
HOOFDSTUK XXX

\MEST-ROZEBEKE

De dag brak somber en treurig aan.
Heden zou de vrijheid van het vlaamsche volk den gevoeligsten

slag kriigen, heden zo:u'een nacht over Vlaanderen dalen, die het eeuryen
en eeuwen in een rouwfloers zou hullen.

Het vlaarnsche leger bereidde zich tot het gevecht.
De orannen van Gent, Àalst en Geeraardsbergen plplaatsten zich in, vLlll'

de voorste gelederen; daarachter kwarnen de strij van Brugge,
Damme en Sluis; allen rond hun banieren geschaard. Helaas, vele groe-
pen waren samengesteld uit mannen, die àeestal geen strijdhelm noch
harnas bezaten, maar houten hamers, ja-chtsprieten met iizeren punten
en groote messetu Te midden van henn scherpten eenige boogschutters
hunne pijlen. Sommigen vr'aren door Filips van Àrtevelde aangeworven,
op het tijdstip dat het beleg van Oudenaarde werd begonnen i anderen
waren uit Kales toegesneld, op het gerucht van den inval van de fransche
troepen. Het leger van Karel VI bestond uit niet minder dan tachtig
duizend man.

Dienzelfden nacht rvas de graaf van Vlaanderen door den fran-
schen opperbevelhebber gelast, om met ziin gewapende nannen de
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vu)rposten te betrekken.'s Morgens vroeg echter kqlp het tegenbericht
dat,'zoodra de worsteling zou aanvangen' de strijdkrachten van den
graaf plaats zouden moetèn maken voor de fransche tro-epen..- Zondet morren verdroeg de laffe Lodewiik van Male dien hoon;
doch onder de adelliike Leliaârts, die hem omringden, rvaren er e-enigen
wier hart in opstand kwam bii de schande hun vorst en hun zell aan'
gedaan. Dezei zonden heimelijik een bode naar Filips van Àrtevelde om
Ëem te verwittigen dat de Fransshen besloten waren hen aan te vallen.

Artevelde -ging het geheele leger rond, hield bii iederen trçP
stil, had voor àlkeen een- opbeurend woord, en wist zoodoende aller
harten voor zich te winnen,'en, door ziin voorbeeld, allen met nieuwen
moed te bezielen.

De Vlaningen kregen het bevel om vooruit te rukken.
Thans begôn een 

"ruvle striid, een striid zooals er,,zelden werd
gestreden, een striid die aarde en hemel met ziin schrikwekkend gerucht
en gedruisch vervulde--De fransche huurlingen v/aren listig; zii kropen over den grond,
drongen onder de iachtsprieten der Vlamingen en verm(x)rdden dezen
met hun dolken.

De zekerheid in het vlaamsche kamp ging aan't wankelen. Hunne
stellingen werden ingedrukt i de eerste gelederen werden verpletterd,
zonder zich te kunnen verdedigen. Zij deinsden tenrg en wierpen zich op
degenen die achter hen stonden i er volgde een onbeschriifeliike ver,
warrinE. De zstaarden priemden door de harten, de borsten werden
verbriiield. Er waren er die werden voortgedragen door de tenrgdrin-
gende scharen, met wild starenden blik, met uithangende tong.- 

Ioos nam ziin biil, ziin blinkende bijl en wierp zich op de1 viiand,
hieui' en kloof, verbriizelde hersenpan en hart en deed het bloed omhoog
gulpen. Hii werd bevuild, bemorst met het lauwe vocht dat uit fransche
wonden ontsprong. Ginds zwaaide de heks de oude tlrsula, haar vaan-
del en klonk haar kriischende stem boven het gewoel en geraas uit.
Opeens hoorde men haar niet meer i een lanssteek had haar hart door-
boord. Met stervende stem kreet zii nog een laatste maal : < Dood aan
den graaf !>>

De arme heks, die zooveel had geleden, doch verschrikkelift was
in hare wraak, zii die zoo veel kwaad, maar ook zooveel goeds had
gesticht, was niet meen De sluier van den dood \f,ras over haar geworpen.

foos had den lansknechf den moord zien begaan; een rauwe gil
schorde uit ziin keel en met een sprong stond hii voor den Franschman.
Deze sprong ontzet terug, maar het vras te laat ; op hEtzelLde oogenblik
was de ktievende biil van |oos hem door hoofd en schouders gedrongen.

|oos was overal, sloeg ziin biil in de lichamen der Franschen dat
beenderen tot splinters vlogen, doch hii was niet bii machte den tenrg.
tocht, den wanordelijken terugtocht der Vlamingen tegen te houden

Filips van Artevelde werd medeçsleçt door ziine mannen naar
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den Kleiaardsberg, een zandigen heuvel, vanwaar hii droef het slagveld
overzag. Hii moest dien berg over, den \ileg op naar Staden, Torhout,
om Tielt en Brugge te bereiken. Hortend en stootend stoven de Vlamin-
ger van den berg, hals over kop den hollen weg in.

Naast Filips van Artevelde liep Livia, de moedige dochter van den
den Vlaamschen held. In haar hart dreunde de stem der wanhoop. De
zaak, waaraan haar vader zijn leven had gewijd' ging verloren. Het zou
uit zijn met recht en vrijheid; de Franschen zouden het land brand.
schattenr het vervormen en verwringen, De roode haan zou boven de
gezegende landstreek vlammen, er zou geween ziin en tandengeknars.

Àl het werken eû pogen van de heldhaftige $lamingen ging ver-
loren, er vloog een vloek over het land, de Vlaming moest slaaf ziin

Livia dacht aan al dien gruwel en doodsangst beklemde haar de keel'
bonsde in haar hart. De man, die naast haar liep, was de bevêlhebber
van die verwarde legerscharen, de Ruwaard van Vlaanderen. Men
ontzag hem niet meer, tii werd, evenals de anderen, verdrongen en ge-
sta-pt. Het Vlaamsche leger had zijn geest verloreû en het werd niet
meer geleid; ook niet meer gerzreesd.

En de Franschen zaten de Vlamingen op de hielen, staken hun
Iange zwaarden of spietsige lansen door hun lichamen, velden er ontzag,
lijk veel neer, zooveel zells, dat de lijken op elkander gestapeld werden
en een tweeden berg vormden, v66r den zandigen Kleiaardsberg.

|oos had de vlag uit de handen genomen van den gevallen vaandrig,
de vlag van Vlaanderen met den klauwenden leeuw i ontzettend in ziin
kracht en ruwhei{ zwaaide hii het dierbaar zinnebeeld, bii hield het
ot"nÉi.ïil;s 

verbleekre hii, aan den linkerk ant zaghij eea ganschen
drom Franschen aankomen, zii gingen Filips afsluiten, hem in stukken
hakken. In de linkerhand het vaandel houdend, nam hii met de rechter-
hand ziin bijl uit den gordel en sprong naar den aanvoerder toa

Het was 'Walter van Enghien !

- Gii ! riep |oos. Striidt gii nog tegen de Vlamingen ?

- Ik gaf mijn woord, antwoordde 'Walten Mannen, spaart dien
held.

|oos was aan alle kanten omringd, h$ zag honderden lansen op zich
gericht; hii keek achter zich en zag hoe Filips zou omsingeld worden
Hii moest tiid winnen, de scharen tegenhouden. En toen bliksernde ziin
bijl door de ruimte, niemand kon hem te fiif, zoo vlug draaide en krin-
kelde zija weeseliik wapen; hii stond op een berg van lijken' sloeg man
na man neer.

\Malter van Enghien zag de verwoesting aan en stond in bewon-
dering voor den held. Eensklaps werd ziin aandacht getrokken door een
gil, die boven alle andere kreten uitklonk Hii bemerkte Livia. De onge-
lukkige was door een pijl getroffen, vlak in haar hart, dat zooaeer voor
Vlaanderen had geleden. Het volgend oogenblik rwas zii verdwenen,
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meegsleurd' vertrapt' verpletterd door de duizenden die over haar'teen-
holden"

- Joos, loos ! riep 'Walter, dood mii dood mii !
Hijireeg-den genadeslagr niet van !oos, maar van een ander \lsapen'

bestuurd door een onbekende hand.

- Wii hebben elkander niet begrepen ! riep hii.
Deze woorden 'araren gericht tot het meisie, dat v66r hem werd

qedood en dat hii zoozeet had bemind." De dood naaâide aan alle kanten.
Ioos hield noq stand, de vlaq van Vlaanderen was verscheurd, de

flardân wapperdei in den vrind."'Woest en luid klonk eenskl4ps €en
schreeuw, âie niets menschelijks meer bevatte. |oos was getroffen, een
Ians had hem het trourve hart doorstoken.

- Vlaanderen den Leeuw ! rochelde het uit ziin keel.
Hii zwaaide ziin bijl een laatste maal, met een snerpend geluid

vloog zii door de lucht, en bleef trillend zitten in het hoofd van een
franschen soldenier.

Nets werd omtzier' niets gespaard in dien blinden rit. Het liik van
den trouwsten dienaar van Vlaanderen werd verpletterd en bezoedeld
door duizenden voeten, zoowel van vrienden als van viianden.

Àlleen Filips bleef nog als aanvoerder over. Op den hollen weg
echter viel hii over een vooruitspringenden wortel I hii-had den tiid niet
om zich op te-rlchteo, en werd dood getrapt.Zoo vond hii een iammerliik
einde.

Hii was gevallen de Ruwaard en werd vertrapt door ziin eigen
mannen' gedood door Vlamingen.

Het regelnatig gevecht was geëindigd, doch op het slagveld duurde
het moorden nog voort

Nooit had Vlaanderen meer reden gehad om te rouwen. De meeste
kroniekschriivers schatten het getal der gesneuvelden op viif.en-twintig-
duizend. Er ziin er zelfs, die het op veertig- tot zestig-duizend ramen.
De aarde was'door een stroom van bloed doorweekt.

De jonge koning Karel VI wilde het liik van den vermaarden Filips
van Artevel-de zien. tlil loofde daarom een grooten priis uit aan dengene,
die hem het lijk van den R.uv.raard aanbracht. Heel den nacht werd met
zoeken doorgebracht. Tegen het krieken van den dag vond men een
Vlaming, die nog ademde. Zii hielpen hen op ea hii wees hun het liik
van den Ruwaard aan, zeggende:

Gisteren moest ik hier, uit ziin handen, de ridderorde ontvangen.' Karel Yl zag het vertrapte liji< van den ongelulikigen hoofdàan
spottend aan en liet het aan een boon opknoopen, die langen tijd in de
streek vermaard bleef. Àan den Vlaming' die het liik had aangewezen,
bood hij de wijheid en rijkdom aânr zoo hii Franschman wilde worden.

- Nooit, antwoordde de held, nooit. Ik wil als Vla-iag sterven.
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Dit antwoord, in plaats van den koning te treffen, verbitterde hem
nog meer. Hi! verbood de Vlamingen te begraven, opdat zii toi aas vûor
honden en vogelen zouden dienen.

Dit was het droevig einde van de fiere Witkappen. De Leliaarts.
partij stlchtte na de overwinning op hun eigen broeders, een jaarlijksche
< plechtige mis en processie >> te West-Rozebeke, om den Hemel te
dankea voor een der zwaarste rampen, die ooit het Vlaamsche volk
hebben getroffen.

De voorspelling van Ursula werd vervuld I Lang v66rdat de Vla-
mingen overweldigd \Àrâr€nr was Margaretha van Artois door het gif
van de heks ten grave gesleept en ook haar zoon, Lodewiik van Male,
eindigde arm en ellendig zijn bestaan, door den franschen invloed geheel
verdrongen.

De namen der Àrtevelden zullen als twee sterren aan den Vlaam-
schen hemel blijven schitteren. Zii komen tot ons door den nactt, die
zoovele eeuwen over Maanderen heeft geheerscht.

Helaas, welk ellendig lot viel hen ten deel. De vader, de groote
|acob, viel onder het staal van een moordenaar en zijn lijk werd prijs
gegeven aan de volkswoede. Het moedig hart van Filips werd vertrapt
door de voeten dergenen, die hii ter overwinning wilde leiden en vrij
maken.
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