
ITæFDSTTIK X

DE WITKÀPPEN

Het was inderdaad, zooals Filips van Àrtevelde had gezegd, e*t
prachtige dag. Toen hij met van den Bosch het huis verliet, om _zich bij
de benrle schutters te voegen, was de geheele stad in beweging. Vreugde
stond op aller gelaat telezen. Het was immers feest*. en misschien dubbel
feesl ÀI de gilden der verschillende ambachten trokken in plechtigen
optocht op.

Gilbert Matheûssen et ziine aanhangery die zich heel vroeg op
verschillende punten hadden geplaatst' om na te gaan of niets bijzonders
voorviel zagen met schrik dat al deze mannen ge\ilapend warEn.
7-ulks was des te verwonderliiker' daar al deze lieden handwer-
kers waren, en zich doorgaans niet in het hanteeren va,n wapens oefen-
.den. Onmiddellijk liet Gilbert Matheiissen den graaf verwittigen, hem
verzækende niet op het feest te verschiinen, daar er iets buitengewoons
op handen scheen

Te midden van het plein bevond zich de wip' op wier top een houten
vogel stond.

Het doorboren van dezen vogel was het hoofdnummer van den dag.
Naast deze groote wip stonden op regelmatige afstanden kleinere

wippen, ieder van een houten vogel voorzien.
Àan de overzijde van het plein, nabii de plaats waar de schutters

zouden staan, zag men drie tenten van purperen ziide, geborduurd met
goud en met gouden franjes versierd. Trotsch pronkte het wapen van
Vlaanderen r een zwarte leeuw op gouden veld. Deze tenten waren be-
.stemd voor den graaf van'Vlaanderen en ziin gevolg. Hij had echter op
het laatste oogenblik laten weten dat hii het feest niet zou biiwonen. Dit
verergerde nog het misnoegen der gekrenkte Gentenaars, want zi1 be.
schouwden het als een minachting voor hun druk beoefende liefhebberij.

De wije Gentenaars hadden dezen dag gekozen tot uitvoering'hunner plannen Dag en aacht hadden de aanvoerders hieraan hunne
rust opgeofferd. Vandaag zouden hunne harten in lichte laaie staan,
vandaag zotrden de verdrnkkers veriaagd worden en zouden ze een eigen
regeering vormen. Ook hen die tot nog toe twijfelmoedig waren geweest,
zou ruen tot verzet aansporen. Men had vooraf bepaald' dat geen druppel
bloed zou worden vergoten, dat men de wapens alleen zou gebnrikerl Grn
de partij van den graaf ontzag in te boezemea, of voor eigen veiligheid
te z.orgen

Gilbert Matheûssea æ ziine broeders haddea, qthæwel zii de oa-
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tevredenlreid in de stad kenden, zich toch geen denkbeeld gevormd van
het aaatal misnoegden. Nu zij die dichte drommen zvgerl. en zii de on
wrichtbare vastberadenheid op al die vrezens lazen, sloeg de angst hun
om het hart, Zii zagen elkander verschrikt aan, want gansch het plein
was met mannen afr.gezet. Men hield hen steeds in het oog, zoodat zii
geen poging konden wagen om te vluchten.

Zoo was de toestand, toen de beide jonge mannen vergezeld van
een groot aantal schutters, het plein betraden. Àrtevelde werd door allen
eerbiedig gegroet. Men aehtfe den man am zijn vader, tegenover wien
men zich zoo wreed had gedragen.

De ridders van Sint-|oris zagen er vroolijk uit. Ze waren in schitte-
rend scharlaken gekleed, iedere nan had een witten vederbos op ziine
tap en een gouden ketting om den hals, waaraan een medaille bengelde,
den strijd van den heilige met den draak afbeeldetrde. Hunne pijlkokers,
rijkelijk met geborduurde zijde overdekf, hingen over hu""e schouders,
e,n ieder droeg een voet- of handboog in de hand. De geborduurde banier
dragend, ging de heraut v(x)ropr gevolgd door de muzikanten en de
tro npettersr die de geheele vlakte met hunne tonen deden weergalnen*

De ridders van Sint.Sebastiaan ryaren in 't groen gekleed en droe-
gen ook ieder een penning, hunne met piilen doorboorden heilige voor-
stellend. Aan hun hoofd had zich Filips van Àrtevelde geplaatst, wiens
bedrevenheid in de wapenhanteering deze rang ten volle wettigda

De ionge mannen kwaoren nu één voor één vooruit.
Degene die den vogel van de hoogste stang afschoot, was de koning

van het feest en werd ook als zoodanig door den graaf erkend. Àan het
hoofd van den optocht zouhii dan zegèvierend naâr de stad terugkeeren
en aldaar, aan het hoofdaltaar van de Sint.Bavo de mis hooren om
daarna triomfantelijk naar het stadhuis gevoerd te worden. Deze eervolle
onderscheiding vuurde ieder schutfer in ziin poging en hard zo:u et ge-
kampt worden.

Pieter van den Bosch was de eerste die zich in houding zette, om
naar den hoofdprijs te dingen. De trompetten schalden toen hii zich tot
schieten gereed maakte.

Fieter nikte langzaam naar het doel, trok den boog open, zoodat
het einde van den pijl ziin voorhoofd raakte en liet toen los. De pijl ging
rakelings langs den vogel, zoadat deze trilde.

Geen trompefgeschal weergalmde, de priis was niet behaald.

- Vriend, zei Artevelde' de pijl miste, orndat gii naar den kop van
den pijl keekf, in plaats van rraar het wit. Maak nu plaats voor mij, ik wil
het beter doen.

Een nieuw trompetgeschal kondigde den nieuwen kamper orn den
hoofdpriis aan.

- Houd op, Filips van Àrfevelde, riep een burger, die den post
van rnaarschalk der schutters lt/aarnaûI, houd op, gii moogt nu nog niet
schietenr daar konoen uwe oversten aangestapt. Daar is 'Walter van
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Enghien' met twee, drie andere hovelingen. Laat hen eerst schieten.
Het votrk morde.

- 
Laat Artevelde schieten ! riep men van alle kanten.

Filips, die de houding van het volk zag en van zijntecht wilde gebruik
maken, riep:

- Neen, het is miine beurt, en ik sta die aan niemand af.
Het volk juichte hem toe.
Arteveide trad vooruif, stond vast, verhief. ziln boog' legde de pijl

op de pees, zag een oogenblik onbeweeglijk naar het doel, terwijl hij
den boog overhaalde en liet hem los. De pijl vloog zoo vlug naar omhoog
dat men hem bijna met de oogen niet volgen kon; hem trof den vogel en
bleef er trillend in steken Op dat oogenblik bliezen de fronpett€rr €n
langdurig gejuich verkondigde, dat de ridders van Sint-Sebastiaan de
zegepraal van hun broederschap vierden.'Walter van Enghien, een slanke jongeling, neef van Lodewijk van
Male, trad nu voor en zeide t

beschouwd i nu zou men echter zeggen dat zij lomperds ziin.

- 
Met welk recht beleedigt gii ons ? vroeg Filips van Àrtevelde,

terwijl het rood der verontwaardiging naar ziin wangen steeg.

- Oi sir van Àrtevelde, antwoordde de edelnan, m.en zei s te
wachten, opdat wij eerst zouden mogen aanleggen.

- \À/ij wachten voor niemand meer, Walter van Enghiefit ant.
woordde van Artevelde fier, indien de graaf zich miet eens ver\Àraardigt
naar hier te komen.

Intusschen was Fieter van den Boseh naar |an Yoens gegaan en had
hem gezegd:

- lun, het oogenblik is gunstig, de ontevredenheid is groot, maak
er gebruik van.

- Vooruit dan !
Hii greep een hoorn die op zijne borst hing.* Drie lang gerekte tonen

schetferden over het plein en werden op hetzelfde oogenblik langs ver-
scheidene kanten door anderen nagebootsf. Dit was het teeken In het
volgende oogenblik stonnden al de benden vooruit,

- Medeburgers' riep |an Yoens net kloeke stem, de afgezanten
van den graaf van Vlaanderen komen tot u, om uwe oude rvapenspelen
te vernietigen, om aan te kondigen dat voo'rtaan geen man in Gent nog
wapens-zal mogen dragen, zelfs niet tat ziine eigen verdediging. Zalt g{i
dit dulden ? Zalt gij toelaten dat men u lid voor lid ontrukt, tot merru
als een zieken hond langs de straat zal latem sterven ?

- Neen, nooit ! riepen duizenden stemmen te geliik.

- 
'Welaan dan, vrienden, allen de wapens in de vuist, de liefde

voor het vaderland zal u geleiden, etr rnoge van konaen wat wil.

- Leve Yoens. Leve onze deken ! riepen de schippers.

- Weg mef Matheiissen !
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- Weg met de Leliaartr !

- Dat noen Simon Bette in vrijheid sÉelle. Recht voor ieder !
Àls een chaos van kreten en gehuil' iuichen en jubeleno dreunde het

over het plein.
't 'Was als een loopend vuur dat aller gemoederen deed ontvlam.nert

Op verscheidene plaatsen werd het woord gevoerd; tot zelfs de monnik
fan van Drongen sprak tot de geestdriftige menigte. Walter van Enghienn
ziine metgezellEn en de Matheiissen werden gevangen genomen. Tegen-
stand baatte niet, het ware nutteloos geweest. De burgers eischten luid
voldoening hunner grieven, drukten de leiders de hand, begroetten hen
als verlossers van het vaderland en waren allen eensgeziad om hunne
zaak te verdedigen.

De verschillende gilden schaarden zich onder hunne banieren, en
verklaarden liever te sterven dan nog langer te dulden dat de dierbaarste
rechten werden gekrenkt. De zeelieden en schipperg vereenigden zich
rondom hun ouden deken |an Yoens en z\À/oeren nooit als zoodanig
Gilbert Matheiissen te zullen erkennen.

Na ongelooflijke moeite gelukte het de aanvoerders stilte te vep
kriigen. Pieter van den Bosch klom op een fontein en duizenden onte.
wedenen schaarden zieh om hem.

- Vrienden, riep hij, het is van de hoogste noodzakelijkheid, willen
wij slagen, dat er zich iemand aan ons hoofd stelle, dat wii een aanvoer-
der kiezen, om ons rnet moed en beleid toÉ de hersfelling van onze
privilegiën en de bevestiging onzer wiiheden te voererL

- lu, ja, riepen allen, wii willen |an Yoens !
Pieter van den Bosch wilde nog Filips van Artevelde voorstellen,

doch een oorverdoovend lawaai steeg op, zoodat, hij zich niet meer
verstaanbaar kon maken.

Dit gerucht verstomde eerst toen |an Yoens op een verhoog klom
en het woord nanc.

- Gentenaars, sprak hii, in onze goede stad moet een oud gebruik,
eertijds in zwang, weder ingevoerd worden, de'Witkappen moetèn weer
voor den dag komen.

= la, wij willen het, riepen allen: f,even de 'Witkappen.
fli! vervolgde:

- lu de 'Witkappen vrienden, zooals ten tiide van facob van
Àrtevelde, de Witkappen zullen, als toen, het vaderland redden. Ik dank
u voor de eer die gij mij aandoet door mii aân uw hoofd te willen stellen.
Er is echter een geschikter aanvoerder, vrienden, en die roan is Filips
van Artevelde.

Nauwelijks waren deze woorden uit ziin mond of er klonk eene
krijschende sfem door de menigte, een stem die alles overheerschte.

- lu riep die stem' gii moet een aanvoerder hebben. Ha t uwe oude
nrwaard |acob van Àrtevelde I Zijn geest leeff nog en ademt rn ziin
zoon Filips van Artevelde !
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Eene vrouw drong door het volk, eene witte kap in de eene en ee!
dolk in de andere hand houdende. Het was de oude heks Ursula. 't Was
als een donderslag. Bij de lagere klasse had {e tegenwoordigheid van
L.Irsula een overwègenden invloed. Zii geloof.de aan haar bovennatuur-
lijke macht.- 

Llrsula had zich op de treden der fontein geplaatst, strekte haar
arm uitr hield de witte kap o"'hoog en op profetischen toon vervolgde
zij met een diepe stem :- 

- Op u, o, Artevelde, daalf de geest van uv/ vader neer'- hii roept
û opdat jii ziine voetstappen drukke, hij roept rr orn uw vaderland te
redden

Dit zeggende plaatst zii de witte kap op Artevelde's hoofd en
hernam :

- Laat dit uw kenteeken ziin De witte kap' die vervloekt werd,
zal der- vorst, die haar verwenschfe, met smaad en schande bedekken.
Laat niemand uwer een dolk trekken, of een zwaard grijpen voordat de
witte kap zijn hoold bedekt. flrsula, de heks' lachte zij schamper, Llrsula
slaat het schrikkelijk en duister boek der toekomst open om u te ver-
kondigen, dat de witte kap za| zegevieren... De witte kap zal de hersteller
zijn uwer vriiheden, zaiver en zonder suret, gelijk hare eigen onbevlekte
kleur, terwiil zij de hoofden uwer verdrukkers met het bloed van dwinge.
landea zal besmeuren... En nur mannen van Gent, verheft nu eensgezind
uwe stemmen en uw kreet zii : Artevelde ! De Witkappen voor de
vrijheid ! De Witkappen vo$r Gent !

Àls een donder rolde het over het plein' de roep ging van mond
tot nond, van troep tot troep ;

- Leve Àrtevelde !

- Leven de \Mitkappen !
Onmiddelliik werden er van alle kanten, als door geheimzinnige,

handen, witte kappen uitgedeeld. In het volgende oogenblik hadden de
duizenden op het plein vergaderde burgers van Gent, elk eene witte
kap op hef hoofd. Deze gebeurtenis werd door iedereen als een wonder
aanschouwd.

Toen de eerste storm van het gejuich en geschreeuw eenigszins wasl
bedaard, werd Filips door de mannen van Sint-Sebastiaan op het ver-
hoog getild en sprak het volk aan r

- Burgers, gij hebt mii dezen dag tot uw aanvoerder verkozen ter
nagedachtenis van miin vader, die, zooals gii eenparig bekent, zich voor
het belang van uvre stad opgeofferd, uw rijkdom verareerderd en uwe
privilegiën bevestigd heeft. Miin vader bewaarde u allen voor den
o_ndergang, toen het gevaar het hoogst was en... wat was zijn belooning ?
Gii liet u overreden hem te vermoorden !...

De lippen van den zoon van den grooten man trilden onder de
aandoening dier bloedige herinnering. Over de menigte daalde de diepste
stilte en allen bogen het hoofd van schaamte' Filips hernam :
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- Welke zekerheid heb ik dan, wanneer ik deze verantwoordeliik-
heid_op mijn schouders tors ? Zal het lot van mijn vader ook het mijne
worden ?

- Neen, neen, wij meenen het. Uw vader werd door een ellendeling
vermoord.

.Artevelde was ontroerd.
Ik neem g€noegen met uwe keuze, niet om een bijzonder inzicht,

of uit zucht naar roern, maar uit liefde voor mijn land, en ondat ik de
vrijheid van mijn_volk wil helpen herstellen... Doch ik verlang een raad,
on met mij overleg te plegen.

- :- Gij ',Jrlt een raad lrebben, wedervoer men, een raad samengesteld
uit afgevaardigden van alle lagen van ons volk, geef ons richtlijnel treft
de noodige naatregelen

- Laat het den maatregel zijn ingegeven door wijsheid, rechtvaar.
digheid en matigheid, antwoôrddé Artèvélde

- - ; Wie spreekt van matigheid ! riep Llrsula, zijt gij het Àrte-
velde ?

- Stilte, riepen de mannen, laat den Ruwaard spreken
:- De lijd van zwijgen is voorbij, krijschte de heks,
Àrtevelde nam nogmaals hef woord.

- Burgers, zeide hii, ik ben bereid alles te doen tot het herstellen
onzer rechten, doch v6ôr gij 't bloed vergiet van hen, die in hetzelfde
land als u geboren ziin, door denzelfden voist geregeerd worden, bezweer
ik u naar_mijn,e woorden te luisteren. Laat een afuaardiging den graaf
gaan spreken, hem onze grieven blootleggen en eischen Simôn Bette los
te laten

- l^, ju zoo moet hef ziin, dat is een wijze maatregel.

- Ondertusschen beveel ik u Walter van Enghien-en ziine met.
gezellen op vrije voeten te stellen. \Mii hebben Éet recht niet hen
gevangen te houden, voordat de oorlog is losgebroken.

Ook dit voorstel werd aangenomen.
Tgen met't in de grootste geestdrift wilde uiteengaan, sprong Ursula

nogmaals op het verhoog en riep rnet hàre krijschende stem :
- - Vrienden, laaÉ de afvaardiging de laffe bede tot den graaf

richten, doch nu is er reeds werk teïe;richten Terwijl de mannei den
dwingeland gaan te voet vallen, wordt er heden door ziin bevel een man,
een der besten onder u, opgeknoopt. Boudewijn van der Loren, de zoete
zanger, is het slachtoffer van een snooden aanval van den graaf.; haast u,
mannen, v6ôr het te laat is.

- Bii alle heiligen, dat zal niet, riep de monnik, sinds wanneer
wor.le+ vriie burgers van Gent zonder reden of recht opgeknoopt ?

Hii stroopte ziine mouvr'en op en riep met dreunende Jtem :

- Vooruit, vrienden, vooruit naar Gent !
Nu liep_ ieder naar de poorfen, aangevo€rd door den dapperen

monnik. Zii kuramen nog bijtijds. |uist wilde de beul den knoop iéggen
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om den hals van Boudewijo toen de moedige schaar de markt opliep ea
den iongeling bevrijdde.

Ziine ztster Kaatje, die hii tegen een afschuwelijken aanslag van
den graaf had verdedigd, viel hem om den hals en weende tranen van
geluk. }Jij zelfr. werd op de schouders getild en in triomf rondgedragen.

Bruno beval het huis van den baljuw in te beuken en ook die
gevangenen te verlossen, die er mogetrijk nog den dood mochten ver.
beiden.

TenÀ'iil de mannen de frappen bestor:mden om het heilzaam werk
te verrichten en iedereen zich verdrong om den einduitslag van die
pogingen na te gaan, klonk eensklaps een verschrikkelijke kreet, een
kreet die door noerg en been drong. Een deining deed de volksmassa
golven, terwiil eene koets in vollen draf wegreed. Men zag de oude
llrsula de handen wringen' de oogen ten hemel richteo teruftjl zii
kermend riep ;

- Miin Kaatje miin armn 13mpzalig Kaatie !
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