr". O, brceCe;: Wil'
ll.nrgijke;rrvee!Kl"-';;;;;;,i":â;;",_,.lotil<oo!lvan
cr': partii ben. Dat ze Tne toch geen kwaad ,Coen.uav..ç lllg l\Jr,rl 5r/çr.( l\Yv4<lq q\'ç'!r'

, l- Vouters, il< .,,'il u een goeclc:r raacl fet'en' ftllij<
clat,$e wcg kon:t, -yyan,r. de Klauwaaris zrill,:n hct volk
r'ler ten strijcie roepen, En ze weten Cat fii cle kireclit
van een leliaart zijt I

tr4a-ar hce kan ili .,lrrcLieu i []ari irroe i 'k illlili
noei'e vei'ialen I En hoe zou ik alle: nreene:iie;r ?

; D;t nroet fii weten, ;";.
- Ik ben al ziek van or,.rrt !kloe( Va:iiers. I!';

kan niet slapen, n h";pii;;;"';;l;î",.r, rk ;:it's
rrachts recht on mijn lr"d àn'f..rfio* halst gten a<lem
lralgn. 

) ' r-rr :"<lll s'*

^"]-- 
Ge zjit bang voor rrw Seld, Dat is !ret, rrVauters,

rvraar zotrdt {e niet beLer *.,r, uon *t lr"i kwaacl Cerr-
keu dat ge bedieven hebt ?

- Ik kwaad bedreven !

- Ge ziet rre toch voor gieen onnoozelaar aan ?

.- 4 ---

Dat zeo
Itlauwaart.

_- Sed,art
spottend.

-- Ik

Ik zou het
kerpri jzen
hoe ge ,,,.,n
mgg.'ô(.

- Ik moest de rechten van den heer
handhaven,

-- En trw geldkolfer vullen

niet weten, hoe Ée de arme menschen
liet betalen voor een hoefje . een
deel van huri rnaperen oogst a

woe-
land,.
en al

I

Si jssele
I
I

I

I
l
I

f nam.

van

scherr, wel, maar het
En \?arrters sprak

is niet waar...
eenigen tiid om zich te

-- Ileen broeder Villem ! Dat vertellerr de nren-

r c:cleciigen. Maar eensklaps riep hii

- \T/ai ,,,oor menschen zijn dat ginder
\;û'illem van Saaftinfe keek op.

- O, dat zijn Klaun'aarts, zei hii kalm, Pas maar
, p iong:n !

--_ C-), it'at iijden, v,,at iiiden ! kreunde 'Wauters.
z-e$ hun dat ik altlld een Soede VlaminS zal ziin.

'Vflauters liep snel heen.
ban{,- Die lafaard is mompelde V(/illem.

Een bende Brugf,elinfen naderde. Trvee ionge lieden

"oer 
clen ze aa-n. De eene heette Arnold, en was een

rieef van .Ian Breydel, clen cleken der BruSsche been-
houwers, en de andere Flip, knecht van JÀn Breydel.

Eenige dagen geleden haclden de getergde ltlao-
'''vaarts de Franschen en leliaarts te Bru{ge gedood, De
.l-'ranschen hadclen toen (1302) Vlaanderen bezet en
Jacobdu Chatillon was door den Franschen koning tot
tandvoogd benoemd.

Chatilton had nog de vlucht uit BruS[e kunnen ne-

voort
uit r

7

stukie
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nernèn (t l. En men wist dat hij nu in Frankrijk eenle'
ler verzamelde, om wraak te pleSen,

In vele plaatsen van Vlaanderen waren nog Fran-
' schen als in het kasteel van ïflynendale (Z), van Cas-
sel (3), van Kortriik en andere.

De Vlaamsche partij wilden ook de Franschen ver-
ia$en en met een sterk leger de Franschen afwachten'

Daarom riep men nu de,burgiers uit de steden en de

boeren uit clen lande ten strijde. En daarvoor bevond
zich die bende van Filips en r\rnolcl ten noorden van
Eru$[e.

Willem van Saaftinge wuifde hen toe, Arnold en

da{ ze{Qen.Flip kwamen den leekebroeder foeden
Flip, Breydel's knecht, droeg een doek om het hoofd'

Gewond ? vroeg Willem.
-* Ja, maar 't is biina gienezen, antlvoorclde Flip'

Toen we de Franschen achterna zafen, zafen we bin-
nen Brugge, Hein, den spion der Franschen, hier uit
de buurt,

-- Ja, ik ken den nietûaard.
---'!fel, hij sprong in een Éracht om ons te ontkomen

en ilc wipte hem achterna ; maar Hein was eer aan den
cverkant dan ik, en hil smeet een Srooten steen naar
rne. Hij trof me aan 't hoofd. En ik zou verdronken

Toen een Vlaamsche stad,

Nr. 162 Breydel
nu in Noord-Frank'

kasteel nog bii Torhout.bestaat
: << Jan

riik. Men spreekt er nog Vlaamsch,

(1)
(2)
(3)

Dit
Lte

*6-

{eweest zijrr, had cle brave r\rnold
ler gehaald. Ik heb dan een dag te
r u ben ik alweer op de been.

mii niet uit het wa-
bed gelegen, maar

- Wat nieurvs ie BrugSe ? vroeg broeder Willem.
- Wel een kleinzoon -u"un 

or^tzorr 6levangien $raaf isaan gekomen, \ffillenr van Gullik. Hi; i. 
""n f.i"rt*r,

T."ut.nu zal hii voor een tijcl krijgsm.n word"n en de
'lamlngen aanvoeren. Hij roept met Jan Breydet cle
mannen van het Westland op. En we Saan het kasteelran Wynendale nemen.

-- Ja, sprak nu Arnold en we roepen hier de strij_
:1":'o1...M-"u. regeliikerfi,,l;";l;n wij ook Hein, denspion, bij de lurven willen p"f,fr"*,
. - Eergisteren heb ik h; ;;bii zien komen rnet.len heer van Sijssele, vertelà"-\ili'". van Saaftinge.--- Dus hij is in de streek ?

.,.;;;il:':1"ï""'n ze al naar Zeeland gevlu cht. zeg
zar ik *". ào.n 

-r:::j:-:ï,","["*î*r:r;:'ir;
nie| rustis blij'en, als a" 

"Jilr"ia van Vlaanderenop het spel staat.
De kleine bende, trok naar de hoeve van .\Vauters

./rrnold en Filips r,""or"r-îo,i",,]e", van silsrele enHein, den spio. tn uuig"r,. ï; i;", van Sjrssele hadveel onrecht geple":qd 
--iiit J*i' 

"i. velc edei€n merde Franschen mee. Èn ff"in ffin"*rd.onr een .Iudas.loon voor de Fransch"n. 
r'rvr'r/

De heer van Siissele en Hein konden :rrn de Fran-schen meedeelenr wat er te Bùg* **.,1 ferlaan voorl-



dcn strijd. DaL moest meri verhinciercn. I)e Lr;rrrl<, be'
gaf zich naar c{e hoeve van Wauters.

Een vrourv srneekte reecls aan d,: cleur ont g'znade

familie vanen deernis. 't Was Wzrtrlers nicht, de eenige
Cen rentmeester.

-.- 1ù(/e zullen uw leven sparen, zei Arnold, maar dan
n'roet ge de ,,r,aarheici zeggei, Zijn den heer van Sijssele
.':n Hein, den strandlooper, hier ?-- Neen, heer, *ooriilk rriet. .. Gisteren verlieten ze
cns huis toen ze hoqrde n, Ci,l cle Brrrgselin$en naar
cieze streek kwanlen. Dc heer- van Sijssele wilcle met
een schuit weg varen, rlaar Hein weig erde, vervolgdc
ze' De Franschen konren spoeclig teritpi, zei tlein en
dan kan ik veel gelcl verdi".r"n. Ik geloof dat nu den
etrandlocper in '1. klooster zal zijn !

*-- In Ter Doest ?
een, in 't- klein fr:sticht, clat Sinclcr tegen de

vertelC, Toon mede'staat. Zie, ik heb u alles
mel een oude vrouw !._ Waar is WatrterS, tlcir rentnreester Flip.? vroe!

k,,vaad.

duinen
!i jden

neef
a

c.gn

I

IS

mlln
aan

Maar F-lip nanr cle
arm en gebood :

-- Dat vraaÉ ik niet ! Waar is hij ?
In den kelder...

Ook weg... ach doe hcm giecn
is zoo goed... FIii
graaf.. . .

Éeen leliaart, hij is trouw

ach, brave lieden !...
vrouw tameliik onzacht

- Wiis ons clen ra,ei1, als ge uw leven bemint !
Bevend Sehoorzaamde ze. De kelderdeur was van

bii den

---- u ---

den
cens

binnen Segrencleld. lVlaar weldra la! ze plat en de
Bruggelingen storrnden naar beneden. De gierigie Silau-
ters bukte zich klagend over een iizeren kist, als wilde
l,ii deze met zijn lijf beschermen. Hii smeekte om
genade. Ziin Selaat ryas geheel verwronglen, de oogen
Irrrilden schier rrit hun kassen.

- Vat zit er in die kist, oude schaper ? vroeg Flip,
rentmeester ruw op den vloer trekkende. Doe ze

Sauw open I-- Deernis, cleernis ! Miin spaarf,eld... o, zoo
rrig'-. met zwarerl arbeid verdiend, en stukie
stukie bewaarcl teden den ouden dag ! kermde de
de handen uitstekend naar zijn schat.

-_ Geschraapt... Éestolen !... schreeuwde een
die bii de BruSSelingen was. In die kist... daarin
ge bloedEeld, gestolen van rvedtrwen en weezen.

---- V/e zrrllen die kist aanslaan als geld voor
oorloS, sprak Flip. Dat zal voor dezen deugniet
beste straf zijn.

-M iin {eld, miin Éelcl ! huilde lù(/auters, Ach...
maak mii niet on{elukkiO... mijn spaar$eld, moet ik

Iiegt...tn mijn ouden daÉ {.tebrek liiden ? Die man
ik ben altiicl éoecl Éeweest en Ê.al ieder't ziine !. -.

-'!flat, wreedaard, lie{ ik ! stoof de boer op. Dtrrf t
0,e dat zeÊÉen ? Moet ik detuiden halen ! Tfie ? De
wecluwe van ,Iaap, den visscher, die ge uit haar hut
t'erioef met de arme kleine, met een wichtie van nog
keen iaar otrd ?

Winternacht langs
De u'eezen van Bartel, die in den
't strand zwierven, van hun vader$

.-.- g 
-

wel-
voor
vrek,

boer,
vindt

den
de



hof verdreven, omdat Sij
De giize Baldwin, die
verminkt is.

-MBreydel

Bartel rvoekergeld' leendet ?.

gii mishandeldet zoodat lui

Hein, den stranclk-roper. De vos bespiedde hem op zijn
laat. Arnold[.eurt. Hein wilde vluchten ma&r 't was te

hcreikte hem cn sloeg hem neer.
Eindeiilk ireb ik u ! riep breydel's neef , l{et geluk

ttient nrij ! Waar is de heer van Sijssele ?

- Ik zal alles zeggen, wat ge begeert te weten, doch
dood mii niet ! kermde llein. Wilt ge de verbliif-
plaats kennen van den heer van Sijssele ? Daar in het
klooster. Er is een oncleraardsche ÉanÉ, lanSs waar
men ontvluchten kan. lk zal u wijzen waar ze uitkomt,

Maar onder het spreken rvas Hein recht gestaan en
nu schoot hij tusschen de beenen van Arnold wef, Ar-
riold tuimelde omver.

Ziin verrassing Cuurde niet lan6i. Arnold snelde
t.llendeling achterna, Rond het klooster stond
boschje, maar hoe hii ook zocht, nergens kon hii Hein
cntdekken. Spiitig en <lroevig keerde hii naar zijn
makkers terug. Dc sirandlooper had zich in een hollen

-- Hij is vref ! juichte
snapt. Beter opgepast Hein jongen.
toch wel niet, maar toch opgelet !

Arnold vertelde alles aan Flip.

- S., mannen niet ver van hier schuilt nog een le.
clie reeds hc,rjCerdmaal Cen ,'dood

Wij gaan naar 't klooster ! riep Flip,
verdiend

Op Flip's gleroep, kwam een rnonnih naar buiten.
--.- Wat begeert fe vroe$ hii.

- Genoeg, $enoeg ! viel Flip in, Dit {eld moet naar
tsruSge !

--* Neen, neen, gilde 'Wauters, en als klauwen sloe{
hij met zijn vinge* oO het deksel. Neen, 't is mijn ei-
gendom... Laat het mii behouden, ik ben een KIau'
waart.

Maar Breydel's knecht stoott*: den ellendelin$ we$'

ii dunkt, hii moet han6len, sprak Arnold. o,
had hem eens tot den galg veroordeeld' De

heer van Siissele kwam nog juist in tijd om den schelm
te verlossen. Uitgesteld is niet verlo ren. Deze Wauters
Iteeft zich dikwiils willen wreken

Doch de straf werd al voltrokken. De vrees e\ijke
c'ntroerinÉ. De ang[st om ziin Seld en om zijn leveu,
cioodde den reecls zielieliiçen *-^n, Met een Sil viel hii

'voorover en toen Flip hem omkeerde was de rent'
meester een liik.

De geldkist werd met vereende krachten naar bovert
gesleurd. Het lichaarn liet men beneden.
. Terwiil ziin makkers nog op de hoeve bleven, ÉinË..
Arnold alleen voort. i{ii ;o;st Hein onidekken en
'claarom rvilde hil 't klooster bij cle duinen besoiecte',
FTij bereikte het gesticht. van achter een boom loerdt;
Arnold naâr een gebouw. 't Scheen wel uit(estorverl.
Plotseling hoorde hij een geritsel. Hii *.nd" snel ''.
fioofd en eensklaps ontdekie hii den ,ooden kop vaa_r0_

deu
een

l.roorn verborgen. . .

stam.
Zijn holle kop verscheen boven àen

cle schelm. NoÉ eens ont
.. onkruid vergiaat

lia a rt,
h eeft.
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- Den leliaart clierr $e herberS[, antwoordd ".:':!,
-'- Vrienden, ik ben een l(lauwaart.utt' ts'l^I--frtrt

rt niets vergen. Onze abt heeft inderdaas to'i-.,1at

Seherber{cl. Doch niemand der kloosterlin{en wist t

''î Ë Liî:'l i:î wel kunne n besriipe"',:2it';;
*1f er in Brugse Éeschied is, Maar 

::irn:i;';i"r,il"r,zullen dien verfranschten vlarning
ter halen.

De kleine bende trad door hel hek. Tharrs kwam de

ecbt voor. , t.,l

- Spaar u de moeite van het oncler zoek ! zei hil'

Mijn gast is gevlucht.

- Vaarheen ?

- Nooit zult gii mii die Seke'teni s ontwrijl{;1;nfj,;
riam de crverste op waardigen toon. Weet É'1""^ir'rio- ir'l
cat de wet der gastvriiheid in Vlaandere",I'ilï ,o"

,Yï"il:rï:,,*:ffi t:^:^";i1''",u;::ÊLii.i,i;""'

ren ?

Sommige iongelinSen
bood stilte en riep :

-- Vrienden, de abt spreekt
clie eerbiedigen !

En

nrorclen luicle' rnaar FliP {e'

$rtl
eerliike taal' Laten

zich tot den abi wentlende, vroe{hii : cr^ton?
't Is dus overboriig het klooster te doorsfi'urIetç"'
c";;; ;;;;i;io. 'Ni",'''id buiten miin tnon'

door den
12-

bevinden zich in het Scstichttrilcen
.- Dan is de Leliaart Éeheitnen fan! êe-

',I itctrt. schreeuç,de Arnold. Hoe dom, dat ilç niet eer'
c:er ar-r de inlichtingen van den ellendigen strandloo-
^"*er d;rçfur. Kornt vrienden zoeken wij den omtrek af.

En incieidaacl zochl den heer van Sijssele ziin heil

lt' d" ui.'.irl. langs ilen onderaardschen we6l, Toen men
Item rnelr.icic Ji:t een bende Klaurvaarts voor het kloos'
i'er stoncl, liet de benauwde Leliaart zich haastig door
tltt .L'bi. 'riar den .{elieimen uitSang geleiden. Niet ver

"'ati cl; cluinen gerae-kte hij lveer in de frissche lucht,
i :t:t:ti'*'beklon hij e:n der zandheuvels. Op het strand
I;-.5r csn kleine boot.

Ik zai ûp zee veiliger zijn, en dan lancl ik ergiens
r" il:tiand, clacht ,je heer van Sijssele.

lvLel i'eel moeite sleurcle hii
'v.rter. Tiy.'e vroltwenr een ottde
lirO3,:lCi en

---- V/at
i;clrrrit I

-.-- Àchlr:r'Lrii- of ik clood tr ! kreet de edelman.

febrrriken, Sc

!>
w. De heer van

Sijssele vlieclen I Ha, d,r verdrtrkl<er is tam $evrorden,
l.ii lleett als een op{eiaagd koniin, Bet, 1gt u, er ziin
I"^lariwaarls larrgs cle kust, qreld hun dat een Leliaart
in lrun net. z.it I

-'-- Verwenschte
'.luchtelinp, rillend
! ervolÉiers.

het vaartuig naar het
en een jonge, blijkbaar

Och, nrenschen, laat nrij uw boot
rlraç'';[ '.)p cen f,oede beloonin$ rekenen

--- Ili herkerr u ! kreet de oudste vrou

ik
de

clochter snelden toe,

beteekent dat ! riep cie

heks... r+'e$ of
vnn ;1n'lst bii

eerste. Blijf van ons

doodultierclede
fedachte aan ::iin

t3



' vân

l)e vrouw was in de boot sesProngen' 
De li:it"t",-

Siissele wilde ook in 't vaartrtig stappen )-TiT"rO*'

;:lT;:xi"i:#,î"1'l"iî:i:l,il#;:):-;::'i;,i
cluin op, De edelman raasde van sPllt "i^'i.rot dob-
laatste redmiddel werd hen ontnoffi; 

:"""louirp^o,
herde op de golven, D" o,td* uto'
up en hreesch :

-I(orn niet nader, o[ ik sla u nnt,.,!r- 
^-^ wild diçt

I)an rner een v/oesten angsrt<reetrfe;[H; àe tefle"
ciat door zijn jagers r:mringci rvort
t{crde edehuan ieg, het strand lan$s'
* Dou. ffir'r,li'l-il".r. het eerrskÏtl- 

on sneldea
De Kla'waarr, u".r"h"rr"n op de dutnefl' t" "-- ,tO"

den heer van Sijssele achterna 
't werd eert 'w

iacht nu, De Klauwaarrs roch g"u,ii;;\:::'I;rIi,
nigen hunner waren lan$s de landzrlo"r^l""u,er hêt
voortgesneld, beklommen hct duirr, reouvtr, -.

strand en sneclcn clen vluch telinf den Pasro" n ûtweÉ
De heer van lli jssele had th:ras ô.eî tn.,u'-"

clan de zee !... Sidderencl, biina 
tJJi'"iu,"a-i,1n 

nTr^^l't
hoop bleef hij staan. Hii za{ wit als uiiÏ;""!"ri"aiEa
verwrongien, Eerr dapper strijder zo! |w;',|,uon ziirt'
hebben en met het zwaarcl in de vuist !jl'"-.li'oo d"
Maar de Leliaart was een lalaard I y'l )Ï'o.irdr.
knieën en srnee!:i: met gevouwen handen "-'i*jr" hun

,,riï,îl:i'iil.::Jff îf ^"0:"^;":T:;;:;'loee,
sc:hreeuwde henr vlak in 't {elaat t

-11 --

- Bah ! verfoeiliike kerel ! Nu knielt ge voor den
Klauwaart !

Het volk was SeterSd, verdrukt tot in 't ondra{elijke
toe' Nu barstte de haat los... de haat tegen de heeren,
die in stede van beschermers tirannen Seweest waren ;

tegen Leliaart clie het volk, handen en voeten $ebon-
Cen, uan een vreemden vorst rvilden overleveren.

De heer van Siissele is in de handen van de
Klauwaarts ! rolde het tangs de kust.

De heer van Sijssele ! Lang, zeer lang, was een

,Iraam Xieweest die schrik verwekte bij de arme lieden
in geheel 't Noorclen van Vlaanderen.

- Ilii is in de handen der Klauwaarts ! galmde het
\t/eer.

Uit
z:iiden
zren.

de hutten met rieten daken, uit hoafies, van alle
snelden dorpelin$en toe, om den Sevan$ene te

Gebalde vuisten werden opgestoken, Het kustvolk
dat altijd tot cle meest vrijheidrninncnde bewoners van
Vlaande."n befioorcle, had de verdrukking van den
adel met
cle los,

verkropte woede gedragen. Nu brak dle woe-

--- Ter dood, ter dood ! schreeuwde een visscher.
De heer van Siissele lag geknield. Schrrw keek hii

de dolle menigte. Hii wilcle om ver{iffenis srnee-

maar vond de kracht niet, één rvoord uit te bren'
't Angstzweet parelde op zijn vborhoofd.

i{eu. Arnold zei daL de edelman als {evangene mgg

naar
ken

Éen.
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n,aar Brulige moesi. En de heer van Siissele ward op

een kar gelaclen nuo., a" geldkist van lùflaut j)i"o"n"n.

,oJI"nËîlJ,lî jiï;5;il",|ff T"ii,ït1y1i';;,',;î,;
nield. Nu vserd de Leliaart om zltît vYt'' *1'
Ylaanderen ter d"J;;;;orcleelcl en onthoold'

IÏ.

De Sraaf van Vlaanderen, Gwijde van Dampierre,
was gt:'ranrie;r in Franhrijk. Toen hij .Vlaanderen ver-
liet gaf hii zijp degen ter beruarinS aan den heer van'
Moerzelçe,'Wiliern van
krt'an: bij den heer van

Gulik, kleinzoon
Moerzeke,

van den graaf,

Gii bezit den deflen van mijn doorluchtigen
1'rootvader, {raaf Gwiide ",ran Dampïerre ? vroe$ Gu-
l;k.

De edelman geLeidde zijn hoogen gast naar de wa-
penzaal, ahyaar de de{en op een eereplaats hing,

l,Villern van Gulilr gespte den defen aan.
Met uw verloi, edele heer... ik zie mij verplichL

ti dz:t waDen terug te rrra{cn. 't Werd mii door den
1;raaI toerrerf.rotrwd, :,prak cle heer van Moerzeke on-
gerust.

--- Ivtiin Érootvacler zuchf. onrechtvaardig in de ge-
l'anfenis. Om hem te hc'.'rijden, om ziin voilc te redden
\,a.n 't vreernde iul<, heb ik mijn studieboeken ver-
laten, rniin rreestel!ik klced voor dit harnas verrvisseld.
flq1 5la{veld is nu miin school en dezen de{en miin
s.taf f)e .traaf van.Vlaanderen zal miin daad goed-
kerrren. l(/aar ik tiicleliik ziin plaats vervul, mag ik
çrok ziin degen dragen.
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* De vrijheicî... o[ de cloocl ! hernanr F'lip besiist

Maar d" Franschen zijn om muilperen $ekom.en"' 
ert

cleze liggen al g"re",l. W/ii kurnun niet verliezeù" '

want we strijden voor orts recht. Nog eeni{e dafen

en de grrE."i" vrouwen en de ."iri* halen ons rnet

geiuich, sezang en klokkep{elrri in ! Maar htll eeflsr

Flip... 't is .,o! t" vroeg om te {aan slapen, willen we

eens een *unilling cloen langs i"" p"u elbers 7 Mo'

i;eliik f.""n*rrîe bespiedingr*urt 
- 

verrichten',,Gasten

{t yti ziin nog te ionS om den luiaarcl tiil te han{en
r-râêt Ée mee ?

Arnold stemde toe en de stoutmoedige ion{elinfen
verlieten het kxnip .Ze waagclen zich ver en hoorden Êe'

rucht in cle legerplaets hunncr viianclen' Plotselin$ za

ken ze 
""n 1n*n lan{s den gronâ"*ogrluipen. DriltiS

s'prongen de iongeli.,len op î"r toe. Tot hun v"erras-

sing herkendun ze Hein, clen slranrJlooper.D e lalle,uer.'-
tader was inderdaad naar het Fransche lefer ver,tlo*-
t 
"n *'' uo;; zich ars spion ,"i.î;i ir"a.:" -o:'"t'',an een Vlaamschen ederm.", #tit" *' uun Mosscher'

ciie bii Kortriik zijn kaste eI bez
\/an Mosscher was een a"r,."XT, die Robre ch! vao

Artois t"t Àia. ajende. FIii had h;'.i;t":{erplaab den

Pottelbergî."g1* ezen. J{ein l,on'Jr. u 
"r7oo""n]iddettot nut zijn. Imàers Heirr was een ùlr.ing, eenbuiten'

Llewoon listige kerel, die tameliik veil tot in hetYla-am^',
sclre leger drinEien moc6t. Maar nu viel de deuÉnret
in de hanclen uin i*"" jongelin{"n, ai" nog met hern

rnoesten afrekenen.
_))-

rlehanpien.

- Hu, ha ! spotte Flip, bergen
riet, maar menschen wel. Tflelk
rooden kop lusschen rnijn handen

onimoeten elkander
{eluk, dat ik nu uw
heb....

doen.

splon
Ge

zeker

Waarom rvilt ge me kwaad
schuldiglig!l

Hein
kloeg de Sevangene.

den strandlooper is zoo onnoozel als een
wichtje van tvree daSen, hernam de knecht.

Hein den strandlooper ! herhaalde de
schiinbaar verwonderd, maar zoo heet ik niet.
hebt een '" erkeerde vast, goede lieden. Ik moet
op uw viiand wonderwel gelijken.

-_ Ge liikt er zoo wondenvel op dat Se het ziit.
ja, ia, dezelfde rosse haren, dezelfde sluwe oo$skens,
clenzelfden wijden giaapmond, kortom 't zelfde Se-
clrocht als van den schurk.

Maar moet ik nu sterven omdat Ée mii

.. ik ben on

irnder aanziet. ? kermde de strandlooper, Ilc
voor een
ben een

dienstknecht va.n clen heer T{iillem van Mosscher
tuiens kasieel Sinder staat.

-- rr)/el l:edank voor urve inlichting, ï(/illem van
Mosscher is eerr vuige Leliaart, een verrader lteliilr
den heer van Siissele. En fji ziit dus van de zeekust
traar hier afgezakt, om dien vent te dienen ? 'f Is uit
met u.

Hein werd naar het karnp Sevoercl en aan een gal.j
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melden
sPoren,

de Klauwaarts meer
welke als zegeteeken
opgehangen werden.

dan
en

vt
ln

if
o

honderd {ulCen
L, Vr. Kerk te

Kortrijk
De slag duurde drie uren, m&ar welk een worsleling!

Drie en zestig Sraven en baronnen, elf honderd rid.
Cers en verscheidene duizenden soldeniers sneuvelden.

Arnold en Flip trokken eenige daSen later niet '{e
overwinnaars Brugge binnen,

Vrouwen en meisies getooid met bloemen tra den
zingende hun dappere echtgenooten, vaders, zonen,
t.roeders of verloofden tegemoet. Griisaards r-ne[ ',r,i-
.uen in de ooglen, drukten zwiigend en toch ve?l /eÉi

Send de handen van verwantcn en bekenden, \Ian irat
pas herbouwde Bellort staken cle trompen. Op allc
torens en torenties lclepte of beierde het, waartusschen
de zware stemme van Ce zegeklok uit de halle zi,h
rnengde.

Straten, openbare {ebouwen en huizen wâr'n ,yçi -
sierd en alom waoperden vlaXigen en wimpels

En te midden der martrrt werd door nijvslige {.im-
rnermanshanden een verhoo$ opSericht, om de nie,rw
geila$en ridders te huldiden. Welk een Seiub-|, welk
een feiuich, maar luide, ia, hoven 't Segons clcr (rn,rle
klok donderde het ;

- Heil De Coninck !

I-- Heil Breydel
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EINDE.

Sflillem van Saaltinge fruttJ* naar cie abclii van

r,ref

Gent

Ter Doest teruS'
Hii werkte op hel lancl toen hii ,]roorde drt bii

ir.ortrijk zou 6iestreclen worden. Dadetiik spri',de hii

ziin pJarden uit' Hij bestee$ er een van en verr"iss':lda

h.et ander te Bru{$e voor een wapenrustin6i e:l wape'

hen,
Toen draafde hii naar Kortriik en nam deel aan

tlen slaS.

T/e klnnen die 6iebeurtenissen rrit dien tiid uit

l'ralen toen Seschreven, zooals door een pater te

en door Lodewiik van

Sichem.

Velthem, in 1302, Pastoor te

Te Brugg e bezit men noSl veel rekeninSen van de

'roen fedane uitgiaven'

Do", den slaÉ van Groeninghe hadden de Vlamingen
'.derd dat ons land bii Frankriik werd in$eliifd

Een deel van het slagveld van Groenin$e behoort

nu ,ot de stad Kortriik' Waar onze vaderel^ stred-en'

verheft' zich een prachtig $edenkteeken' Vôor Jan

Breydel en Pieter De Coninck staat een standbeeld

te Bru$5le.
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