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FILIPS VAN ÀRTE\ÆLDE
Den volgenden dag liep het gerucht in de stad, dat de graaf een

aanslag had laten plegen op eenige burgers, die rustig

in

een herberg

zateln.

Eerst had men Simon Bette zonder recht gevanget genomen en ru
waagde men het rustig gezeten burgers aan te vallen.'Waar waren daa
ile aloude vrijheden vàr Gent ? De Gentsche afgevaardigden, die uitgegonden waren om de wijheid van hun medeburgers terug te eischeû
waren onverrichter zake teruggekeerd.
De graaf had hun geantwoord, dat deze zaak hem niet aanging en
hii zich deze ook niet wilde aantrekken,_waarbii hij hen verwees naar
dén hoofdofficier van Gent, den baliuw Rogier van Hauterive. 'Was
'Woedend en vernederd vertrokken de afgevaardigden.
de
graaf dan geen meester meer in Vlaanderen ? Of was hij dàn slechts de
treester, wanneEr er belastingen fe heffen waren, rnaar niet v/anneer ef
recht moest geschieden voor €en der eerste burgers van Gent ? Men ging
aldus naar den heer baljuw Rogier van Hauterive om hem te verzoeken
Simon Bette in vrijheid te stellen. De baljuw ontving de afgevaardigden
en zeide, dat hii den gevangene niet kon loslaten, zonder het uitdrukkelijke bevel van den graaf.
heer baliuw de graaf zendt ons tot u.
- Maar,
Goed, goed, waar is de volmacht ? Ik heb wel't recht om iemand
- te nemen, maar niet om iemand vrij te laten.
gevangen
Dit schijnheilige antwoord werd te Gent slecht onthaald, zoodat
menig voornaam burger begon te morren.
Zii zeiden dat het een inbreuk was op hun voorrechten en zij zalks
niet mochten dulden, want dat het anders spoedig zoa zolu vergaan met
tl hunne privilegiën. Dan was er nog een andere kwesfie die de ontewedenheid der Gentenaars aanwakkerde. De burgers van Gent en
Brugge stonden vijandig en afgunstig tegenover elkaar, en bezagen
elkander als kat en hond.
De oorzaak hiervan was, dat Brugge voor zijn handel en nering
gaarne onafhankeliik van Gent had nrillen zijn, ea daarom hadden de
Bruggelingen den graaf verzocht een kanaal te mogen graven dat Brugge
met de Schelde en de Leie zou verbinden.
Lodewijk van Male durfde hun verzoek niet inwilligen, want hii wac
te bang voor de woede der Gentenaars. Hii bleef duJ besluiteloos, tot
eindelijk Brugge door allerlei middelen zijn goedkeuring wist af te
dwingen.
De geheele zaak was met de uiterste voorzichtigheid en geheim.
zlnligheid behandeld, aaar eindelijk lekte ze dan toch uit. De ontroering
te Gent was zoo groot dat men een algemeene opstand weesde.
Een derde reden van ontevredenheid waren de misbruiken van de
Matheiissen. De macht van Gilbert Matheûssen en zijn broeders was z(x)
grroot geworden, dat zijtegen bepaalde pfijzen al de ambten en bedieningen in den Staat verkochten, en tnen eerst hunne zakken rnet geschenken
ûoest vullen, eer zij eenig verzoek aan den graaf toestonden. De belasting die de schippers en de weesrde kooplieden werd opgelegd, was
zcot zll'taar, dat menigeen ten onder ging en anderen dreigden hun
handel te staken. Het werd eene vrare raàp voor Geatr dat sinds het
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çtreden vaû Jacob van Artevelde zoozeer in bloei was foegenonen.
In den beginne \fi/aren de ontevredenen nneest uit de werkende klas,

doch stilaan kwasren ook rneer gegoeden den grooten hoop der klagers
verneerderen. IVIEn miste echter nog een hoofd. 'Wefiswaar was |an
Yoens een koene, overleggende man' doch eigenlijk niet degene die een
overwegenden indruk op het volk kon maken. Daarom besloot Pieter
van den Eosch een stoufe poging te wagen oaa Filips van Artevelde voor
tlun zaak over te halen, Men Xrad beloofd daf de opstand zou uitbarsten
op het naderend schuÉtersfeest.
Geen land in Europa waar het edele spel van den handboog meer
beoefend werdo geen land ook waar de bedrevenheid in boogschieten
zoo groot was als in Vlaanderen.
IIet feest zov een geschikte gelegenheid ziin om gewapende benden
te vereenigen, onder het voorwendsel zich te oefenen met de oorlogs.
wapens. Alles werd dus voorbereid, doch met zooveel voorzichtigheid,
dat van den kant van den graafi niets vennoed werd.
Op den m.orgen van het feest, ging Pieter van den Bosch den zoon
van den vermoorden Ruwaard van Vlaanderen afhalen, Op hetzelfde
oogenblik nooes't Bianea bij Filips van Artevelde er op aandringen, zich
bij de ontevredenen te scharen.
Filips van Àrfevelde was een slanke nan. Ziin gelaat drukte openharÉigheid uit en droeg het merkteeken van een verheven verstand. Ziin
voorhoofd was hoog, e!! een weelilerige haardos sierde zijn hoofd. Alloewel hii er vroolijk uitzag, lag er iets in ziin oogen dat onuitsprekelijke
droefheid uiÉdrukÉe. Toen van den Bo,qch bii hem binnentrad, groe{ten
zij elkander harteliik, want beiden waren goede vrienden.
gaat het u, Fieter, gij ziet er zoo koortsachtig uit. Gij schijnt
- tI**
vermoeid.
Dat ben ik ook, Filips 1 in deze laats'te dagen had ik het. zeet
druk.Zoo, om het schuttersfeest ?
-Fieter's oogelr straalden.
Hii keek Àrtevelde heteekenisvol aan.
Pieter,
scheelt u ?
- FIet waswat
oflx iets anders dat ik de nachten slapeloos doorbracht,
iets -verheveners dan een schuttersfeest, iets hoogers dan een gev/oon
spel*.
'Wat zijt gij zonderling vandaag, Pieter.
- Zegt. gii dat, Àrtevelde, gij die onze verzvc.htingen kenf en over
ons lijden
trewt.
SÀaar, vriend, gij spreekf heden zoo raadselachtig, zeg mij dan
toch -wat u krvelÉ.
\À/eer jaagt de verdrukking als een onvreerswolk over Vlaanderen.

Artevelde zachtfe.
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Is dit weer zoû ? Vergeef rlrii, dat ik u deze vraag stel. Sinds
mijn -vader zoo ellendig door het volk om het treven werd gebrachf, houd
ik mij slechts op met de mijnen en leen geen oor aan hetgeen er blriten
geschiedt,

Pieter van den Bosch bukte beschaarnd het hoofd, hij begreep naaar
al te goed dat Filips deze wreede gebeurtenis niet zoo gemakkelijk kon
vergeten, De laatste woorden van Artevelde schenen echter niet overeen
te konen met zijn gevoelens.

Kom, kom, van den Bosch, hernam deze terwijl hij trachtte
- te ziin 'Wat zal er heden op het fieest heerlijk worden geschoten.
vrooliik
De ridders van Sint-Sebastiaan tegen die van Sint-]oris, Gent tegen heel
Vlaanderen ! \il'at een kamp !
Filips ?... smeekte Pieter van den Bosch.
Àrtevelde ging op luchtigen toon vo,ort r
Doch
Kiik door het vens er, Pieter, en zeg mij of wij ooit zoo'Tr weer
- gehad, geen windie roerf ; de pijl zal recl\t naar het doel vliegen.
hebben
En zie eêns wat een pracht van pijlen ik in mijn koker heb. De schachten
ziin van esschenhout, fijn, zacht en rond i de punten geslepen op een
haar i en ieder pluinapie uitgezocht uif de veeven van een prachtige gans.."
Maar, wat is er, Pieter, gij zit daar te sehreien als een kind.
trnderdaad Pieter van den Bosch had zijn getraat in de hander vêr.
borgen en door zijn vingers gleden groote gliàsterende tranen.
Filips, antwoordde hii ondanks het feesf en het heerlijke weer
is het- donker en zwart in miin gernoed. Gij praat maar lustig voort ; ik
zal ook sehieten, maar niet op hetzetrfde wit als gij, neen, bij het gebeente
mijns vaders, niet op hetzelfide wif als gii,
Een oogenblik bleef Arfevelde denkend sfaan, één oogenblik slechts ;
hii had de oogen half toegeknepen alsof er een zwaré strijd in hem
omging. Toen schudde hii het hoofd, het besluit scheen genomen.
Zie, Pieter, hoe ik thans ben uitgedosÉ als een echte ridder van
Sint-Sebastiaan:
Een kleed van lichtqroen laken, nauw sluitend en neÉ
gemaakt, en de piilkoker dwars over den rug hangend. De fijne kap met
zilveren rand en iedere kwast in ordeo alles van het zuiverste metaal...
Or:r's hemels wil, Filips, laat die geveinsdheid varen en aanhoor
mii -laat ons mannen zijn.
Àrtevelde rvilde antwoo,rden, maar daar trad Bianca binnen, het
meisje, dat Artevelde gered had uif schande en ellende.
I{a, daar is Bianca, riep hij verleeugd, zich tot haar wendend,
_gaaf gii ook naar heÉ veld ? Mijn troog zal u fot koningin maken, want
heden wil ik den priis winnen.
- - Heer, anfwoordde zij, waar gij gaat, daar wil uwe dienaresse
ook wezen.
Filips' wees ernstig, ik bezweer het u, zei van den Bosch.
Bianca
scheen door de woorden van Pieter verbaasd, zii had echter
geen tiid om te \zragen, want Filips verklaarde haar:
t3

Bianca, heden wil Pieter van den Bosch ernstig spreker. IJii eit
daar-als een man die alsem heeft gedronken, de bitterheid staat op zljn
gelaat te lez,æ.
f,aat he''' spreken, Filips, gij weet niet van welk belang het kal
zijn, -wedervoer zii,
Welaan dan, dat hij spreke.
- Filips,
hernam Pieter, gij kent den toestand in Vlaanderen, al- gij het tegendeel beweert. Er is geen
vrijheid meer voor ons volk,
hoewel
(xtze v(x)ffeehten rvorden het eene na het andere gefnuikt en misschien
zal dit schuttersfeest het laatste zijn, rvant in de toekomst zalhet niemand
geoorloofd zijn nog wapens te dragen, zonder vergunning. Er is weer
cllende onder het volk' honger griipt velen aa!I, erl steeds heft de graaf
belasting op belasting, om aan zijne lusten ea grillen te voldoen. Vlaan.
deren wordt beschouwd als een overwonnen land.
Bii die u/oorden sprong Filips als uit een droom op.
Alle blijmoedigheid \ilas van zijn gelaat verdwenen, droef staarde
hij voor zich uit, hii scheen een ander man, ernstig en vastbesloten
1- Dat zal niet, zoolang een Artevelde leeft t donderde het uit zijn
mond. Zijn wii dan slaven, wilde dieren dat men ons alzoo behandeli ?
Moelen wij ons de klauwen laten afsniidenr opdat wii degenen niet meer
zouden kunnen neerklauwen die ons plagen en verdrukken ? Spreek,
Pleter, wat wilt gii van mij ?
Filips, de gekrenkte burgers van Gent hebben een aanvoerder
- iemand
loodig,
wiens naam aller harten zal opwekken, iemand dien allen
zullel vglgen... Filips, uvr' naam is Artevelde, de geest van uw vadæ zal
in u herleven. Hij zal de sluimerende Gentenaars ôpwekken en zelfs onze
kinderen tot weerstand aanzetten. Filips, zoon van den grooten lacob
van Àrtevelde, draag de banier out 'Viuuodcren,
âll. *"Éb.""
"oep
llannen op en red het vaderland van den ondergang
!
Zonder overveegen, openlartig it ziin geestdriftf overfuigd in ziin
vaderlandsliefde, riep Àrtevelde uii I
l^, ik wil zweren dit te doen. Ik wil uw aanvoerder worden.
Miin- geboortêplaats, de getuige van mijn vaders roem en dood, Gent
zal ondervinden, dat met het bloed van miin vader niet alle gevoel dcr
Artevelden is weggevloeid.
Pieter van den Bosch was verrukÉ door die geestdrift.
cprak hii een eed wil ik niet, ik kom u enkel raad geven
- 4lip",
als rrriend'
en als zoodanig neem ik ook uwe belofte aan.
En toch zweer ik het u, Pieter, zoo ik mijn leven niet wiiwillig
voor-deze zaak geef., dan ben ik den naam van Àrtevelde niet waardig-.
geloof u, Filips; het verfr(xrwen dat oas volk urr vader
- Ik
schonk,
zal men ook n niet weigeren. Gii zult R.uwaard van Vlaanderen
nir., de eerste onder ons, de beste van ons allen
Misschien ook de ongelukkigste ! lispelde de maa. O, rniln
vader- !...

Hij nam ziin mantel en ging met Pieter van den Bosch naar het plein,
waar de groote schietwedstrijd zorrt gehouden worden.

L.OpDeBeeK . U ITG€V€R - AnTtUeRP€n

LODE\MIJK VAN LÀEKEN

IAN YOENS
EN DE WITTE KAPROENEN
Penteekeoiageo

vaa

lÀN

\I/ÀTERSCI{OOT

NTEUWE' GEHEEL HERZIENE TIITGÀ\IB

L. OPDEBEEK _ UITGEVER
7943

-

ANTWERPEN

o

I 00 il n
I'fistotri Eohe flornan
DOOIT

LOpE\^/rJK VAN LAnKEN

J-

r:

NATIONALE DRUi(KERIJ
St-Willebrordsstraat, 57 Antwerpen.
rw2.

