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De nrspaard van Vlaanderenr de groote facob van Àrtevelde, wae
aiet meer.
Zijne aagea, die eenmaal zoo vaderlijk over zijn land, hadden
gewaakt, warèn gesloten ; uit ziin welsprekenden mond zotrden thans de
stoute woorden niet meer gal-en, die het hart ziinæ viianden doorpriernden als vlijmende dolkstekeni zijn vuist" vroeger zoo krachtig, was
voor eeuwig verlamd.
Doch de ziel van Àrtevelde was niet dooô maar æveefde ovet ziia
volk, het vrije volk van Vlaanderen...
Vlaanderen vûas nog steeds een leenheerschap van Frankriik, waat
Karel V den schepter zwàaide. Lodewiik van Male was graaf van Vlaanderen. flii was een zwak vorst, een maî zonder wilskracht en stond
heelemaal-onder den invloed van het Fransche hof' waar hii zijne
opvoeding had genoten. Hii was een slaaf van ziine Vlaming,hatende
noeder, Margaretha van Artois.
Toea Fralnkùjk zag, dat het Maanderen niet net geweld kon krijgen,
dat de Vlamingen met hun 'goedendag" ziin inpalmingsplannen in
duigen sloegen, veranderde het van gedragswijze- De Fransche koningen
tokten de kinderen der graven van Vlaanderen naar hun hof, alwaar zæ
werden opgebracht in de scherpste tegenstelling mef de zeden eû
gebruiken van de Vlamingen. Vandaar de droeve twisten, de hardnelv
kige gevechter tusschen het volk en ziin graven' twistgn dle eindigden
met de afschaffing der gilden en het fnuiken van de vsnilorven rechten
van het wijste volk der aards
Lodewijk van Male geleek een zwak zuiderling er: onder ziln be.
stuur zou Vlaanderen in de hevigste broederfwisten leven"
Gedurende eene eeuw werden Brugge en Gent a1s de marktplaatsen
van geheel de wereld beschouwd; beide stedea vraren de centra van dea
handel en de stapelplaatsen van de riikdommen der aarde.
Ge4t, de trotsche wereldstad die koningen deed beven, was het
Venetiê van het Noorden ea eveaals die stad gebouwd op zes en twintig
kleine eilanden
Hier zag men schepen de wolvanEngelandof het Noorsche timmerhout lossen, daaf bracht een Spaansche galioen de vurige wijnen vaa
Andalusië. Baren goud en zrlver en anderc kostbaarheden werden er

verhandeld. De woolijke wimpels golfden door de lucht en de stuurman
zong een levendig gondellied.
De Franschnan, vurig en opbruisend als de wijnen van zijn land,
praatte en lachte op het dek van ziin schip, terwijl de Hollander de
waarde berekende van ziia kaas en boter.
De Deen dronk brandewiirç terwiit bii zijne lading stokvisch' huiden

en bont loste; en de Engelsch-an vloekte op de Vlamingen omdat ze
altiid een reden vonden om onderling te vechteo.

Ifet was de eerste dag van October.
Reeds vroeg was de ion dosr den nevel gebroken en goot hare

blijde stralen over de oude stad Gent, waar duizenden handen zich
beiiverden om de woningen en straten te versieren, om nokkenr putrt
en hoekgevels' luifels en daken onder slingers, wimpels' banieren' giroeû
en fesfoen te verbergen
De oogen der poo,rters straalden van weugde; de neisjes, in haar
bo'ntgekleurde klecdij; het guitig hoofdie onder de witte kanten muts
verscholen, legden de laatste hand aan den opsmuk en keken zorgvuldig
rond of er hier en daar nog iets bij te breagEnlilas.
De mannen en knapen zagen er kloek en welgebouwd uit onder hun
wollen borstrokken. Ieder poorter had aan ziin zijde het gebruikelijke
mes bengelen in een lederen scheede i de zon spiegelde zich hel en
blinkend in de zilveren gespen hunner lage schoenen
De versicring mocht prachtig genoemd worden. De huizen van Gent
waren hoog en vertoonden den bourvtrant, aan de Gothische tijden zoo
eigen, waarin bevalligheid cn hechtheid zich"vereenigden.
\Maarom men de straten tooide en het feest was ?
Zooals ieder iaar op den eersten dag van October, zo'u heden de
processie uitgaan ter gelegenheid van den feestdag van Sint Bavo.
De toen pas voltocide hoofdkerk, dic aan dien heilige was gewiid,
spreidde al de pracht ten toonn welhe rijkdon en kunst een kerk kunnen
bieden.

Àan de processie zouden, benevens de gilden en ambachten, ook
de graaf en ziine familie deelnemea.
Lodewijk van Male zat op het grafeliik lcasteel
een groot en
Rogier
sterk gebo'uw uit de negende
aan tafel toen hoofdbaliuw
van Hauterive er binnengeleid werd.
Ziin de fiere Gentenaars al zoo vroeg klaar ? rrro€g de graaf
- ook wii ziin gereed. Beveel dat ruiters en schildknapen te paard
lachend,
stij gen, voegde hii er bii denkend dat de baliuw hem kwam verwittigen dat
de toebereidsels om aan de processie deel te nemen' reeds voltooid waren
heer, het is eene andere oorzaak die mij thans tot u voert
- Neen
7.oo, wat hebt u d,an zoo biizonders mede te deelen ?
- Genadige Heer, het betreft u zell. Zooeven bood zich Eeî man
a.ul -van het weversgil4 die wenschte u te spreken
6

Nu niet, nu niet, sprak
- Dit
zeide ik hem ook Op mijne vraag om mii de boodschap te
overhandigen
weigerde hij, bewerende dat wat hij te zeggæ had, hii aan
de graaf ongeduldig.

niemand anders dan aan u wilde meêdeelen. Alleen raadde bij mij aan
ûoch vooral over uw leven te waken, want dat u een gpoot gevaar

bedreigda Verder wilde hij mii niets toevertrouwen en vertrok.
Eène uitdrukking van doodclijken angst wolkte over het gelaat van
den graaf, zijn blik dwaalde van den grond tot de zolderingi zonder
,deo sprefter in hef gezicht te durven zien"
Doch hii herstelde zich weldra, wreef met de hand het koude zweÉ
af, dat op zijn voorhoofd parelde, en trachtte te glimlachen.
wev€r is slimrnsi dan de anderen, sprak hij. Om gehoor te
- Deze
bekomeni
tracht hii nii vrees aan te iagen 'Wanncer hij wcderkeert' laat
hem dan binnenko,men; ik wil eens weten wat hij mij voo,r weeseliiks
heeft mee te deelen,
Het was ongeveer tien uur toen de graaf met zijn gevolg het kasteel
verliet en zich naar de St. Bavokerk b*g"f.
De kerk was prachtig en smaakvol versierd; guirlandes slingerdeo
van pilaar tot pilaar, en het hoofdaltaar was verborgen onder bloemen
€û vanrern. De gouden en zilveren kandelaars schitterden" In het midden
der kerk v/as een eereboog opgericht, behangen mæ het schild vaû
Vlaanderen, den zwarten leeuw op gouden veld.
Na de hoogrnis zelte de processie zich in bewegiag. Het was mæi
weder; de vroolijke herfstzon weerkaatste hare stralen op het goud en
blEt zilvæ en de nenigvuldige facetten van de kostbare edelgestcenteo
bezorgden haar een verblindend spel.
De graaf a, ziin gevolg gingen in het nidden van dea stocf. Men
was iuist aan een kruispunt gekomen, waar de opeenhooping van menschen ontzettend wasr toen een feit voorviel dat schrik in aller genoede.
ren wierp en de proeessie totaal uiteenioeg.
IIit een der ziistraten kwam een paard aangerend met vliegende
manen, vlammende nzusgatea, dampende huiô den kop hoog in de
lucht, tenvill de oogen fonkelden als kolen vuur. Het raaendedier snoof
cn stampte, hinnikt.e en brieschte.
- Schrik ea angst grepen de menigte aan, toen zii hû. gevaar zagen
opdoemen i niemand dacht er aan hef paard te griipefl, daar het zonâer
teugel rilas; mefl drong zich rechts en links om aan het woedeade dier
f,e ontko'men

fntusschen gleed eene vrouw, gehuld in een grooten mantel, het
gelaat bedekt onder een diep neerhangende witte kap, tusschen hæ
volk door, liep naar een nabii gelegen gang en trok uit de duisternis
cen iongeling te voorschijn
Gerard, mompelde zij, wat ziit gti laf. Haast u, of, bij dea
- rk
duivel,
zell waag den slag.
De aangesprokene hield een dolk in de vuist, sloop door de wijkende

drommea, heen, recht op den graaf afn die met zijn gevolg eeo twintigtal
passerr vooruit was.

Terwifl aller aandacht door het hollende paard was afgeleid, zocht
- jongeling,
de
nrrar de plaats waar hij den grâaf den doodàijken steeh

zou toebrengen

Hii hief den dolk in de hoogtq waagde den sprong en wilde dee
vorst neervellen, toen eene hand zijn arn greep eû als tusschen ijr"æw
schroeven wrong.
Met bovenmenschelijke inspanning maakte de iongeling zich van
dezeq greep tos er koelde zijne woede op den onbeliende, wien hij
verscheider steken toebracht
, AIs een piil uit den boog verdweeû hii daarop tusschen de orde-

looze massa.
Ieder scheen vedamd en verbijsterd, ea nergens vond men eer
sp(x)r van den dader.
alles geschiedde terrvijl het paard door de verschrike menigte
-Dat
rende
en dm priester, die het Àllerheiligste droeg, omverwierp.
Daar werd het dier door een ridder neergeveld, Men zag aau
het doode paard, dat zipe lendenen opengereten waren en er biftende
ins_ecten op de bloedende wonden \ilaren gezet, onc het dier tof dolheid

te

brengen"

llit dit alles leidde naen af dat deze aanslag een overlegd plan
was' dat men het paard, door pijn woedeûd geworden, had gebruikt
om verwarring fusschen het volk te doen ontstaan, en de moordenaar
fit

oogenblik fen nutte had genaakt om zijn plan ten uitvoer te brengen
Toen de kaLnte een wèinig hersteld-wâs, keek de graaf rond-om
zijn redder te ontdekken, dochi hoe onbegriipelijk ooft, "niemand bood
zich aan i deze had zich, evenals de aanvàller, uit de voeten gemaakt
Geen der omstanders kon eene enftele inlichting verschaffen.
De processie keerde terug naar de kerk, en er werd een Te Deurh
gezongen om God voor de redding van den graaf te danken.

.

Bleek van angst reed. de graaf terug naar het kasteel, het hoofd

gebogen en diep'nadenkend over het gebeurda

Hii liet

zieh, to€n hri ziine kamer befraô eer paar roemers wiin

inschenken en dronk deze in één teug ledig.

Hij

leunde met ziin arrn op de tafel, als plots €en gegons van

stemmen zijn oor trof.

ËIii luisterde en hoorde hoe ziine boogschutters en wachters Lunne
sten bii de juichende kreten der volksmassa voegden"
llii stond ijlings op en rukte het venster open.
tlii zag beneden op het voorplein een troep boogschutters err
wachters, die een man op hun schouders droegen en met deze wacht
naar den ingang van het kasteel van den graaf stapten.
Den graaf aan een der vensters ziende, hieven zij den man hoogcr
op, ten^riil een donderend : c Leve onze graaf ! >> weerklonk.
8

Hier is de redder, hier is de man die det stoot van den moordenaar-afweerde. Leve de graaf van Vlaanderen !
Bii dit gejuich"verhelderde het gelaat van Lodewijk van Male
en uit zijn oogen sfraalde vreugde en voldoening.
De man, die zoo gevierd werd, scheen zich tusschen al dat volk
niet op zijn gemak te gwoelen en trachtte van de schouders van ziine
dragers
te komcn.
-Fænsklaps
verdonkerde de blik van den graaf. ; tusschen de nenigtc
beorerkte hii eene oude vrouw, die een witte kap op het hoofd drosg
en hem sarrend, net een uitdrukking vol haat aanschouwde.
Waar de volksmassa haar ook heen duwde, nu links dan rechts'
altiid scheen hare witte kap en de spottende uitdrukking hem aan te
trekken err te verblinden
'Waar had hii dat heksengelaat eerder guien" ?
De graaf trok zich terug en ging naar de groote hal, waar me!
ziln rcdder had gebracht.
Eenige oogerablikken later stond hij vôôr den man.
Bij den aanslag had hij zijn redder slechÉs van achteren gezien eh
het was dus niet te venvonderen dat de graaf hem nu nieuwsgierig
aankeek.

De kleeding duidde den rninderen poorter aan, en hii scheen
donkere dagen te hebben gekend. Een vreemde uitdrukking stond op
ziia gelaat telezen.
trn den blik dien hii soms op den graaf wierp, blonk een zonderlingc
vlam. Alhoewel ziin daad bewees dat het hen niet aan moed ontbrak'
sloeg hii de oogen spoedig neer' zoodat men hem voor eeo nederig
onderCaan kon aanzien
De graaf nam hem nauwkeurig op en het seheen dat de man henr
beviel' want teweden sprak hij, de hand op ziin schouder leggend l
* Weet gij wel dat ik u oneindig veel dank verschuldigd beq
daar ik zonder uwe tusschenkomst vermoord zow zijn geworden ?
De onbekende antwoordde niet.
Een man die zîch zoa verdienstelijk heeft gemaakt door het
Ieven- van ziin vorst te redden, mag zijn vorst wel in het aangezicht
zien, hematte de graaf.
Een biina onmerkbare siddering doorliep de leden van den vr€€nl.
delîng ; toen hief hij het hoofd op en zag der graaf recht .in het gelaat
heet gii ? vroeg dq graaf.
- Hoe
Ik
heet 'Willen Heethoofd ! klonk het anfwoord. De graaf
- om dien naarn.
lachte
Heethoofd ; kahnhoofd, sprak hii want gij'waart toch uiterst
t<alm- toen gii den arm valr den rnoordenaar tegenhieldt !
Willem lleethoofd zweeg.
\Mille-, heryatte de graaf, wat is uw ambacht of bedriif, ea
- gij
woont
te Gent ?

Ik kom van leperer, genadige Heer, en ik ben weversgezel.

- 7N, zoo ! En zeg mij tu eens waaron gii u eerst ..s miine
hebt onttrokken. Gii moest u toch na die moedige daad
dankbetuiging
niet verbergen als een dief !
Een blôs steeg naar de wangen van den redder, doch een glinlach,
een veel beteekenende trek speelde om zijn lippen.
houd er niet van in de oogen vrur het volk te komen, nog
- Ik
minder
door vorsten geprezen te worden. Ik ben tevreden 1o rniin
nederigen stand.
Ziin vuisten balden zich bij deze laatste woorden en ziin blik
werd weer dreigend en vla-',''end, doch de graaf bemerkte dit niet.
Ik bm zeer teweden over u, hernam de graaf en ik wil u iets
geverl
ten geschenke
Hij nan eene beurs gevuld met goudstukken ea overhandigde deze
'aan den zonderlingen man.
Dezes handen sidderden toen hii het goud aannam en een heesch
geluid steeg uit ziin keel, doch de graaf schreef dit aan de ontroering
toe. Had hii echter opgemerkt hoe de lippen ftlampachtigr vol woesten
haat werden toegenepen, dan zou hii vol schrik ziin teruggeweken.
Gii zijt een beste kerel, ik besef hoe groot uwe ontroering
- moet
wezen
nu gij uit de handen van uwen graaf de belooning onfvangt,
Eensklaps hief de man het hoofd <>p en keek den graaf onverschrokken in de oogen
Ziin blik *u" ""oo krachtig, zoo wilô dat Loderrijk van Male
een sfap achteruit deinsd€r
zonderlingo meendc de graaf, toen hii even later weer
- Eenman
den kalmen
v6ôr zich zag staan.
Is het geoonloofd Uwe Genade een nederige vraag te doen ?
vroeg- Willem.
Spreek wii, antwoordde de graaf, die niet begreep waar de
ionge- man heenwilde.
Het is een guast veel grooter dan die gti mii zelf geschonken
tcbt.-Ik berr op de stoute gedachte gekomen, tc durven veronderstellen,
dat g,i mij waardig zoludt kunnen achten onder uw lijfwacht diensÉ
te nemen, en indien een sterke arm u ten dienste kan staan, sta mii
dan toe het weversu'iel voor het zwaard, den boog en de buks te
verruilen
Dat werd op den natuurlijksten toon van dc wereld gezegd. De
graaf was met den jongen poorter ingenomen, ziin krachtige bouw en
zijn flink uiterliik stonden hem aan.
Ik denk ook dat gii u beter op uw gcmak zult gevoelen op een
oorlogspaard,
dan aan uw weefgetouw. Hier is geld om voor uw
uitrusting te z.orgen, het andere behoudt gii voor u zell ; ik sta u heden
toe vaa miine lijfwacht deel uit te maken , gii zalt voortaan steeds
op mii kunnen rekenen
10

Ziiae vuisten baldea zicb... (Bk-

10)

Geeo twee uren daarna had Willem Heethoofd, de nieuwe boogschutter, reeds een geheele gedaantevçrwisseling ondergaan

De wollen kolder had plaats ge'.'aakt voor een licht harnas @
het breede zwaard had het poorfersmes vervangeû.
Het hoofd der fijfwacht had hem als nieuw lid bii de boogschutter*
ingeliifd en de handdruk van de meesten was de ridderliike zwaardslag
geweest, v/aarmee hij als kanneraad v/erd aang€noner.
Men kon hæ hem aanzien, dat de zwate kleeding hen niet geheel
en al wee-d was ; spoedig was hij met de
verbroaderd
en verheugden dezer zich-over de
van den nieûwen

kameraad.

Dit antwoord, in plaats van den koning te treffen, verbitterde hem
Hij verbood de Vlamingen te begraven, opdat zij tot aas voror

nog meer.

honden en vogelen zouden dienen.

Dif was het droevig

einde van de fiere Witkappen. De Leliaartspartij stlchtte na de overwinning op hun eigen broeders, een jaarlijksche
< plechtige mis en processie >> fe 'West-Rozebeke, om den Hemel te

dankea voor een der zwaarste rampen, die ooit het Vlaamsche volk

hebben getroffen.

De voorspelling van Llrsula werd vervuld r Lang vdôrdat de VIamingen overweldigd wâr€nr was Margaretha van Artois door het gif
van de heks ten grave gesleept en ook haar zoon, Lodewijk van Male,
eindigde arm en ellendig zijn bestaan, door den franschen invloed geheel

verd'ons""._

De namen der Artevelden zullen als twee sterren aan den Vlaamschen hemel blijven schitteren. Zij komen tot ons door den nacht, die
zoovele eeuwen over Maanderen heeft geheerscht.
Helaas, welk ellendig lot viel hen ien deel. De vader, de groote
r, viel onder het staal van een moordenaar en zijn
ziin lijk
liik werd pfits
oriis
)acob,
gegeven aan de volkswoede. Het moedig hart van Filips werd vertrapt
door de voeten dergenen, die hij ter overwinning wilde leiden en vrij
maken.
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