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De geschiedenis van Vlaanderen is bij ons te laude slechts al te weinig
bekend. En toch zijn de Vlamingen een yolk, aan hetwelk wij , al zijn ze
door de besluiten der politiek van ons gescheiden , als land- en stamgenooten gaarne de broederhand reiken. Dezelfde taal, dezelfde noeste
volharding, in hun geschiedenis dezelfde vrijheidsliefde en geest van
verzet tegen alien dwang en alle overheersching. Gelukkig daarom
onze tijd , nu de banden tusschen de Vlamingen en de Noord-Nederlanders nauwer zijn toegehaald , nauwer misschien, dam Coen we met
hen vereenigd waren en verschil van materi6ele belangen ons verdeelde.
Uit do geschiedenis nu van Vlaanderen heb ik een tijdvak gekozen,
hetwelk de Vlamingen van vroegere eeuwen zoo kenmerkend onderscheidt van hun overige Zuidelijke naburen , een tijdperk , waarin
zij een geestkracht ontwikkelden , welke ons verstomd doet staan. 't Is
de gesehiedenis van

JACOB VAN ARTEVELDE ,

den lakenkooper (niet

brouwer zooals men ten onrechte ineent, daar 't uit de stadsrekeningen
overtuigend anders blijkt) van Gent. Ik twijfel niet, of de daden van
den man , die geheel Vlaanderen tot afschudding van zijn ketenen wist
op te wekken , zullen de belangstelling mijner Lezeressen en Lezers
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boeien ; ze zullen er door gehracht worden om iets meer te weten
van de geschiedenis van een yolk, hetwelk reeds zoo vroeg znlk een
energie deed blijken Vinden

zij

er voorbeelden in van nog ruwe on-

beschaafdheid welke hue tegen de borst stuiten , H. verzoek hun, wel
te bedeliken, chit hetgeen ik mededeel in de veertiende eeuw is voorgevallen, toen in Holland de Hoekschen en Kabeljauwschen, in Gelderland
de Heekeren en Bronkhorsten , in Friesland de Schieringers en Vetkoopers elkander bestreden , en tooneelen te over aanboden van de
ruwheid der tijden , de onbeschaafdheid der zeden.
Ik meende deze opmerking vooraf te moeten laten gaan, om van
den kant mijner Lezeressen en Lezers een scheeve beoordeelin.g te
vermijden , en verder niets op te merken hebbende , beveel ik mijn
werk aan de welwillendheid van mijn mij steeds zoo toegenegen publiek aan.

P. J. ANDRIESSEN.

AMSTERDAM, 1874

EERSTE HOOFDSTUK.

Aan

ziekbed.

»Maryke , Maryke ! Ge slooft u te veel al Ge zult het
zoo niet uithonden. Laat toch eens aan anderen de zorg voor
onze Magdalene over."
»Goede God , Aert! Hoe kunt ge zoo praten ! Ge ziet
zelf, dat de lieve bloem daar nederligt en ge zoudt der
moeder willen verbieden, orn bij het bed van heur ondste
lieveling te waken."
»ik verbieden, Maryke! Ik verbied niets," hernam Aert.
»Maar ge overspant u. Waarom laat ge Truike niet een make
bij haar zitten ? Ge kunt haar loch wel eens een tijd in de
keuken ontberen. Daar zit ge en suft en verknijst u , net
zoolang tot ge zelf ziek wordt. En dan — wie zal er dan op
de kranke Magdalene passen ? Dan is de zaak nog driemaai
erger.''
»Wees daaromtrent g-erust , Aert," hernam Maryke. »God
de Heer geeft kracht naar kruis. lfij matigt den wind voor
het geschoren lain , en datgene , waartoe ik anders niet in staat
zou zijn , vali mij nu gemakkelijk."
»Maar van nacht zult ge toch niet weer waken, Maryke,"
hernam Aert. »Dat laat ge nu eens aan mij over. Goede
hemel! Ge ziet immers zoo bleek , als kwaamt ge zoo even
uit bet gasthuis en moest men u naast Magdalene te bedde
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leggen. Ga eens met mij nit en schep wat frissche lucht.
Dat zal de kleur op de wangen terugbrengen."
»En wie zal er in dien tusschentijd bij mijn lieveling
blijven ?" vroeg Maryke.
» Wel , Truike. En als ge haar alleen niet vertrouwt ,
laat dan Johanna bij haar zitten."
»Een_ meiske van tien jaren. En dan een onbedachte
deern , zooals Truike ? Neen , Aert, ge. krijgt me niet van
het ziekbed af. Meester Spelliaerde ') vond haar van morgen
weer erger dan gisteren. .Hij heeft gezegd , dat ik haar
trouw on] 't uur de geneesniiddelen moest ingeven , en
Triiike moest dat eens verzuimen. Daarenboven , ik heb
rust noch duur,, als ik niet bij haar ben."
»Vond de meester haar weer erger ?" vroeg Aert. »De
lieve Magdalene Ze was zoo forsch en zoo bloeiend. Die
ongelukkige koortse !"
»Ja , wel die ongelukkige koortse, die haar jengdig lichaam
ondermijnt," hernam Maryke. »Daar ligt ze nu neder, dat
lieve, vroolijke kind, zonder dat ze zelfs haar eigen moeder kent."
»Dus , van nacht neem ik uw post over , Maryke ," hernam
Aert. »En dan gaat ge boven slapen en kunt de verloren
krachten herstellen."
»11( boven slapen , Aert ? Waar denkt ge aan ? Dat ge bij
haar waakt en haar oppast , is mij goed. Ge zijt haar vader
en met mij haar de naaste. Maar ik laat me hier in een
hoek der kamer een bedde spreien , als ze me dan noodig
heeft, ben ik terstond bij de hand."
»in vredesnaam. Ge zoudt echter beter rusten , wanneer
ge boven gingt slapen. Het kreunen van Magdalene zal u
uit den slaap houden."

1) Meester Spelliaerde en Meester Arnold van Leene waren de stadsheelmeesters
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»Laat mij slechts, Aert ," hernam Maryke. »Ge kunt me
toch niet overreden om anders te doen."
»Nu, 't is dan zoo bepaald," hernam Aert. »Magdalene
schijnt nu nog al rustig te zijn."
» Zoolang het hurt.
Arme kind heeft tusschenbeiden
zulke akelige visioenen."
»Alles de koortse, vrouw, zooals meester Spelliaerde
zegt. 't Is de schrik, die haar door 't bloed geslagen is,
toen die satansche jonker haar bijkans overreed."
»'t Was ook een ding !" »hernam Maryke. ,»Was zij alleen
geweest, het arme kind zou onder de hoeven van zijn paard
vertrapt zijn, want ik stond daar verstijfd , verlamd van
den schrik."
»En bleek als een lijk," hernam Aert. »Gelukkig dat ik
er bij was, en 't kind met een ruk onder 't paard
van daan haalde. En nog gehikk4,,er voor den Leliaard :),
dat hij zijn ros de sporen gaf; want bij Sint Bavo! ik
had den schurk de hersens ingeslagen , zoo waar ik Aert
Thijssen beet."

1) Toen Guy van Dampierre, den 11 September 1279 door den
afstand van zijn moeder Margaretha (zwarte Margriet , , graaf van
Vlaanderen geworden was, poogde hij de vrij heden en voorrechten der
steden te beperken. Dat was te veel voor de vrijheidminnende Vlamingen i Toen hij dus kort na zijn verheiling tot Graaf, den wethouders gebood, om rekening en verantwoording te doen van het
door hen gehouden beheer, weigerden zij dat bepaald. Hij riep de
ulp van zijn leenheer , koning Philips III van Frankrijk , in. Deze
gebood den wethAnders , hun graaf ie gehoorzamen. Sedert riepen ook
lissing van den Franschen Koning in, wanneer
de Gentenaar
de Graaf iets e, hetwelk men niet verkoos te doen. Behalve
verwijdering tusschen het yolk en den graaf, veroorzaakte dit bij
velen haat tegen Frankrijk. Zij noemden zich naar de klauwen van
den Vlaamschen leeuw klauwaards , de aanhangers der Franschen
kregen den scheldnaam van Leliaards, naar de Fransche lelievaan.
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»Gelukkig, dat ge 't niet gedaan hebt!" hernam Marijke.
»Een poorter, die een edelman doodslaat, zou bij graaf Lodewijk
geen genade gevonden hebben!"
»14 lien oogendienaar der Franschen !" riep Aert nit.
»In trouwe niet! Hij, de Vlaamsche graaf , zou liever den
Vlaamsclien poorter zien trappen door zijn Fransche hovelingen
en vleiers , dan dat hij hem recht zou doen! Al had de kerel
mijn Magdalene gedood denkt ge, dat ik recht zou gekregen hebben !"
»Bedaard , lieve vriend ," zeide Maryke. »Bedaard ! Denk
toch aan ons arm kind."
»hist , omdat ik aan haar denk , Maryke, word ik woedend.
Men moet geen Vlaining zijn , als men dit alles kan verdragen ! Is dat een graaf? Is dat een vader zijner °riderdanen! HO is hun beul."
»Maar Aert !" zeide Maryke. »Maak u Loch zoo boos niet.
Bedenk , dat hij uw vorst en heer is."
»Mtjn vorst en heer !" riep Aert uit. »Een lieve vorst en
heer, misschien een vader ook nog ! Heeft hij niet tienduizend
zijner eigene onderdanen op 't schavot doen ornbrengen
."
»Omdat ze oproerig waren geweest , en hem alle onderdanigheid geweigerd hadden ," hernam Maryke.
»Alsof een vrijgeboren Vlarnmg de hand zal kussen van
den vreemdeling, die zijn land aan Frankrij k verkoopt ! Weet
ge, waarom de edelen van Philips van Valois zoo haastig
in 't strijdperk vlogen , om onzen graaf tegen zijn eigene
onderdanen to verdedigen ? 't Was wij1 ze bang waren ,
dat de Vlaamsche vrijheidsgeest naar Frankrijk zou overwaaien
en dan hun burgers en boeren zich niet I
ouden laten
trappen, zooals ze 't zich nu laten doen. e kunt gij
hem nog voorspreken , den man , die uw broeder op 't schavot
heeft doen omkomen ?"
»Ik hem voorspreken ?" vroeg Maryke. »Dan zou ik geen
Brugsche moeten zijn. Dan had u Jan van Named indertijd.
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niet nit Gent moeten verbannen , omdat ge een klanwaard ,
een echte Vlaming waart. Maar ik bid u, Aert, bedwing
toch uw drift. Reeds eenmaal heeft ze u op den rand des
verderfs gebracht. Denk toch eenmaal om vrouw en kinderen !"
»Juist, omdat ik aan vrouw en kinderen denk , haat ik
dies gekroonden Leliaard , Maryke. Of is hij het niet, de
ellendeling , die graaf van Vlaanderen is en zich niet verwaardigt om in ons schoone land te wonen , die al wat
Fransch is bemint, die mij en alle wevers in Gent, Brugge
en Yperen , kortorn in geheel Vlaanderen tot werkeloosheid.
doemt en velen onzer tot den bedelstaf brengt
»'t Is alles waar,, Aert," hernam Maryke. »Doch die zaak
is nu eenmaal zoo , en daar is niets aan te doen. Eer 't zoover
is , kornt er misschien verandering."
»Verandering ? Geen veertien dagen duurt het of al
de wol in Gent is verbruikt. Dan zijn de weefstoelen ledig,
de wevers zijn broodeloos en ontevrectenheid en oproer staan
voor de deur. En bij zitike periculeuse omstandigheden zondt
ge willen , dat we met de handen in den schoot zaten
Neen , Maryke , daartoe hebben de leden van 't gild mij niet
tot een hunner overlieden benoemd. Zoolang ik nog kan , zal
ik onze rechten verdedigen , en niet geduldig toelaten dat
mijn wevers met de hunner armoede en gebrek lijderi."
»Wees dankbaar , Aert , dat wij niet tot die ongelukkigen
behooren ;" hernam Maryke bezadigd. »Denk eens , wanneer
dat ons overkwam , en we onze lieve zieke het noodige niet
konden verschaflen."
»Dus tevreden zijn omdat wij geen nood hebben , terwiil
er duizenden in iteze goede stad zijn , die al de ellende van
de armoede en verduren , alleen omdat het onzen graaf
behaagt , de partij van den gevonden koning i ) te kiezen.
1) Dien naam gaven de Vlamingen aan koning Philips VI van
Valois. Zelfs schilderden zij , bij gelegenheid van den inval van
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Maar er moet een eind aan komen , of Gent zal does , wat
Brugge elf jaren geleden deed; het zal zijn vaderlijken graaf
alle gehoorzaamheid opzeggen."
»Nog steeds dezelfde vurige en onstuimige klauwaard
van voor negen jaren Heeft n dan "t lot van mijn arme
geboortestad niet geleerd , hoe gevaarlijk het is, zich tegen
den graaf te kanten ? Waar mannen als een Boonen Jansz ,
een Nicolaas Zanneken en een Lambert Boonen het onderspit hebben moeten delves, daar zal een Aert Thij ssen niet
ongestraft zich tegen zijn wettigen vorst verzettea.”
Z ij n wettigen vorst
zeide Aert smalend. Volgens welke
wet is hij graaf van Vlaanderen ? Volgens recht van erfenis.
Toen de maatschappij nog nit edelen en laten 1 ) besiond, was
de eene en grootste helft der menschheid bestemd , om de
andere te dienen. Sedert er een vriie zich zelf regeerende
burgerstand is ontstaan verkiezen de poorters zich niet te
laten trappen als lastdieren. Vergeet niet Maryke, dat er in
het eerste artikel van den eersten vrijheidsbrief onzer goede
stall duideNk geschreven staat : ^ De Gentenaars zijn hun
vorst gehoorzaamheid verschuldigd , zoolang hij hen volgens
recht en rede behandelt." En nu — worden we door den opgeblazen Lodewijk , den oogendienaar des Franschen konings,
volgens recht en wet behandeld ? Is dat recht, dat hij onze
havens sluit voor de Engelschen en daardoor onzen wolhandel
den kop innijpt? Is dat rede , dat hij een handel , welke
Vlaanderens poorters rijk maakt , aan &menden brood schenkt,
Philips in 1328 op hun banier een haan, als 't zinnebeeld van 't
Fransche wapen , en daaronder:
" Quand ce coq icy chantera ,
Le roi trouv6 cy eutrera."
of in 't Vlaarnsch
" Van dat men deze hanen zal hooren craeyen ,
Zoo zal hem die ghevonden coninck bier binnen verfraeyen."
1) Lijfeigenen.
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en de welvaart van de drie hoofdsteden van zijn land is ,
vernietigt ? En dat alleen , om aan zijn ellen dige voorliefde
voor Frankrijk te voldoen , om een koning te ondersteunen,
die Been recht op den troon heeft."
• Op dit oogenblik kreunde de zieke , en Maryke snelde
naar het bed, om naar haar te zien en haar als 't , noodig
was te helpen. Want , waar 't moederhart sprak , vergat
de Brugsche, dat zij Vlaamsche was , en was haar aandacht
onverdeeld op haar kind gevestigd.
We netnen die gelegenheid waar , om onzen lezeressen
en lezers jets van den Gentschen lakenwever en diens huisgezin mede te delen.
De wever Aert Thijssen is een man van bij de veertig
jaren. Hij heeft behalve zijn eigen weefgetouwen , nog verscheidene wevers, die voor hem in hun eigen huis werken.
Zeker zou hij rijker zijn dan hij nu is, indien hij niet,
nu negen jaren geleden , door Jan van Namen uit de stad
verbannen was geworden , omdat hij een klauwaard was en
men de klauwaards niet vertrouwde. Later teroggekomen ,
vond hij zijn zaak veel achteruitgegaan doch door vlijt en
oppassendheid heeft hij veel hersteld , wat toen verloren
was geraakt. Maar de man was te zeer Vlaming, om van
zijn echte vlaamschgezindheid genezen te zijn, Dat bemerkten
we uit zijn gesprek. Zijn vrouw was een Burgsche. Hij
had haar vijftien jaren geleden gehuwd , toen er nog niet
zulke veten tusscben de eerste en tweede hoofdstad van
Vlaanderen bestonden als later het geval was. Hij heeft bij
haar vier kinderen: de veertienjarige Magdalene, die zooals
wij zagen aan de koorts ziek ligt , Lieven , twaalfjaren oud,
die reeds zijn schooltijd volbracht heeft en nu bij vader aan
't weefgetouw bezig is, en dan nog een dochtertje van tien
jaren , Johanna , en een zoontje van zeven , Jacob. De beide
laatsten liggen nu reeds te bed.
Nadat Maryke haar zieke Magdalene ingegeven en haar
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goedgelegd heeft , gaat ze weer naar haar man toe , plaatst
haar hand op zijn schouder en zegt :
» Aert Ge weet hoe ooze Magistraat genoegzaam geheel uit
enkel Leliaards is samengesteld. Ge weet, hoe hij elke oproerige
daad tegen den Graaf weet te straffen. 't Is hier nog niet
vergeten , hoe ge u negen jaren geleden tegen de door hem
genomen maatregelen verzet hebt. En toen waart ge nog
Been overman der lakenwevers en trokt gij minder him
aandacht. Wees voorzichtig , beste man , en denk er aan ,
dat ge een vrouw en vier kinderen hebt. Toen heeft men
't bij verbanning gelaten. Den y echter om mijn broeder Ludolf,
hoe zwaar die zijn verzet geboet heeft , en wacht liever kaim
en bedaard de gelegenheid af, om langs wettige middelen
uw doel te bereiken."
De binnenkomst van den twaalfjarigen Lieven verhinderde
haar meer te zeggen ; ze belette Aert , om op haar smeekbede te antwoorden. 't Was een fame , stevige knaap , die
Lieven ; hij aardde naar zijn vader Daarhij kwam , dat op
dit oogenblik zijn wangen gloeiden en zijn oogen schitterden.
Men kon 't hem aanzien , dat hij opgevvonden was.
»Je komt Iaat thuis , Lieven ," zeide vrouw Thijssen. »Me
dunkt, dat de wandeling reeds lang kon zijn afgeloopen."
»0 , moeder !" riep de knaap uit.
»Stil, Lieven, wat bedaard !" hernam vrouw Thijssen. »Denk
aan de arme Magdalene."
»Wat is er , Lieven , dat ge zoo rood ziet ?" vroeg Aert
Thijssen. »Toch niet aan 't vechten geweest ?"
»0 , neen vader ," antwoordde de knaap , ietwat bedaarder.
»Maar daar is zooveel yolk vergaderd voor 't huis van den
Maarschalk van Vlaanderen
»Voor 't huis van den Maarschalk ? Wat had men daar
te maken ?"
1) Zeger van Contrazijn , heer van 1)rongene.
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van hetgeen er gesproken is , en tot goed verstand van het
volgende, u eenigszins met graaf Lodewijk den eersten
bekend maken,
Toen graaf Robert III in 1322 in tweeentachtigjarigen
ouderdom stierf, bet hij 't graafschap Vlaanderen na aan
zijn achttienjarigen kleinzoon, Lodewijk van Nevers. Deze,
te Parijs opgevoed , was een Franschman en vreemd aan
Vlaanderen en de Vlaamsche zeden. Hoffeesten en vermaken
gingen bij hem boven ernstige bezigheden. Geen wonder ,
dat de vrijheidlievende Vlamingen den vreemdeling slechts
met weerzin als hun vorst huldigden.
Nauwelijks was Lodewijk op den Vlaamschen troon , of
zijn oom Robert van Cassel en zijn tante Mathilda , de Bade
van Mattheus van Lotharingen , betwistten hem de gravenkroon. Men wendde zich tot Vlaanderens leenheer,, koning
Karel IV van Frankrijk , die Lodewijk in zijn graafsdhap
bevestigde, nadat deze hem Rijsel , Douai en Orchies had
afgestaan.
Niemand had bij deze gelegenheid Lodewijks belangen
met sneer ijver behartigd dan zijn oudoom, Graaf Jan van
Namen. Om dezen voor dien dienst te beloonen , droeg hij
hem de heerlijkheid Lamminsvliet (Sluis) op en voegde daarbij
het waterrecht over de havens van Sluis en Damme , sedert
tijden door de Bruggenaars bezeten.
Dozen waren over die schennis van hun recht woedend ,
en eischten teruggave daarvan. Toen hun eischen niet baatten , besloten zij Sluis te vernielen en dwongen zelfs
Graaf Lodewijk , hen op dien tocht te vergezellen. Doch Jan
van Namen ontving hen zoo good , dat ze met groot verlies
moesten afdeinzen. Een tweede aanval gelukte betel' Sluis
word genomen en graaf Jan gevankelijk naar Brugge gevoerd , waar men van hem eischte dat hij van Sluis afstand zou doen en hun de daartoe verleende oorkonde
overgeven.
2

»Gaat die maar nit mijn kasteel te Namen halen ," antwoordde »Ik heb ze daarheen gestuurd , .om ze voor
mijn nazaten te bewaren."
',Leg den trotschaard den kop voor de voeten !' riepen
de Bruggenaars.
En dat zou zeker gebeurd zijn , had Graaf Lodewijk de
gemoederen niet tot bedaren gebracht door te beloven dat
hij er voor zou zorgen hun de oorkonde nit te leveret]. De
listige graaf eater hield zijn woord niet, maar begaf zich
naar Parijs, waar hij aan 't hof over de aanmatigingen zijner onderdanen klaagde. Daarbij kwam nog , dat de Edelen ,
die de partij van Graaf Lodewijk waren toegedaan , hun
voornemen te kénnen gaven , om de Bruggenaars voor nemen van Sluis streng te straffen.
Nu waren de poorters der goede stad Brugge woedend.
Zich met de bewoners van het Vrije vereenigende, trokken
zij naar de naburige kasteelen der edelen van welke zij er
verscheidene van alle verdediging beroofden , sommige geheel
vernielden. Intusschen wist Jan van Doorne , een edelman ,
wiens huis aan de gevangenis van Jan van Narnen grensde,
dezen te doen ontvluchten. Zonder levee te maken , hakte
hij een opening in den muur die in den kerker van den
gevangene uitkwam, bracht den graaf naar de Vrijdagsmarkt , waar Jan van Hertsberge hem met dri p ruiters en
zes paarden afwaehtte , en vluchtte zoo met hem buiten
de stad. Toen nu de Bruggenaars hoorden , welke pogingen
graaf Lodewijk en graaf Jan bij 't hof van Frankrijk aanwendden , om hun stad en het Vrije te straffen , begrepen zij,
dat ze 't hoofd in den schoot moesten leggen en zonden ze
afgevaardigden aan den graaf, die zich destijds te Gent beyond. Met een boete van f 66,000 aan Jan van Namen,
waarbij deze zich verbond geen lakenweverijen t Sluis te
zullen oprichten , er geen lakenmarkt te houden of sterkten
te bouwen kwamen de Bruggenaars vrij. Ook de.bewoners
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van het Vrije , een landstreek , die niet minder dan negentig
dorpen bevatte , vroeger onder Brugge had gestaan , doch
nu aan den kastelein binnen den Brugschen burg onderworpen was , kregen het privilegie , dat voortaan hun bestuurders niet alleen vrijlaten zouden zijn, maar ook in
het Vrije moesten wonen.
Ware nu Lodewijk maar niet zoo Franschgezind geweest ,
dan zou zich alles tusschen hem en zijn onderdanen welgeschikt hebhen. Maar zelf altijd te Parijs of te Nevers
wonende , waar hij van 't geld dat hem Vlaanderen opbracht , in weelde en overdaad leefde , had hij daarbij de
dwaasheid , een Fransch man , den Beer d'Aspremont tot
landvoogd van zijn graafschap te benoemen. Deze , onbekend
met Vlaamsche taal , zeden en behoeften , liet het beheer
aan ambtenaren over, die zich , daar Lodewijk steeds meer
geld verspilde en dus hooger belastingen verordende , door
hun afpersingen bij 't yolk gehaat maakten. Dien ten gevolgde schoolden den 6 October een hoop ontevreden Bruggenaars bijeen en staken de huizen en kasteelen hunner
onderdrukkers in brand, zonder zich aan de vermaningen
van 's Graven raden en die van hun eigen wethouders te
storen. Vijf maanden lang waren Brugge en omstreken getuigen geweest van allerlei gruwelen toen Lodewijk naar
Vlaanderen kwam , de rust herstelde , den oproerlingen vergiffenis schonk , maar ook de ambtenaren in hun posten
liet , waarna hij weder naar Frankrijk terugkeerde. Een
nieuwe opstand volgde , en andermaal moest graaf Lodewijk
in Vlaanderen komen om de rust te herstellen. Hij deed
nu d'Aspremont door den dapperen ridder Philips van Axel
vervangen.
Maar die strijd tusschen de steeds rijker en machtiger
wordende poorters en de edelen , welke met leede oogen
die vermeerdering van rijkdom en macht der eens in hun
oogen zoo verachte burgerijen aanzagen, had een geweldige
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verbittering tusschen de beide partijen achtergelaten. Om
terug te winnen , wat ze door de zoogenoemde aan-matigingen der pooriers verloren hadden , schaarden ze zich op
enkele uitzonderingen na onder de Leliaards , hetgeen de
burgers voor hoogst misdadig aanzagen ; daar de vriiheidlievende Vlaming Been anderen beer verkoos te erkennen
dan zijn eigen graaf en niets hatelijker vond dan het Fransche juk. Onder Zeger Jansz. en Lambert Boonen trokken
nu de Bruggenaars het Vrije in en rustten niet, voor
daar alle riddersloten in puin en asch lagen.
Nu zag Lodewijk wel zich genoodzaakt cm strengere maatregelen te nemen. Tegen Kerstrnis 1124 kwam hij weder
in Vlaanderen , waar hij te Kortrijk met zijn oudoom Jan
van Namen , zijn oorn Robert van Cassel en vele andere
aanzienlijken een Neenkomst had , orn te raadplegen over
hetgeen hem te doen stond. Allen rieden strengheid aan.
Dientengevolge werden er eenige der belhamels uit het
1TrUe 's nachts van hun bedden opgelicht , naar Kortrijk gevoerd en onthoofd.
Daar men niet waagde om de Klauwaards in Brugge aan
te tasten , besloot men Aardenl9urg en Ghistel te versterken.
Nu sloeg Boonen het beleg voor de eerstgenoemde stad , terwijl Jansz. naar Ghistcl trok, waar de burgers her31 's Graven
aanhang h:elpen verdrijven ; Boonen kon echter niet zoo
gelukkig slagen met Aardenburg , dat aan den graaf bleef.
Zeger Jansz. rukte intusschen verder naar het zuiden op,
waar zich Nicolaas Zanneken met een talrijke macht Bruggenaars bij hem voegde. Ze vielen gezamenlijk Nieuwpoort
aan , 't welk ze even als Veurne , zonder slag of stoot innamen. Hierop trokken ze naar Duinkerken , door Robert van
Cassel verdedigd , hetwelk ze ook bemachtigden, terwijl Robert, door met zijn Bade achter zich op het paard te vluch ten,
ter nauwernood aan de krijgsgevangenschap ontkwam. Nu
vielen ook de steden St. Winoxbergen , Cassel , Belle , Thou-
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rout , Rousselare en Kortrijk hun toe. Moord en brandstichting was bij beide partijen aan de orde van den dag.
Lodewijk riep de drie leven van Vlaanderen te Gent
bijeen , en misschien zou de binnenlandsche verdeeldheid
tot zwijgen zijn gebracht, had de graaf niet in Kortrijk zes Bruggsche afgevaardigden , die daar de burgerij
tot opstand aanstookten gevangen laten nemen. Nauwelijks
was de tijding in Brugge gekomen , of vijfduizend Bruggenaars trokken op Kortrijk of , om hun medeburgers uit
's Graven macht te verlossen. Om hun te verhinderen , de
wallen ongemerkt te naderen , lief, Lodewijk de voorsteden
in brand steken. Dan , een felle Noordenwind wakkerde
de vlammen zoodanig aan , dat weldra een groot gedeelte
der stad in brand stond.
Kortrijks burgers , die kort te voren den graaf houw en
trouw gezworen hadden , hielden dit voor laag verraad.
Terstond luidden zij de klokken en vielen met messen ,
zwaarden , mokers , bijien , ja , met al wat ze grijpen en
vangen konden, op 's Graven gevolg aan ; vrouwen met loshangende haren , stortten zich op de edellieden , welke ze
onder de vreeselijkste martelingen van 't leven .beroofden.
Graaf Lodewijk , die poogde ontvluchten, werd gevangen
genomen en den volgenden dag met nog tien gespaarde
edelen aan de Bruggenaars uitgeleverd. 's Graven neef
Jan van Vlaanderen, Jan van Nevelles , Jan van Vervières ,
Boudewijn van Zegerskapelle , Robert van Zaamslag , Guy
de Crane , Guy de Visch en twee honderd andere ridders
vielen onder de handen der opstandelingen ; Jan van Namen
ontvluchtte naar Rijssel.
De tien Edelen werden door de Bruggenaars ten zoen
voor de uit hun bed gelichte en vermoorde vrijlaten , een
voor een voor 's graven oogen in stukken gekapt; terwiil
de graaf zelf , in triomf naar Brugge gebracht, daar in
de Hal werd opgesloten. Ook Yperen , waar de wethouders
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en edelen, die tot de Leliaards behoorden, bij zijn nadering
de vlucht hadden genomen , viel Zanneken in handen. Hij
werd er met alle eerebetoon binnengehaald en gaf den Yperaars den raad , om hun stad te versterken.
Aan 't Hof van Frankrijk verwekte 't gebeurde groote
verontwaardiging. Koning Karel 1V zond den gouverneur
van Vermandois naar Brugge , met bevel aan de poorters,
om hun graaf los te laten en diens genade in te roepen.
De gezant kreeg een weigerend antwoord, en was blij , dat
hij er zonder kleerscheuren afgekomen was , zoo donker
hadden hem de Bruggenaars hem aangekeken.
Ze benoemden nu Robert van Cassel tot Ruwaard, en
deze bracht terstond een leger op de been , om de Bruggenaars en hun medestanders tegen Graaf Lodewijk te ondersteunen. Nu moesten de aan Lodewijk getrouwgebleven steden
Gent en Oudenaarden nog veroverd worden. De Gentenaars ,
waar de regenten en edelen alien Leliaards waren , zonden
Willem van Wenemare met 20,000 man tegen de opstandelingen. Dicht bij de Rekelerbrug had er den 15 Juli
1325 een ontinoeting tusschen de beide lepers plaats, waarhij Wenemare sneuvelde en de Gentenaars geslagen werden.
Deze laatsten nu stelden Jan van Namen tot Ruwaard over
Vlaanderen aan , en zonden honderden van wevers , die
tot de Klauwaards behoorden, en onder hen Aert Thijssen,
doodeenvoudig de stad nit.
Nu beproefde Karel IV de macht der kerk. Een kardinaal,
daartoe door den Paus afgevaardigd en door de bisschippen
van Doornik en Thhouanne ondersteund, verklaarde geheel
Vlaanderen, met uitzondering van Gent en Oudenaarden, in
den ban; doch de opstandelingen stoorden zich daaraan
weinig , en hieven het beleg van beide steden niet op.
Daar kwam de winterkou den graaf te hulp. Velen verlangden naar hun warme haardsteden en keerden huiswaarts , waardoor het leger van Robert van Cassel zoozeer
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versmolt , dat hij zich genoodzaakt zag , naar Brugge terug
te trekken ; terwijl zijn veldheer Wouter Rothgee' een kamp
opsloeg bij Eecloo.
Thans namen de Gentenaars wraak over de ge!eden
nederlaag bij de Rekeierbrug. Onder de aanvoering van
Hector Vilain en Zeger van Kortrijk zett'en zij de verstrooide benden der opstandelingen na , en ontmoetten in de
vlakte tusschen Oudenaarden en Kortrijk een afdeeling van.
800 man , die genoegzaam alle gedood werden. Ook sloegen zij Rothgeer bij Assenede , waar deze veldheer sneuvelde en het Zeger Jansz. en Boudewijn Bochel ternauwernood gelukte , door de vlucht te ontkomen.
Al deze tegenspoeden , het stilstaan van alien handel en
bedrijf, de schaarschte van levensmiddelen tengevolge van
't verbranden van huizen en voorraadschuren en 't vernielen
van den te velde staanden oogst, het sluiten der kerken ,
deed verscheidene van de bondgenooten bij den Brugschen
Magistraat aandringen op de loslating van den graaf. In de
maand Januari 1326 begaven zich een aantal opperhoofden
en aanzienlijken naar de gevangenis, waarin hij nu zes
maanden vertoefd had en boden hem de vrijheid aan, mits
hij plechtig beloofde Been wraak te zullen nemen , maar
genade voor recht te laten Belden. Hij beloofde al wat men
wilde , werd vrijgelaten en trok terstond naar Gent. Had
nu Lodewijk slechts zijn woord gehouden ; vrede en eendracht waren ;n het geteisterde Vlaanderen teruggekeerd.
Maar de Franschgezinde graaf zocht weer zijn heil bij Koning
Karel , die hem met Fransche troepen ondersteunde , waarmede hij St. Omer , Therouanne , Doornik , Rijsel , Douai
en andere steden bezette en den opstandelingen een boete
van f 100,000 te zijnen behoeve en van f 200,000 voor
schadevergoeding aan Gent en Oudenaarden oplegde ; terwiji
hij de verdreven ambtenaren in hun poster' herstelde Dit
laatste gaf aanleiding tot nieuw verzet.
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De tijding daarvan ontving Graaf Lodewijk te Parijs,
juist Coen hij den nieuwen koning van Frankrijk Philips VI
van Valois , die zijn neef Karel IV van Capet was opgevolgd ,
hulde van zijn graafschappen kwam brengen. Andermaal
werd de kerkban over Vlaanderen uitgesproken ; doch met
even weinig gevolg als vroeger. Het Brugsche gepeupel
toch dreigde ieder met den dood , die niet aan de bevelen
van Zanneken Jansz., . Boonen en Jan Craye gehoorzaamden ,
ja beroofden bij een oploop in de Smedenstraat (8 Juli 1328)
Willem van Couchelaere en andere poorters , die zich daaraan niet wilden onderwerpen , van het leven.
Maar niet alleen met den kerkelijken ban hie koning
Philips VI zijn leenman. Hij riep zijn vassallen op , om
zich den 22 sten Juli te Atrecht te laten vinden en had daardoor in korten tijd een talrijk leger bijeen , waarmede hij
de grens bij Blaringem overschreed. Robert van Cassel ,
wel inziende dat de zaak der oproerlingen nu verloren was ,
sloot zich bij hem aan. Ook de Gentenaars en de burgerij
van Oudenaarden zonden hem hulptroepen.
En tegen deze groote macht kon Nicalaas Zanneken slechts
90,000 man overstellen. Toch rukte hij onversaagd naar
den Casselberg voort , waar hij den hoofdaanval des vijands
verwachtte. De Brutggenaars trokken met de vrijlaten onder
Zeger Jansz. naar den kant van Doornik en de burgers van
Kortrijk naar Rijsel, waar Graaf Lodewijk zijn hoofdkwartier had opgeslagen. Zoo ver dreef Zanneken zijn vermetelheid , dat hij zich, als een vischkooper verkleed, in het Fransche legerkamp begaf, om dat te verkennen. Ziende , hoe
stecht daar wacht werd gehouden , daalde hij met zijn yolk
in den namiddag van den 28sten Augustus van den berg af,
wierp zich in de vijandelijke 1egerplaats , stak de zorgelooze
wacht overhoop , en sloeg regelrecht den weg naar 's konings tent in. De verschrikte soldeniers vluchtten onder den
uitroep van : »Alles is verloren !" Miles de Noyers , wien de
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koningsvaari was toevertrouwd , koos het hazenpad ; hadden
graaf Willem van Holland en Robert van Cassel geen stand
gehouden , koning Philips ware verloren geweest. Doch nu
vond hij gelegenheid , door een geheime opening zijn tent
uit te komen en zijn keurbenden te verzamelen. Weldra
had hij den kleinen hoop Vlamingen omsingeld. Zanneken
en de zijnen verrichtten wonderen van dapperheid. Daar
valt hun aanvoerder , die in stukken worth gehakt. Nu
rest den Vlamingen niets antlers, dan zich door den drom
van vijanden die hen omringt , een uitweg te banen. Overtuigd , dat zij den dood niet kunnen ontkomen , besluiten
zij , hun leven zoo duur mogelijk te verko. open. Ze vechten als razenden; er vallen duizenden. Koning Philips ,
ziende, hoeveel edel bloed er vloeit , beveelt , hun een doortocht te openen, waarvan zij gebruik waken en door de
vijanden heen ontkomen. Van de 16000 die Cassel verlaten hebben, komen er ternauwernood 5000 terug. Daarop
steekt de koning de stad Cassel in brand en de vlammen
die van de hoogte waarop zij ligt ten hemel stijgen , kondigen den Vlamingen aan , dat ze overwonnen zijn. Nu
onderwerpt zich geheel Vlaanderen aan den graaf. Ook de
Bruggenaren doen het ; dock alleen op 't smeeken der vrouwen.
Toen een maand na den slag van Cassel, Philips over Rijsel
naar Parijs terugkeerde , was de orde hersteld.
Had nu Lodewijk maar eindelijk eens geleerd , om zijn
zegepraal met gematigdheid te genieten , misschten zou het
y olk , dat langzamerhand zijn welvaart zou zien terugkeeren ,
hem nog op de handers hebben gedragen. Doch de zwakke ,
zinnelijke man liet zich tot speelbal van zijn minnaressen
en gunstelingen gebruiken. .Hij had zijn Franschgezinde
edelen liever dan zijn degelijke Vlamingen. Hij begon met
het opleggen van zware lasten. Brugge alleen moest 100,000
Parijsche ponden (francs) betalen , en jaarlijks 3000 pond.
En zoo alle gemeenten naar evenredigheid.
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En ware het alleen bij deze geldafpersingen gebleven !
Maar Lodewijk nam ook wraak over 't gebeurde. Verscheidene
opperhoofden der opstandelingen werden ter flood gebracht,
o. a. Lambert Boonen en Jan van Dudzeele , die den graaf
gedurende zijn gevangenschap had bewaakt. Men berekent
het aantal van hen ; die op Vlaamsche schavotten bet leven
lieten , op niet minder dan tienduizend. Ook verkortte hij de
privilegien , vooral die van Brugge.
Groot was de vreugde van het yolk, toen gravin Margaretha op den 25 sten November 1330 op het kasteel te Male ,
op een half uur ten oosten van Brugge gelegen , van een
zoon beviel. »Dat is een Vlaming !" zeide men , en daar
't kind den naam van Lodewijk ontving , noemde men het
»Lodewijk van Male." — De zoon ," zeide men , »zal ons
troosten voor 't Been we van den varier hebben ondervonden." In den oorlog , dien graaf Lodewijk in 1834 om
't bezit van Mechelen met den hertog van Brabant voerde ,
stonden de Vlamfngen hem getrouw bij ; het scheen, dat
nu eenmaal vorst en yolk voortaan in vrede en eendracht
zouden leven. Doch Lodewijks Franschgezindheid was andermaal de oorzaak van verwijdering tusschen twee machten , wier eensgezindheid zoo noodig is tot bloei van een land.
Had de graaf, na 't sluiten van den vrede met Brabant ,
Brugge om zijn trouwe hulp in dien krijg verscheidene
zijner voorrechten teruggeschonken ; door zijn onafgebroken
verblijf in Frankrijk, waar hij op ongehoorde manier 't geld
der Vlamfngen met zijn vleiers , tninnaressen en gtmstelingen
verbraste , werd dagelijks de verwijdering tusschen hem en
zijn onderdanen grooter. Zelfs het trouwe Gent en niet
minder trouwe Oudenaarden verloren alien eerbied en alle
toegenegenheid voor een vorst , die zoo weinig tconde, de
belangen van zijn yolk te behartigen.
Daar maakte Eduard 1II van Engeland, op grond van zijn
afstamming van Philips IV, wiens dochter Isabella zijn
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moeder was , aanspraak op den Franschen troon ') en —
Lodewijk koos de zijde van Frankrijk. 't Gevolg hiervan
was een uitrusting van Vlaamsche schepen, om den Britten
't landen in Vlaanderen te beletten. Nu verbood Eduard
alien uitvoer van wol naar Vlaanderen. Het duurde niet
lang, of alle lakenweverijen stonden stil en het wemelde in
Gent, Brugge en Yperen van lediglooper3, des te ontevredener op den graaf, omdat ze door zip toedoen thans armoede leden , waar ze vroeger in ruimte hun brood hadden.
1) Philips de Schoone, koning van Frankrijk , liet drie zonen na,
die alle beurtelings den Frauschen troon beklommen , doch zonder
erfgenamen overleden. Nu hield de moeder van Eduard III van Engeland staande , dat haar zoon, na den dood harer drie broeders,
de eenige en wettige erfgenaam van den Franschen troop was. Philips
van Valois daarentegen, de zoon van een broeder van Philips den
Schoonen , betwistte haar dat recht, voorgevende dat de Salische wet
de vrouwen van de opvolging uitsloo t, ofschoon men tot hiertoe van
zulk een uitsluiting niet had geweten. Eer de zaak beslist was,
maakte Valois zich meester van den Franschen troon, en volgde er
een oorlog tusschen Frankrijk en Engeland, die een eeuw duurde.
Het huis van Valois behield cchter den troon.

TWEEDE HOOFDSTUK.
.................-.......................................

Jacob van Artevelde.
Op het midden van het plein , den Calanderberg genoemd ,
stond een hooge lindenboom , wiens dicht gebladerte daar
in den zomer een aangename schaduw verbreidde. En vlak
tegenover de vermaarde taveerne (herberg) »de Vos" stond
een groot huis met dubbelen gevel en steenen trap , het
huis , waarin de Gentsche lakenkooper Jacob van Artevelde
woonde , dien we door Aert Thyssen »den wijzen man"
hoorden noemen , en die in geheel Gent onder dien naam
bekend was.
't Huis zelf, zooals 't zich daar op den Calanderberg vertoont , bestaat uit twee gebouwen met gevels van gebakken
steen , met schoone gothisch gedekte vensters. Tusschen de
steenen ziet men houten kepers in groote vierkanten , en
die kepers zijn met kunstig beeldhouwwerk versierd. Ook
de kozijnen der vensters hebben den beeldhouwer werk
verschaft; ze zijn met gesneden bladeren bezet. In 't midden , van elk venster is een pijler , want het zijn dubbel
openslaande ramen , met allerlei figuren van. in lood gevatte
ruiten bedekt. En niet alleen het beeldhouw- en snijwerk ,
niet alleen het pannen dak , maar veelmeer de kleine steenen trap , die toegang geeft tot de voordeur , de grootte van
't huis zelf, dat zich van den Calanderberg tot den Pad-
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denhoek uitstrekt , doet vermoeden , dat de bewoner een
rijk en aanzienlijk man is. En dat is hij ook. Al is het
niet bewezen , dat hij tot den adel behoort , genoegzaam
zeker is het ; dat zijn geslacht zich met ridderlijke familien
innig had vermaagschapt , getuige reeds zijn huwelijk met
jonkvrouwe Cathelyne van Drongene , de dochter van den
Maarschalk van Vlaanderen. Algemeen geeerd en geacht ,
deelde hij in 't voile vertrouwen van zijn stadgenooten , die
hem gaarne in groote en gewichtige zaken raadpleegden.
Om tot het huis van Artevelde terug te komen, moet ik
doen opmerken , dat er in den Paddenhoek nog een achterdeur is , zoodat het twee uitgangen heeft.
»Zoo, goeden avond, Mher Aert !" riep een voider , die aan
een tafel voor de deur van »de Vos" zat met een kan
Rhijnschen wijn voor zich. »Ge komt zeker eens vernemen ,
welk goed nieuws er in de stad is."
»Dat kom ik , Mher Frans ," antwoordde Thijssen. »Zoo
even kwam mijn Lieven thuis met de tiiding , dat er eenige
Engelschen in de stad waren , en nu kon ik niet in huis
blkiven , maar moest zien te weten , wat er van de zaak
was. Mary ," vervolgde hij tot de waardin. »Geef me een
kan... wat drinkt gij , Frans?"
»Rijnwijn ," antwoordde Frans de Veer.
»Een kan Rhijnwijn," vervolgde de wever tot de waardin.
»En is het waar, Mher Frans, wat de jongen verteld heeft?"
»Welzeker , zoo waar als Persemjer, de tromper ') van het
Belfroot , steeds zijn waakzame blikken over de stad laat
weiden , en gereed is zijn Roeland te luiden , als er gevaar
dreigt en de poorters zich op de Vrijdagmarkt moeten verzamelen ," zeide de wever. »Zoo straks is er een boodschap
bij Mher Jacob van Artevelde gekomen , en is deze , verge-

1) Trompetter.
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zeld van den schepen Mher Gelnoot van Lens , de Magaleinstraat ingegaan, zeker om zich naar den Maarschalk te
begeven "
»'t Zal me verwonderen, of er wat van zal nitlekken ,"
hernam Aert.
»In alle gevallen zou 't een zegen zijn , als er een verandering in de zaken kwam ,"' zeide de Veer. N't Ziet er
in de toekomst donker nit voor de weverij."
»Donker ?" hervatte Aert. »Zeg liever pikdonker , Mher
Frans. Eilacy waar moeten de duizenden bij duizenden
wolkammers, wevers , blauw- en zwartverwers van leven ,
als de wolstapel in Gent is opgebruikt? Armoede , hongersnood , en de Heilige Maagd weet wat meer nog , staat ons
voor de deur."
»Dat moogt ge we! zeggen , Mher Aert ," antwoordde de
andere. »En als het de weverij s!echt gaat , dan lijden al
de neringen er ') onder. Maar ik heb van mijn vrouw gehoord dat uw dochterken de koorts heeft. Hoe gaat het
met haar ?"
» Altijd zorgelijk," antwoordde de wever. » Meester Spelliaerde zegt, dat de schrik haar in 't bloed is geslagen."
»De schrik ? welke schrik ?"
»Wel , toen haar een trotsche jonker bijna overreden had
en ik haar nog bij tijds van onder zijn paard weghaalde.
Het ergst is, dat mijn vrouw zich zoo aftobt. Die is maar
niet van 't ziekbed of te slaan."
»Wat zal men er aan doen , Mher Aert ," antwoordde
.11....■••■•■■••••••••••••••-..-...--

1) De ambachten van Gent waren in drie hoordneringen verdeeld:
De weverij , de vollerij en de kleine neringen. Tot de laatste behoorden alle ambachten, als brouwers ; bakkers . beenhouwers , smeden , timmerlieden , winkeliers , enz. In Gent waren er niet minder
dan 50 gilden.
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Frans de Veer. »'t Beste is ze te laten betuilen i ). Een
moeder is een moeder."
»Dat mag je wel zeggen , Mher Frans ," antwoordde de
w€ver. »En als 't nog maar goed afloopt; want als 't kind
kwain te sterven , dan zou ik geen raad met mijn Maryke
weten. Doch daar is Muggelyn. Wat moet die bier !
De koning van de Ribauden zal hier toch geen vreemdelingen zoeken."
De Ribauden waren tuchtwachten of politiedienaars , die
moesten waken over alien , welke het poorterrecht niet bezaten,
en dus zonder voorloopige rechtsvormen of bevelen konden
worden aangehouden. Ook moesten 't oog houden op
bedelaars , dieven , landloopers en moordenaars. Wie »onder
Ribaudenrecht stond ,". dierf de stadsvrijheden of was een
vreemdeling. De Ribauden van Gent hadden hun verblijf
in de Walpoort , een der versterkte poorten van de stad ,
waar men de engienen of oorlogswerktuigen der veste
bewaarde zooals den grooten boog van Gent , de springalen, de blijden , de stori-nrammen , enz. Deze Ribauden ,
24 in petal , waren de eenige betaalde soldeniers , welke
Gent in vredestijd in dienst had. Als het leger uittrok ,
dan moesten zij de wag-ens met mondbehoeften en het krijgstuig vergezellen; in de stad echter waren ze belast met het
bewaken der geringe herbergen en andere slechte huizen. Dien
tengevolge kon men ze van 's morgens tot 's avonds in taveernen
en bierkroegen vinden , en stonden ze bekend niet alleen
als de grootste drinkebroers van Gent, maar ook als de
vroolijkste gezellen , ten alien tijde gereed tot lachen, zingen en
slempen. Ofschoon de titel van koning , aan hun opperhoofd
gegeven , waarschijnlijk slechts een spotnaam was , werd die
in verderen tijd zelfs in schepensbrieven en andere oorkonden

1) Begaan.
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gebruikt. 't Was dus wel een wonder, koning Muggelijn
in een herberg te zien komen als »de Vos", die niet van
't aflooi was , waar de Ribauden anders thuis behoorden.
»Hij zal hier komen , om een kan wijn te drinken ," antwoordde Frans de Veer. »Misschien zal hij ook trachten te
vernemen, of iemand wat meer van de vreernde heeren
weet , die bij den Maarschalk van V 1 aanderen zijn."
»Zoo , goeden avond , Mher Thyssen , goeden avond Mher
de Veer ," zeide Muggelijn , terwijl hij naar onze beide
wevers toetrad. »Als 't niet onbeleefd is , mag ik dan bij
u aan uw tafeltje plaats nemen."
»Ga uw gang, Muggelijn," antwoordde Aert. »En zeker
zult ge een kan Rhijnschen wijn niet afslaan."
»De koning der Ribauden slaat niets af dan vliegen ,"
antwoordde Muggelijn. »En dan moeten ze hem nog steken , anders laat hij ze zitten. Maar wijn gaat boven vliegen."
»Dat weten we ," antwoordde Aert , die intusschen een
kan wijn besteld had. »En als we 't niet wisten , zouden
uw purperen neus en wangen 't ons wel verkondigen."
»Dat zit zoo in mijn aard ," antwoordde Muggelijn. ))Van
mijn geboorte af aan. . . ."
»Hebt ge wijn gedronken ?" vroeg Frans lachend.
" Met uw verlof, Mher De Veer. Van mijn geboorte af
aan heb ik zulke roode wangen en zulk een purperen neus
gehad."
»Nu, dan moat ge er als knaap wel aardig hebben uitgezien ," zeide Frans. »Maar a propos , ge zijt een slimme
keret; daarenboven belast met het toezicht over vreemdelingen. .hunt ge ons ook iets mededeelen aangaande die
heeren , welke van avond bij den Maarschalk van Vlaanderen zijn gekomen ?"
»'t Zijn Engelschen , naar ik hoor ," antwoordde Muggelijn. »Maar al hebben ze 't poorterrecht niet, 't zijn te groote
hanzen , dan dat ze onder Ribaudenrecht zouden staan.
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Daarbij , er zijn van onze schepenen naar 't huis van Ser
Zeger gegaan , en als die er zich mee bemoeien , mag Muggelijn zijn handen thuishouden."
.Mher Artevelde is er ook heen , naar ik verneem ,"
zeide Aert.
»Nu , als de wijze man er niet bij was , zou 't spel niet
volmaakt zijn , " hernam Muggelijn. »Daarenboven is hij de
schoonzoon van den Maarschalk. Of evenwel dat bezoek van
de Engelsche heeren onzen genadigen graaf zal bevallen ,
is een andere zaak , die mij niet past om te beslissen."
»En waarom zou het den graaf niet aanstaan ?" vroeg
De Veer. »Ze komen waarschijnlijk over den wolhandel
spreken."
»Over den wolhandel !" riep Muggelijn lachend uit. »Over
den .menschenhandel , meent gij. De Koning van Engeland
weet net zoo goed als gij en ik , dat in geheel Vlaanderen
Been enkele poorterij is , die lust gevoelt, om zich voor
Frankrijk te wapenen en zich bij de edelen te voegen , welke
het leger van den gevonden koning versterkt liebben."
»Dat komt, omdat de echte Klauwaard een hekel heeft
aan de lelievaan," antwoordde Aert. »Daarbij ; 't is in ons
belang om vrede te houden en onzijdig te blijven tusschen
de beide part ben. Wat kan 't Vlaanderen schelen , of die
twee koningen elkander al beoorlogen om den troon van
Frankrijk ? het eenige, wat voor ons van belang is en wat
we wenschen , is dat de havens weer worden opgesteld."
»En ge zoudt denken , dat de Engelsche koning Vlaan
deren de wol zijner markten zou toezendan , en niet tevens
van de gelegenheid gebruik maken , om een verbond met
het graafschap te sluiten ? "
»Ge hebt gel ijk , Muggelijn ," zeide Frans De' Veer. »Al
was 't alleen maar , om zijn yolk vrij door Vlaanderen te
laten trekken en Frankrijk in 't Noorden aan te vallen.
Doch daar komt de wijze man weer aan. 't Is wonder, dat
3
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hij Been van de vreewdelingen medebrengt , om die bij zich
te huisvesten."
't Zal mij verwonderen , waar ze den nacht zullen doorbrengen ," zeide Aert.
»Wel, naar alle waarschijnWkheid bij den Maarschalk ,"
meende Muggelijn. »Ser Segers huis is groot genoeg , om de
vreemden te herbergen. En als Maarschalk van Vlaanderen past het hem de gasten , die hem zijn komen opzoeken , onder zijn dak te houden."
»Korn , ik ga naar huis ," zeide Aert. »Mijn vrouw zal
mij wel met ongeduld wachten. Ik had even goed thuis
kunnen \blijven want ik ben weinig wijzer geworden dan
toen c ik heenging."
»Ik stap ook op ," zeide Frans. »Dan gaan we zoover samen."
»Dat is goed ," antwoordde Aert Thijssen , en nadat
beiden den waard hun vertering betaald hadden , groetten
zij Muggelijn en verlieten »de Vos" , om zich naar huis
te begeven.
Wij laten ben gaan, en volgen »den wijzen man" naar
't huis op den Calanderberg.
Terwijl hij daar op het hordes van den steep en trap vOür
zijn huis staat , kunnen we hem met goed onderscheiden
omdat het te donker is. Alleen merken we op ., (fat hij van
meer dan middelmatige gestalte is. Doch zoodra de dienstmaagd
hem heeft de deur geopend en hij 't ruime voorvertrek is
doorggegaan , hetwelk eertijds tot lakenwinkel schijnt gediend te hebben , treedt hij naar de; achterzaal , wier ramen
het uitzicht hebben op den Paddenhoek, en kunnen we hem
bij 't Licht der lamp , die op de tafel staat te branden , nailer
beschouwen , vooral nu hij zich van huive en mantel heeft
ontdaan , welke hij aan de dienstmaagd geeft , om die aan
den kapstok te hangen. Al wisten we Met , dat hij in Gent
onder den naain van »de wijze man" bekend is, we zouden
toch terstond aan dat gelaat beinerken , dat die Gentsche

35
poorter iemand is van groote geestesgaven. Dat breede
hooge voorhoofd , die helder bruine oogen , zoo diepdenkend
als ze in rust zijn , die eenigszins gebogen neus en die fijne
dunne lippen doen wijsheid en verstand zien. Toch ligt er
over dat gelaat lets goedigs verspreid , lets hetwelk den man
kenmerkt , die niet onbewogen 'Oen zijner broederen aanziet. Zijn kolder is, evenals zijn mantel, van zwart fluwcel
met donker roode zijde geboord. De hulk of kap , welke
hij afgezet heeft, is van donker bruin laken, zijn hozen of
beenkleederen van Gentsch laken van die fijnroode kleur als
edellieden ze drag en , en zijn tootschoenen zijn van geel
corduaansch leder. Een lederen tasch hangt aan zijn gordelriem en een knijf of wapenmes steekt er in.
De eenige persoon , die VC.] in de kamer vinden , is Ver
van Artevelde , de dochter van den Maarschalk van Vlaanderen.
Haar gelaat duet duitlelijk haar edele afkomst zien , en haar
kleeding is , zooals het der echtgenoot van den 'Aiken Vlaming
past. Die bestaat uit een samaar van gebrokeerde gele zijde ,
welke van den hals tot de voeten reikt , een huike van wit
linnen , dat slechts het ovaal van haar gelaat openlaat en
schoenen van zwart leder, boven den voet met een stalen gespje
vastgehecht. Ze zit , volgens de gewoonte der rkike dames ,
met haar spinnewiel vOlr zich; doch 't schijnt , dat haar
gedachten niet bij haar bezigheid zijn — ze heeft ten
minste den draad nit de fijne vingers laten glippen en 't
nette voetie heeft reeds sedert lang opgehouden, het rad in
beweging to brengen.
»Tiin het Engelsche heeren , die bij vader gekomen
zijn , Jacob ?" vraagt ze, zoodra de dienstmaagd de deur
gesloten heeft.
»Het zijn Engelschen , Cathelijne ," antwoort Artevelde ,
»afgezanten van koning Eduard van Engeland."
,Afgezanten van koning Eduard ? En heeft vader ze gehuisvest ?"
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»Natuurlijk. En ze zullen wel eenige dagen bij hem vertoeven. De komst van de gezanten is belangrkik , vooral in
deze dagen , nu 't verbod van uitvoer van wol uit Engeland ,
onze drie steden , Gent, Brugge en Yperen met armoede
en honger dreigt."
»En wat stelt de koning van Engeland voor , Jacob ?
vraagt Ver van Artevelde.
»Niets anders , Cathelijne ," antwoordt haar echtgenoot ,
#dan dat we onzijdig blijven , en koning Philips alle
hulp en ondersteuning weigeren. Minder kan hij wel niet
vragen."
»Mij dunkt , dat dit reeds veel is , Jacob ," antwoordt
Cathelijne. " Is 't weigeren van hulp aan zijn wettigen graaf
niet een daad van opFtand tegen diens gezag? Als vasal van
den Franschen koning is hij verplicht , dien met zijn krijgsmacht bij te staan. Als nu zijn onderdanen weigeren te
velde te trekken , dan staat dit immers volkomen gelijk met
oproer."
»Indien we Been vrije Vlaamsche poorters waren , maar
laten die blindelings gehoorzamen moeten , dan kondt gij
gelijk hebben. Indien we onzen graaf afzwoeren en ons
land aan den koning van Engeland opdroegen , dan zou er
sprake van oproer kunnen zijn. Maar niet als we tegen wil en
dank gedwongen te worden , de wapenen aan te Borden voor
een land , hetwelk ons toch buitendien reeds genoeg van
onze vrijheden beroofd heeft. Daar zijn tijden, Cathelijne,
waarin de burger moet gevoelen , dat hij een vrij man is.
Daar zijn tijden , waarin de burger wat moet weten op te
offeren voor 't welzijn van zijn land en zijn stall.''
» lk wil 't u niet tegenspreken , Jacob," antwoordt
Cathelijne. »Toch vind ik , dat wader zich zelf wel eenigszins in gevaar stelt, met die vreemdelingen te herbergen."
»Waarom ? wie zal het den Maarsehalk van Vlaanderen
ten kwade duiden dat hij gastvrijheid bewijst aan vreem-
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delingen , aan Engelsche heeren , die hem een bezoek komen brengen 1 Hertog Lodewijk is toch niet in oorlog met
Engeland? Daarenboven waren op de bijeenkomst Utenhove ,
Vaernewijk , Goethals, Berlighem , Halewijn en van der
Meulen, alien edellieden van naam en verdienste , en de
schepenen 1 ) Gelnoot van Lens , Pieter de Cleere , Lieven
van Veurne, Geraerd de Ned en Pieter Zoetaerde. En
opdat ieder mope zien , dat er in hun komst Been
kwaad steekt , zal de Maarschalk zich elken dag, zoolang
de Engelsche heeren bij hem vertoeven , met hen in 't openbaar vertoonen. Derhalve, wat deze zaak aangaat , Cathelijne ,
rust daarover uw hoofd. En mocht er gevaar in zijn ,
welnu, lieve, ge zijt een Vlaamsche vrouw en zult nooit
willen , dat uw vader noch uw echtgenoot zich zullen ontzien ,
wanneer het welzijn van het gellefde Vlaanderen , de voorspoed der goede stad Gent op 't spel staat."
Op dit oogenblik werd er op de deur geklopt, en spoedig
daarna kondigde de dienstmaagd Jan van Steenbeke aan.
»Laat den schepen binnenkotnen ," zeide Jacob van
Artevelde.
Kort daarop trad Ser Jan van Steenbeke , schepen van
der keure en die in een steep (groot huis in den smaak van
een adellijke burcht) woonde , de kamer binnen. 't Was een
rijzig man van forsche gestalte , maar wiens gelaat lets
trotsch en brutaals to kennen gat. , hetwelk onaangenaam
aandeed , welk gevoel er niet op verbeterde , als men hem
hoorde spreken.'
»Goeden avond , Ser van Steenbeke ," zeide Jacob van

1) De Magistraat van Gent bestond uit zes en twintig schepens ,
dertien van der keure (de eigenlijke regenten) en dertien van den
gedeele (die belast waren met de rechtspleging. Be eerste schepen
van der keure was voorschepen (opperschepen , tegenwoordig zou men
zeggen : burgemeeste r.)
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Arteveld. »Wat verschaft mij nog zoo laat op den avond
de eer van uw bezoek? Doch neem plaats."
»Dank u , Mher van Artevelde ," antwoordde de deken.
»Ik kwam den Calanderberg over, en, daar ik vernocien
had , dat gij van avond hij den Maarschalk van Vlaanderen
zijt geweest , wenschte ik gaarne van u te weten , wie de
personen zijn, welke bij Ser Zeger Cortrazijn zijn gekomen ,
wie hen gezonden heeft en wat hun bedoelingen zijn ?"
»Ser van Steenbeke ," antwoordde Artevelde." Veroorloof
mij , eer ik u antwoord, een wedervraag. In welke kwaliteit komt gij bier : als schepen van der keure of als vriend ?"
Bij laatste woord vertoonde zich een hatelijke grijnslach
op 't gelaat van den schepen.
»Beschouw de kwaliteit , waarin ik tot u kom , zooals
gij wilt," antwoordde »Doch als het tot uw geruststelling kan dienen , weet , dat het bij mij looter nieuwsgierigheid, of wilt ge liever, belangstelling is."
»Ik dank u voor uw opheldering, Ser Steenbeke," hernam Artevelde. »Intusschen kan ik mijn verwondering Diet
bedwingen, dat ge niet veeleer naar de »Leeuw-ten-Puttei,"
of »de Vos" zijt gegaan. Dat zijn de bekwame plaatsen ,
om het stadsnieuws te hooren."
Jan van Steenbeke antwoordde niet ; maar de kleur van
zijn gelaat werd wel wat hooger en zijn wenkbrau wen
fronsten zich. Jacob van Artevelde stoorde zich daaraan
echter niet.
u't Is intusschen hetzelfde ," ging hij voort." Misschien zou
't weinig passen voor een beer , die een Steen bewoont ,
om een taveerne te bezoeken , en daar gij mij thans de
eer aandoet , om het nienws gait mijn mond te willen
vernemen , zoo zal ik u op uw drie vragen kort en zakelijk
het volgende antwoord geven: De personen , welke bij den
Maarschalk van Vlaanderen hun intrek hebben genomen,
indien gij wilt weten , wie hen gezonden
zijn Engelschen
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heeft , ga 't bun zelf vragen — ze huisvesten bij mijn
schoonvader , en — wilt gij bun bedoelingen kennen , vervoeg u dan tot Ser Pieter Zoetaerde , die schepen van den
gedeele is en met verscheidene andere schepenen dezen avond
in 't huis van den Maarschalk tegenwoordig is geweest. Of
misschien kan Ser Jan van Utenhove u wel op de hoogte
brengen , die met verscheidene edelen zich bij den Maarschalk bey ond. Hiervan kan ik u de verzekering geven ,
dat er geen enkel woord in 't geheim is gesproken , en
geen der opgenoemde personen eenige reden zal hebben om
te weigeren , u in te lichten ten aanzien van 't geen ge
verlangt te weten."
't Was zooveel als gezegd : »Ge kunt heengaan." Of van
Steenbeke dat voelde, of dat hij begreep , toch niet meer
nit den wijzen man te zullen krijgen , hij nam afscheid van
Jacob en diens vrouw , en begaf zich ten huize nit.
»Die man i's uw vriend niet, Jacob," zeide Cathelijne ,
toen haar man , na den schepen ter deur te hebben uitgelaten , weder binnentrad." Waarom behandeldet gij hem zoo
kortaf?"
»Omdat hij het verdiende, Cathelijne," antwoordde van
Artevelde. »De kerel weet , dat ik hem ,
niet kan velen ,
ook toont hij in alle Bingen , dat hij mij vijandig is. En
dan bier te komen , om mij uit te hooren ! Dat is meer,
dan een oprecht en vroed man verdragen kan. Weet ge, wat
hij waard was geweest? Dat ik hem de deur had iiitgeworpen."
»Gelukkig, dat ge 't niet gedaan hebt, Jacob," antwoordde
Cathelijue. »Zillk een man zou u en vader kwaad genoeg
kunnen brouwen?"
»Mij ? Een poorter van Gent ?" hernam Artevelde, DHij
moest eens wagen , mij iets in den weg te leggen. Jacob
van Artevelde, Catheliine, is wel opgewassen tegen den schepen van Gent. En wat vader aangaat — de Maarschalk
van Vlaanderen is te ver verbeven boven een Steenbeke ,
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dan dat die hem aan den zoom zijns kleeds zou kunnen
schaden. Daarenboven ; hij is schepen van der keure en
geenszins van den gedeele. Stel u dus maar gerust , Cathelijne
en verban den geheelen Jan van Steenbeke nit uw gedachten."
We keeren nu nog even met Aert Thijssen naar zijn
woning terug. Hij had reeds de straat in welke hij woonde
bereikt, steeds verdiept in gissingen , wat toch wel die Engelsche heeren in de goede stad Gent kwamen verrichten ,
toen Lieven hem tegenkwam.
»Hoe , Lieven !" vroeg hij. »Waarom hebt ge moeder
verlaten ?"
»Ze heeft mij uitgezonden om u to halen, vader. Ze dacht ,
dat ge soms in »de Leeuw ten Putte" of in »de Vos" waart."
»En waarom zond ze om mij ? 't Is toch nog zoo laat
niet , Lieven."
»Magdalena is eensklaps erger geworden. Ze draait zoo
akelig met de oogen en wringt het lijf zoo wonderlijk ,"
antwoordde Lieven.
»Loop dan terstond naar Meester Spelliaerde , en vraag hem ,
of hij nog eens naar uw zuster komt zien ," hernam Thijssen.
»lk ben er reeds heen geweest , doch hij was niet thuis.
Toen zei moeder , dat ik u maar moest gaan halen.''

Op dit tijdstip (want het gesprek was onder 't loopen
gevoerd) , stond Aert Thijssen voor de deur zijner woning.
Hij lichtte snel de klink van de deur op en stapte naar
binnen. Hij vond inderdaad , dat Lieven niet overdreven
bad; de arme moeder was in doodelijken angst over haar
lieveling. Het duurde niet lang , of Meester Spelliaerde
kwam. Hij schudde treurig het hoofd : bet meisje lag in
hevige stuipen. Evenwel deed hij wat hij kon — wat vermocht de man tegen zulk een aanval ? . . . . Nog denzelfden
nacht stierf de lieve Magdalena . .." drie dagen later werd
ze op 't kerkhof van Sint Jacob begraven.

DERDE HOOFDSTUK.

De

wijze man.

We treden ruim twee jaren later, en wel op den 25sten
December 1337 andermaal het huis van »den wijzen man"
binnen. 1-lij is sedert we hem 't laatst zagen, tot opper of
overdeken 1 ) der drie Neringen benoemd , in plaats van
Geraard Denys, die om zijn al te vrijmoedig spreken voor
den tijd van vijf jaren uit Vlaanderen verbannen was en nu
te Ath in Ilenegouwen woonde.
We vinden hem thans zitten in een vertrek , dat op den
Calanderenberg uitziet. Bij hem zijn Ghelnoot van Lens,
Arteveldes trouwe vriend , de wever Aert Thijssen en de
lakenvolder Frans de Veer.
»'t Wordt meer dan erg, Mher van Artevelde ," begint
Aert Thijssen. »Sedert weer de handel met Engeland geheel gestremd is, staan alle weefstoelen. stil. Armoede en
honger heerschen onder de wevers en volders. Zij , die
vroeger een goed bestaan hadden en in genoegelijke welvaart hun leven sleten , sluipen nu vermagerd en holoogig
daarheen. We zijn char zoo over de Vrijdagmarkt gekomen.
Maar 't is een ellende om aan te zien!"

1) De deken der wevers was tegelijk Overdeken (Hookideken) van
alle gilden.
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»Lieve Yriend ," antwoordde Artevelde. »Mij jammert die
staat van zaken niet minder dan u. Heb ik niet gedaan
al wat ik kon , om de ellende te voorkomen , waarvan wij
getuigen zijn ? Maar — mijn vriend , Mher Gelnoot kan
't getuigen — ik heb geen medewerking gevonden bij den
Gentschen magistraat."
»Waartoe Jan van Steenbeke 't meest heeft toegebracht ,"
antwoordde Frans de Veer. »De Heilige Maagd weet het,
of de gevangeanerning van Ser Leger van Cortrazijn , den
Maarschalk van Vlaanderen , niet door zijn toedoen is geschied."
»Vel geen oordeel, mijn waarde," zeide Artevelde.
»'t Is waar, dat mijn schoonvader tegen alle recht en billijkheid aan . ja , tegen de voorrechten van Gent, terwijl hij
te Brugge vertoefde, verraderlijk gevangen is genmnen en
thans op 't kasteel van Rupelmonde gekeikerd is. Maar dat
heeft de Graaf gedaan , en het past ons Diet , zonder dat
wij 't weten, iernand van medeplichtigheid daaraan te verdenken. Maar ge wilt verbetering en .die wensch ik ook."
En gij zijt de eenige man in geheel VIalnderen , die
deze verbetering kan teweeg brengen ," zeide Frans. DGij
bezit het vertrouwen van *t y olk , hetwelk uwe groote
P

wijsheid en vertrouwen kent en vereert."
1 k , Mher Frans," zeide Artevelde. »1k ben huiverig,
om andertnaal de zaak van 't y olk op mi..] te nemen.
D

Heb ik niet al mijn pogingen aangewend , om koning
Eduards verbod op 't invoeren van schaapsvachten te doen
opheflen ? En vond ik toen eenige medewerking , niet bij den
graaf, dat kon ik vooraf berekenen , maar bij de schepenen
onzer stad ? En toen ik hen eindel0 had overgehaald , om
koning Eduard beloften te doen , waartegen hij de wolmarkt ATV) zou paten , hoe duur is toen dat verbond ons
te staan gekomen."
rGe hebt gelijk, Mher van Artevelde," antwoordde Ghel-
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noot. »En indien niet de Bisschop van Doornik 1 ) met
zijn bemiddeling tusschenbeidengekomen was, wie zal zeggen,
of onze graaf het arme Gent niet even zoo getuchtigd had ,
als hij 't vroeger Brugge heeft gedaan ?"
»En toch , een fraaie genade !" riep Artevelde uit. » Tweebonderd pond groot , die hij aan de stall schuldig was voor
Ondenburg moesten we hem kwijtschelden en daarenboven
nog 30,000 Parkische ponden betalen."
»Behalve dat afgevaardigden der drie leden van Vlaanderen
zich naar Avignon moesten begeven om in harden van,
den Paus onze trouw aan onzen opperheer en graaf te bezweren ," bernam Ghelnoot.
»Alsof we er ooit een oogenblik aan gedacht hadden ,
ontrouw jegens onzen graaf en beer te plegen ," hervatte
Artevelde. »Het rechte van de zaak was , dat we moesten
beloven , een millioen gulden te zullen betalen, indien we
dien eed ooit in 't geringste schonden."
»Toch heeft graaf Lodewijk het niet zoover kunnen
brengen , dat Vlaanderen ter liefde van den koning van
Frankrijk de wapens heeft opgevat," zeide Aert.
»Waarom de gevonden koning een leger van 8000 man
in 't land van Cadzand heeft gelegd , die verleden jaar op
Sint Maartensdag door de Engelschen geslagen werden en
waarbij niet minder dan 3000 van graaf Lodewijks vrienden
het Leven lieten ," voegde Frans er bij.
»En onder hen 's Graven broeder, Guido van Riikenburg ,"
zeide Aert, »Zie 1VIher van Artevelde , zulke slagen moest
de koning van Frankrijk meer ondervinden."
»En juist ten gevolge van een en ander is de wolhandel
geheel en al gestremd ," zeide Artevelde. »Juist dien ten
gevolge is er armoede en ellende in onze steden."
»En we vertrouwen op uw hulp , Mher van Artevelde ,"
1) Andreas Ghiny.
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hervatte Frans de Veer. »Zie, wijze man, de Vrijdagmarkt
!evert een tooneel op , als ge u moeilijk kunt voorstellen.
Menschen , die sedert veertien maanden geen werk gehad
hebben , zijn daar saamgerot; mannen en vrouwen met vermagerde kaken en holle oogen , uitgeteerde kinderen , sommigen te machteloos om te staan en leunende tegen den
muur van het Sint Jacobskerkhof. Zij , die nog kraclits
genoeg overgehonden hebben , morren en ballen de vuisten...N
»Er zijn toch vrij wat uitdeelingen geweest , mijn vriend
zeide Ghelnoot. »Heeft niet de regeering , nog geen veertien
dagen geleden , een leening gelicht en duizende ponden aan
de Neringen uitgedeeld ? Wat moet zij meer doer.?"
»Alles goed en wel , Mher Gelnoot ,. antwoordde Frans.
»Er is, vooral in de laatste maanden, door mannen als Ser
Jan van Utenhove 1 ) vrij wat gedaan , om 't leed te verzachten. Maar het aantal is te groot; er zijn te veel monden. Daarbij nu nog de vinnige koude. Kortom , Mher van
Arievelde, we komen tot u nit naam • van de verarmde
Gentsche burgerij en bidden u : red ons van den hongerdood..
»Boort eens , M herren ,. zeide Jacob van Artevelde. »'t Is
reeds sedert tang , dat ik op redding en verlossing peins.
Menigen nacht lieeft het mij den slaap ontroofd. Indien ik
dan oak al in den beginne tegenwerpingen maakte , 't was
om u den loop mijner overpeinzingen merle te deelen. lk
geloof, dat ik het middel beiit , om Vlaanderen zijn oude
vrijheid en nering terug te geven , maar daaraan is een
voorwaarde verbonden..
,En die is?. vroeg Aert.
»Dat de Gentenaars Gentenaars en Vlamingen durven zijn,
eendrachtig en overtuigd van het recht onzer zaak , met

1) Den deken van 't Sint Joris of venversgilde,
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mannenmoed en Vlaamsch geduld dit geschonden recht wrekende.a
" Duizend handen voor een ! Gebied slechts!a riep Frans
de Veer uit.
»Versta mij wet , Mher Frans ,ll hernam Artevelde. » Zonder het plegen van baldadigheid of onrecht.a
»Natuurlijk ,a hernam de voider.
» Welnu , laat men dan tot overmorgen geduld hebben ,
dan zal ik zelf de zaken met hen bespreken. Doch wat is dat?"
En hij stond op, en keek door het venster. De geheele
Calanderberg begon zich met menschen te vullen , die van
de Vrijdagmarkt daarhenen stroomden. Ook de drie andere
mannen waren opgestaan en hadden zich aan venster
geplaatst.
»'t Volk schijnt ongeduldig te worden over ons tang nitblijven , amide Aert ThVissen. »Het komt zelf om antwoord
vragen.a
»De wijze man moet raad scbaffen! Nering en vrijheid !a
Brood of werk!, dat waren de kreten, welke men vernam,
en die over de markt .weerklonken.
»Dit komt al zeer nabij aan oproer!, riep Jacob van
Artevelde uit. »Groote God! als die wagen zoo zonder
voerman voortholt, dan verbrijzelt hij al wat order zijn
bereik komt..
Op dit oogenblik werd er op de deur in den Paddenhoek geklopt en kort daarna trad er haastig een man
binnen. 't Was de voorschepen der keure (burgemeester)
Ser Maes van Vaernewijk.
»Wat is dat , Ser IVIaes ?a vroeg Artevelde. »Dat heeft
veel van oproer !.
Zijn er de beginselen van , Mher Jacob, en alleen gij
kunt het in zijn geboorte smoren.a
»Dan zal ik naar buiten gaan en bun ons ontwerp mededeelen ,11 antwoordde Artevelde. » Die menigte moet een

46

leidsman hebben , het eischt mij als zoodanig; welnu , ik geef
mij zelf ten beste voor 't Neil van Gent en van Vlaanderen a
»0, om Godswil niet, Mher Jacob!il zeide Ser Maes.
»Niet hier, maar buiten de knipe ') van Gent moet dit
geschieden. Wanneer zoo iets binnen de jurisdictie van
ooze stay plaats had , we zonden weer ondrageaike boeten
moeten betalen , en wij schepens verloren 't hoofs{ er bij.11
»Stel u gerust. liet blijft dus bepaald, dat de Magistraat
mij niet zal tegenwerken Pa
»Zijn geheime ondersteuning hebt gij , Mher Jacob
hernam de voorschepen. »Slechts vier of vijf zip tegen
uw on twerp. a
» Welnu dan, met Gods hulp stel ik mij aan hun hoofd ,"
zeide Jacob van Artevelde. »Er moge van komen , wat er
wil; ik neem alle verantwoordeliikheid op mij
»En er geschiedt Diets in de kuipe van Gent ?"
»'t Zal in de Bijioke zijn, overmorgen , als ge 't goedvindt.ii
»Uitmuntend. Doch zorg, dat nu het yolk uiteenga en
Been baldadigheid plege.ii
Daar zal ik voor zorgen , Ser Nlaes,a antwoordde'Artevelde.
»Dan ga ik gerust heen
»Tot straks op onze bijeenkomst.11
Intusschen was het gejoel al heviger en heviger geworden. Jacob van Artevelde ging naar beneden , deed de voordeur open en stond eensklaps voor de oogen van het woelende y olk. Daar liet een trompetter van een der dekens
een schel geluid hooren ; 't geroep . zweeg, de menigte werd
stil — de dekens en gezworenen der Neringen verzarnelden
zich en gingen , naar 't huis van Artevelde.
Wat verlangt ge van mij ?il vroeg nu deze.
Ober van Artevelde ,a begon de deken der schippers.,
nWe komen bij u om raad. Gij alleen in gansch Vlaan1) Het rechtsgebied.
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deren , zijt door uw wijsheid en groote goederen hij
machte, om ons voorspoed en vrijheid terug te geven.
Zeg, dat gij ons redden kunt en wilt, en we willen u
volgen en gehoorzamen."
»Mijne vrienden antwoordde Artevelde. »lk ben gereed,
niet alleen mijn vermogen , maar ook mijn leven op te offeren , om mijn medeburgers van den hongerdood te verlossen. Maar dan moet gij mij plechtig beloven , mij getrouw te zijn in alle zaken, en mij niet te verlaten in
den dag des gevaars."
»Dat willen wij
hernarn de deken. »Daarop Beef ik u
de hand."
»En wij ook
riepen de andere dekens en volgden 't
voorbeeld van hun metgezel.
»Welnu dan , vrienden ! Gaat gerust huiswaarts; overmorgen op het • plein der Bijloke orn drie ure des namiddags zal ik u verklaren , hoe Vlaanderen omniddellijk kan
gered worden nit zijn ellende en vernedering — misschien
wel , zonder een drnppel bloeds te verliezen. Doch vermaant
uw gezellen , dat ze rustig naar huis gaan. Een daad van
geweld, en alles is onherroepelijk verloren ! Dus tot overmorgen om drie ure na den middag op het plein der Bijloke!.
»Wees verzekerd, wijze man , dat er niets zal gebeuren ,
hetwelk plannen zou kunnen tegenwerken hernaw de
deken der schippers, en na den volksman gegroet te hebben ,
gingen zij naar yolk terug.
Toen Jacob van Artevelde weer boven kwam , zeide hij tot
de beide mannen , die hem 't verzoek waren komen brengen
»Ik heb zelf 't antwoord reeds gegeven. Doch gaat been ,
en vermaant bet yolk tot kalmte; want, wanneer er daden
van geweld gebeurden, dan ware alles verloren..
Door hun dekens aangespoord, verlieten de bijeengestroomde
ambachtslieden langzatnerhand den Calanderberg en keerden
met hoop in 't hart naar bun woningen terug. Dien ge-
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heelen avond echter bleef »de VosN vol mannen , die met
elkander over de aanstaande groote gebeurtenis spraken en
met nieuwsgierige belangstelling naar de ramen van 't huis
met de twee gevels keken , waar op de groote zaal de vensters verlicht waren. Ze vermoedden , maar wisten niet,
dat daar vergadering gehouden werd. 't Waren de schepens ,
benevens verscheidene voorname burgers en edellieden van
Gent, die, om geen opzien to baren , door den ingang in
den Paddenhoek het huis van den wijzen man waren binnengegaan en met welke deze nu beraadslaagde over de volvoering zijner plannen.
De tweede kerstdag was stil voorbijgegaan en de dag
tot de bijeenkomst in de 41oke brak aan. De Bijloke was
een groot , vierkant plein , rondom door muren ingesloten. Aan de oostzijde stond de abdkj met haar schoone,
prachtig gebouwde kapel en daar naast het hospitaal der
broeders des gemeenen levens , waarin een gedeelte der
stadzieken werd verzorgd. Midden op het plein verhief
zich een nude hooge lindenboom , aan welks voet zich een
stoel of dam van aarde be yond , omschut met planken.
't Was er vol op die Bijloke, den namiddag van den 27sten
December 1337 , en 't waren inensclien van allerlei rang
en stand, welke men daar zag , zoowel de rijken met hun
langen kolder van fluweel of fijn Gentsch laken , meest
zwart of donkerblauw gekleurd , den riem om 't lijf met
den tasch van fijn corduaansch leder , waaraan de knijf of
dolk , en den mantel met bont gevoerd ; de handwerkslieden
met hun kolder of gesloten overkleed van grower laken of
leder,, dat hen slechts tot de knieen reikte. In hun gordel
zonder tasch stak een knijf; bij de ambachtslieden meestal
een stuk gereedschap. Allen , rijk of arm , hadden lakensche beenkleederen en tootschoenen aan en een Intike van
dezelfde stof op 't hoofd. De enkele vrouwen , natuurlijk
alle van ambachtslieden , die nit nieuwsgierigheid, op de
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Bijloke waren gekomen, droegen kolders van purper of blauw
laken welke haar tot op de voeten neerhingen, een bouwen
(boezelaar) van kanevas en een huike van wit linnen om
't hoofd geplooid. Ofschoon nu de menigte uit lieden van
allerlei stand was saarngesteld , moet ge echter niet denken,
dat die verschillende lieden daar zoo bont dooreen wandelden of stonden. 't Was natourlijk , dat ieder zijn bekenden en
vrienden opzocht , 'en zoo bevonden zich de aanzienlijke poorters , de edellieden en de schepens even goed bij elkander ,
als de wevers, de volders , de verwers , de timmerlieden, enz.
Zoodra de klok Brie sloeg , baande Jacob van Artevelde,
die met de schepens had staan praten , zich een weg door
de opeengehoopte menigte en trail naar den lindeboom,
waar hij de hoogte beklom , welke er zich rondom beyond.
leder had eerbiedig plaats gemaakt voor den vereerden man ,
en de juichkreet die er opging verstomde , toen hij daar
onder den lindeboom stond ; zoodra hij met de hand
wenkte , was er algemeene stilte.
We willen u de geheele redevoering van Artevelde niet
geven , maar u er slechts den inhoud van mededeelen , en
er somtijds eenige woorden uit aanhalen.
»6ezellen en vrienden begon hij. »Velen uwer denken ,
dat we hier samengekomen zip , om middelen te zoeken
tegen den hongersnood , die ons ongelukkig vaderland zijn
laatste krachten dreigt te ontrooven. — Wel is dit het
eerste , loch 't hoogere en voorname is , Vlaanderen niet
alleen nering te hergeven , maar ook macht en vrijheid te
herschenken."
Nu herinnerde hij zijn hoorders, hoe hun voorvaderen groote
en talrijke vrijheden bezaten, welke zij van goede vorsten
ter belooning van hun verkleefdheid hadden ontvangen , hoe
vroeger elke Vlaamsche gemeente haar rechten en privilegien
had, door vorst en yolk onder den blauwen hemel bezworen ,
en hoe die rechten en privilegien hun langzamerhand o pt4
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nomen waren door hun vorsten, die aan den leiband liepen van
de Fransche koningen. Zoolang de Vlaamsche graven onafhankelijk waren gebleven van het Fransche hof , was Vlaanderen groat en onoverwinnelijk geweest; maar sedert men
daar geweld noch omkooping ontzag , om de kinderen der
Vlaamsche graven naar Parijs te doen komen , ten einde er hun
opvoeding te erlangen , waren deze opgevoed in Fransche
denkbeelden, onbekend gebleven met Vlaamsche taal en Vlaamsche zeden , hovelingen geworden van Frankrijks koningen ,
gereed om mede te werken tot Frankrijks grootheid , zelfs
ten koste van het geluk der onderdanen , welke God aan
hun bescherming had toevertrouwd. En toen Vlaanderen
opstond om zijn vrijheden terug te erlangen , had Frankrijk
de graven tegen de gemeente geholpen, om het nog meer
vrijheden te ontrooven en tweedracht en verdeeldheid
onder Vlaanderen burgers gezaaid.
»Weet ge, broeders, waar het graf onzer vrijheid zou
zijn , indien zij sterven kon ?ll vervolgde Artevelde. »Te
Parijs, in de kerkers van het Louvre. Daar heeft graaf
Ferrand den afstand van Waalsch Vlaanderen geteekend ;
daar heeft graaf Guy het schandelijk verdrag van Melun
bekrachtigd ; daar heeft Graaf Robrecht van Bethune het
laffe verbond van ongerechtigheid onderschreven ; daar heeft
onze tegenwoordige Graaf' Lodewijk de onmiddellijke heerschappij van Frankrijk over Vlaanderen erkend ; daar heeft
hij andermaal Rijsel , Douay en Orchies aan Frankrijk afgestaan , kortom , de vernietiging onzer vrijheden bezworen.11
Nu ging hij voort , hoe Frankrijks edelen er belang bij
hadden , om de vrijheden der Vlaamsche gemeente te fnuiken , dewijl ze bevreesd waren , dat de Vlaamsche vrijheidsgeest naar Frankrijk zou overwaaien en ze hun anderhoorigen niet langer ongestraft zouden kunnen onderdrukken ;
hoe de koning van Frankrijk graaf Lodewijk gedwongen
had , de Engelsche kooplieden tegen recht en wet in Vlaan-
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deren te doen aanhouden , en hen in Fransche kerkers
te werpen , en hoe Vlaanderen 't onschuldig slachtoffer van
die gewelddaad was geworden ; daar koning Eduard nit
weerwraak den uitvoer van Engelsche wol naar Vlaanderen verboden had , hoe de wolstapel naar Holland was verplaatst ,
en daardoor het land sedert een jaar aan den akeligsten hongersnood ten prooi was.
»En wat ,ll zoo vervolgde Artevelde , »wat deed graaf
Lodewijk , door wiens schuld deze ramp Vlaanderen had
getroffen ? Op aanraden van Frankrijk riep hij de gemeenlen
te Brugge ter dagvaart bijeen 1 ) , om er over de middelen
ter herleving van de Vlaamsche neringen te raadplegen. Dat
was een laag verraad ! Men trachtte er onze afgevaardigden
over te halen , om nog meet- aan Frankrijk of te staan. Toch
was er een enkel burger — 't was een poorter van Gent —
die zijn stem durfde verheflen om aan te dringen op
herstel van de goede verstandhouding tusschen Vlaanderen
en Engeland. De man was een beroemd ridder,, die veertig
jaren lang zijn vorsten trouw had gediend , eens de boezemvriend van Graaf Robrecht van Bethune. En klie man ,
de grijze Maarschalk van Vlaanderen, Segher de Contrazijn ,
werd op een bevel van Frankrijks koning in den kerker van
Rupelmondesteen geworpen. Ge weet , wat Gent gedaan
heeft , om de verlossing van zijn edelen poorter te verkrijgen , hoe de graaf langen tijd de smeekingen onzer gezondenen onverhoord liet , en eindeliik , als moest itat een genadig antwoord verbeelden , ons toevoegde : » Gaat naar Parijs,
en vraagt den koning , of hij het wil toelaten !"
»Lafheid ! vernedering !ll vervolgde -hij met verheffing
van stem. Zen Vlaamsche gemeente moet te Parijs het
recht van haar poorter bepleiten , voor den vreemdeling ge-

1) 6 juli 1437.
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knield , recht of bidden ais een genade. 1 ) Zoo diep, zoo eindeloos diep zijn wij gevallen , vrienden en gezellen ; uit zulk een
diepte zullen wij ons heden roemrijk verheffen , indien er
nog voorvaderlijk bloed door onze aderen stroomt en wij
ons durven herinneren , dat wij zijn Vlaminen en Gentenaars.11
Een donderend gejuich volgde op deze ferule toespraak.
» Vlaanderen den Leeuw ! Vriineid en nering riep het yolk.
Artevelde wenkte met de hand. Er ontstond weder stilte.
Nu gaf hij de middelen aan de hand , waardoor die vrijheid
kon herkregen worden.
In de eerste plaats moest elk poorter van Gent den volgenden morgen zijn goedendag 2 ) zijn kruisboog of zwaard op
de volksvergadering medebrengen; den armen poorters zou
de Gemeente er een schenken.
Ten tweede zou elke wijk weer gelijk vroeger worden
ingericht bij honderden en tienen onder de centeniers en
konstabels , te kiezen door het yolk.
Ten derde zou het yolk vier hoofdmannen en een opperhoofdman kiezen.
Ten vierde zou ieder burger bij de eerste oproeping gereed zijn, om Vlaanderens vrijheid te verdedigen.
»Als 'eerste daad der vrije gemeente van Gent verklaren
wij plechtig onder Gods hemel , dat wij a! de verbintenissen ,
in het Louvre aan onze graven ontrukt , verloochenen als
vruchten van valschheid en meineed ; wij zenden uit Gent
den roep »Vrijheid en verlossingll over geheel Vlaanderen
en ik verzeker u , dat de kreet » Vlaanderen den Leeuw !
Vrijheid en Nering !ii ons uit alle hoeken des Lands zal antwoorden als het teeken van ontwaking. Brugge en Yperen
zijn bereid : ze wachten slechts op onzen broederlijken roep.
0, gezellen , wanneer Vlaanderen dan zestigduizend man
1) En Gent had het gedaan, doch vruchteloos.
2) Een knots met een kogel aan 't eind , waarop ijzeren punter.
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op zijn grenzen zal kunnen zenden , dan zal men tweemalen toezien , eer men den fieren Leeuw een muilband
zal durven toonen !.
En als Vlaanderen machtig zou zijn , dan zou het al zijn
vrijheden , ook Waalsch-Vlaanderen, Rijsel , Douay en Orchies nit de handen van den vreemdeling terugeischen.
En hoe stonden nu vrijheid en maclit in verband met
arbeid en nering? Ze wisten, dat Reinout van Gelre uit
naam van koning Eduard twintigmaal verkiaard had , dat
het verbod op de wol onmiddellijk zou worden opgeheven ,
als de Vlamingen wilden verklaren , om niet in het Fransche leger tegen Engeland te strijden. Welnu, als Engeland
zag, hoe Vlaanderen voor zijn vrijheden het zwaard tegen
Frankrijk aangordde, dan zou die vrijlating onmiddellijk
volgen en zou er weer arbeid , weer overvloed in 't land
komen.
»Dit zoo eindigde Artevelde. »Dit is de raad dien gij
mij hebt gevraagd indien iemand van u lets beters voor
't heil van Vlaanderen weet, dat hij het zegge..
»Heil , heil den wijzen man ! Vlaanderen den Leeuw !
Nering en vrijheid !. waren de kreten , welke hem begroetten , toen hij van de hoogte onder den lindeboom afsteeg,
en zich weder naar de plaats begaf, waar de schepens stonden.
Indien ge nu meent , dat er zich Been stem tegen Arteveldes voorstel verhief, zoudt ge u grootelijks vergissen.
Jan van Steenbeke en zijn aanhang waren tegen den maatregel , ze durfden er echter niet rond voor uitkomen , uit
vrees van voor Leliaards te worden gehouden. Toch wisten
ze door listige woorden pogingen aan te wenden , om bet
voorstel van Artevelde te doen vallen. Gelukkig dat er
nog een partij was , die zich van een anderen kant aan
overdrijving schuldig maakte , en verlangde , dat men den
graaf zou afzweren , de goederen der Leliaards verbeurd
verklaren en onder de noodlijdenden verdeelen , dat men de
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schepens zou afzetten en het yolk er nieuwe zou kiezen.
Gelukkig zeg ik, dat die stem zich verhief; want niet
alleen bracht die de partij van Jan van Steenbeke tot
zwijgen, maar ze gaf aan Artevelde de gelegenheid om een
oproerigen toon te bedwingen , die zich reeds onder eenige
kleinere neringen begon te doen hooren en onfeilbaar tot
ongeluk der stad zou zijn uitgeloopen. Andermaal ging nu
Artevelde onder den lindeboom staan, en bracht hij der
vergadering met al de kracht zijner welsprekendheid onder
't oog, hoe Gent het voorbeeld aan alle steden van Vlaanderen moest geven door trouw aan zijn wettigen vorst.
nIndien onze vorst als graaf van Vlaanderen , niet als
Frankrijks veldheer, in ons midden komt , dan zullen we
hem ontvangen met eerbied en vreugde, we zullen hem
omringen met liefde en verkleefdheid, we zullen hem Vlaamsch
leeren en een Vlaming van hem maken , hem door zestigduizend onderdanen , te zijnen dienste gewapend, een kroon
aanbieden , beter dan de kroon van Frankrijk zeide hij.
»En wat de Leliaards aangaat , waarom zou ieder niet vrij
zijn om te denken , zooals hij meent, dat plichtmatig is?
En ten aanzien van -de schepens , dat zijn edele mannen ,
die in den nood van de armen hebben getoond dat zij
trouwe regenten zijn , er verre van daan , om de edele
pogingen der burgers tot herkrijging hunner vrijheden tegen
te werken , ja wat meer is, er hen in wenschen te ondersteunen. — In plaats van de behoeftige poorters aan te zetten
tot plundering van hun rijke stadgenooten , of te stemmen
voor verbeurdverklaring van hun wettig eigendom , deelde
hij hun de tijding mede, dat een aantal rijke poorters op
den volgenden dag aanzienlijke sommen in de kas der gemeente als Jeening zouden storten , dat de vinders der neringen aan de huizen der ambachtslieden zouden rondgaan
en aan ieder huisgezin zouden verstrekken wat het behoefde ,
tot de beloofde wol zou komen en alien weer voor hun gezin
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het brood konden verdienen. Den volgenden morgen zou er
een gezantschap naar Reinout van Gelre `) gaan , om hem
't besluit der Gentsche poorters mede te deelen, en van daar
naar Dordrecht , om er op kosten van de gemeente van
Gent al de wol te koopen , die daar in voorraad lag. Deze
wol zou aan de burgers in leening worden uitgedeeld , om
die te betalen in betere tijden.
Stelt u voor , welk een indruk deze laatste woorden maakten. »Heil , heil, den wijzen man ! Leve de wet van Gent ! H
kreet men, en 't was Artevelde scliier niet mogelijk om door
't gedrang heen te komen. leder wilde hem de hand reiken.
Met tranen in de oogen riepen de armen en noodlijdenden
hem toe: »Gij zijt onze verlosser! Voor en met u willen
we sterven !. ja , men wilde hem op 't een of andere voorwerp plaatsen en hem in triomf op de schonders naar zijn
huis brengen. Arteveldes kalme bedaardheid wist dit te
verhinderen; toch kon hij niet beletten dat de menigte
hem juichend naar den Calanderberg volgde en nog lang
voor het huis met dubbelen Bevel bleef staan , juichend en
jubelend en steeds roepend : »Heil , heil , den wijzen man !il
En de schepenen en de adel ze dankten den edelen
overdeken , die bun de macht hdd doen behouden , hun
goederen van plundering, hun stall van oproer gered had.
Vierenvijftig der edelste geslachten sloten zich bij Jacob van
Artevelde aan , en reeds daaruit kan men opmaken , dat
hetgeen er thans in Gent gebeurde , een geheel andere
strekking had , dan wat eenige jaren vroeger in Brugge
had plaats gehad. Toen was het een opstand van den vrijen
poorter tegen de verdrukking der edelen , bier was het een
matwaken van den Vlaamschen leeuw tegen vreemde overheersching. En hij zou de manen schudden en de klauwen

1) Eduards gevolmachtigde in de Nederlanden.
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wetten , die Vlaamsche leeuw, en Vlaanderens poorters, met
Vlaanderens edelen vereenigd, zouden toonen , dat reeds in
de eerste helft der veertiende eeuw aan de boorden van de
Schelde een yolk woonde , doordrongen van de zucht naar
ware vrijheid en onafhankelijkheid , een yolk , dat , taai van
geduld , veel kon verdragen , maar to lang getergd , eindelijk
naar de wapens greep , omdat het Been vreemde overheerkon en wilde dulden.
Vlaanderen zou Frankrijk , zou zijn Franschgezinden graaf
moedig het hoofd bieden.

VIERDE HOOFDSTUK.

De gestoorde kermisvreugde.
Wat Jacob van Artevelde had voorgesteld , was gebeurd.
De hongerige poorters waren met hun huisgezinnen van
bet noodige voorzien , de wol was in Dordrecht gekocht , was
ingevoerd en uitgedeeld , en schip op schip kwam weer nit
Engeland , om nieuwen voorraad van schaapsvachten aan
te brengen. .De spinners en vollers hadden weer volop werk ,
de blauw- en zwartkuipen stonden niet meer te verdrogen
en de weefgetouwen klepperden weer vroolijk en lustig —
overal klonk het opgeruimd gezang der nijvere werklieden.
En bij den hernieuwden bloei van de zenuw der Gentsche
welvaart, den lakenhandel , fleurden Ale andere ambachten
en bedrijven weer op. En die welvaart genoot niet alleen
Gent , ook Brugge en Yperen deelden in dien voorspoed ,
en de gevolgen daarvan deden zich in geheel Vlaanderen
gevoelen, hetwelk, die onverwachte uitkomst ziende , zich weldra met Gent tot een lichaam verbond , met het doel , om
's Lands vrijheden terug te erlangen en den vreemdeling
bet hoofd te bieden.
Want ook bet andere gedeelte van Arteveldes voorstel was
met kracht aangegrepen en ten uitvoer gebracht. Het yolk
was gewapend , in behoorlijke orde verdeeld , oefende zich
vlijtig in den wapenhandel en had Ain opperhoofden ge-
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kozen. Ridder Willem van Vaernewijk i de broeder des
Voorschepens , Ghelnoot van Lens, Willem van Huse en de
ridder Pieter van den Hovene waren tot hoofdlieden gekozen,
en tot hoofdman van Sint Jansparochie , alzoo tot Opperhoofdman , Jacob van Artevelde, en dat met algemeene
stemmen. En was die benoeming hoogst eervol voor den
Opperdeken , er behoorde moed en zelfverloochening toe ,
om die aan te nemen. lndien toch Frankrijk machtig genoeg zou zijn , om de gemeente voor .haar opstand te straffen
en haar te onderwerpen , 't eerste hoofd , dat er op 't kapblok zou vallen , zou dat van Jacob van Artevelde zijn :
want , volgens een verdrag , vroeger te Argues aangegaan ,
stond de doodstraf op 't aannemen van 't opperhoofdmanschap.
Toch had de man , die zoo edel en zoo moedig handelde ,
bittere vijanden onder de Gentsche poorters. En wel in de
eerste plaats den verbannen Geraerd Denijs , een rijk lakenhandelaar,, thans bij de verandering der zaken uit zijn
ballingschap teruggeroepen , en die 't reeds niet had kunnen
verkroppen, dat Jacob van Artevelde in 't bezit was van 't opperdekenschap , waarvan hij door zijn verbanning, vervallen was
verklaard. Nog hoopte hij , dat men hem , den man die vroeger
zooveel invloed had gehad , ten minste tot opperhoofdman
zou verkozen , en had hij het zijne gedaan , om door allerlei
kuiperijen de keus op hem te laten vallen. Toen echter, den
3en Januari 1338, Jacob van Artevelde met algemeene stemmen
tot dien hoogen post verkozen werd , en dos nu als opperdeken en opperhoofdman, altoos onder de bevelen van de
Wet, alle macht en gezag in handen had, was Geraerd Denijs
woedend en zwoer hij bij zichzelf, dat hij alle middelen zou
aanwenden , om den wijzen man te doen vallen. Openlijk
echter durfde hij zich niet tegen den beveling en afgod van
't yolk te verheffen, en daarom zocht hij naar geheime middelen,
die, langzaam maar .zeker , Arteveldes gezag zouden moeten
ondermijnen , en rekende op den tijd en de ornstandigheden
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welke hem daarin wel eens te hulpe zouden komen.
De tweede voorname vijand van den wijzen man was Jan
van Steenbeke , schepen van der keure. Was deze het nit
geheel andere en minder onedele beginselen dan Geraerd
Denijs, en wel omdat hij een Leliaard was — zijn vijandschap, al
werkte hij ook niet zoo laag en zoo verraderlijk als de gewezen lakenkooper , kon toch bij voorkomenden tegenspoed
den opperhoofdman gevaarlijk worden , evenals de tegenstand
van een derden vijand , den deken der tijkwerkers , Jan Calevoet , een man , die eigenlijk te dom was om een eigen
stelsel te hebben , en die 't , om welke reden is ons onbekend , ook al met de Leliaards hield.
Intusschen had ook graaf Lodewijk niet stilgezeten. Hij
had zijn aanhangers gewapend en in Biervliet verzameld , en
dat leper was door koning Philips met duizend Fransche
soldeniers versterkt ; het scheen dus wel, dat men plannen
in den zin had , om op Gent te willen aftrekken ; daar
Biervliet zich slechts op zes uren afstands van de eerste
hoofdstad van Vlaanderen beyond. Artevelde , die zorgde
van al wat er gebeurde behoorlijk onderricht te zijn, nam
zijn maatregelen , dat men de stall niet onverhoeds kon overvallen. Maar om 't volk de behoorlijke veerkracht te laten
behouden en het niet moedeloos te doen worden, had hij in
de vergadering der Wet doen besluiten, dat de »vrije jaarmarkt"
den lien April zou worden gehouden. De Gentenaars moesten
zien , dat de oude tijden waren teruggekeerd , ze moesten
zich vroolijk maken over dien terugkeer. Daarenboven was
zulk een jaarmarkt een bron van welvaart en voorspoed voor een zoo nijvere burgerij als die van Gent en een
behoefte voor den werkenden stand , die na den aanhoudenden arbeid met vrouw en kinderen een zoo gewenschte
uitspanning kon smaken.
Wij begeven ons dan op den morgen van den 11den April
1338 naar 't Hooghuis op de Vrijdagmarkt , en wel op de
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groote schepenszaal , waar we ons aan 't hooge venster boven
den ingang plaatsen , hetwelk ons een ruim uitzicht geeft
over het geheele plein.
Fen vriendeNk gezicht op die groote markt. Dat is wat
anders, dan we hier ruim vijftien weken geleden zouden
hebben aanschouwd , toen daar die hongerige en radelooze
menigte ronddwaalde , en den blik vol wanhoop naar 't flooghuis opsloeg, of van daar ook redding zou komen. Ook nu
is het plein vol yolk ; maar 't zijn menschen in hun zondagsgewaad , met blijde gezichten en oogen stralend van
vreugde, met vrouw en kinderen wandelend door de lande
rijen kramen , tenten en houten winkels , nu nog gesloteri,
maar straks geopend , om al hun fraais ten toon te spreiden.
De oogen der meesten vestigen zich op het groote venster van
het Hooghuis , of daar niet haast Jan van Loven meesterklerk van der keure , zal te voorschijn treden , om den
grafeliiken vrijbrief der jaarmarkt voor te lezen , en Ser
Thomas van Vaernewijk, om de vrije jaarmarkt of te kondigen.
't Is een bout gewoel , die vroolijk uitgedoste menigte.
Maar 't zijn niet alleen handwerkslieden , ook rijke poorters
met hun vrouwen en dochters , ook aanzienlijken in den
lande bevinden zich daaronder. En wat ons oog vooral
trekt , zijn de verschillende kleederdrachten der vreemde
kooplieden , nit verre landen gekomen . Turken , Oosterlingen ,
Duitschers, Italianen , Engelschen , Franschen , die hier hun
waren ter markt brengen en voor 't ontvangen geld weer
Gentsche lakens , tijken en andere stollen zullen inkoopen ,
om die elders van de hand te doen.
Statig wandelt Meester Muggelijn met zijn twee-en-twintig
Ribauden daar onder de menigte , niet om bier toe te zien
op de vreemdelingen , die met de vrije jaarmarkt vrijen
toegang hebben binnen de goede stede van Gent, maar die
't oog moeten houden over de baladijns (kunsteninakers) en
goochelaars, welke hun tenten en stellingen hebben opgeslagen
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tegen de bandeloobrug. Verder zien we er Ser Willem
van Vaernewijk met zijn vijftien knapen ') van de Sint
Jacobsparochie. Le wandelen rustig over de markt , en
't is alleen om bij de hand te zijn als er 't een of ander
mocht gebeuren , als er twist of oneenigheid moclit ontstaan , dat ze zich hier bevinden.
Doch , terw .kil we daar voor 't venster gestaan hebben ,
zijn de schepens en de dekens der gilden in de kamer gekomen , en luisteren we hun gesprek af.
»Een groote dwaasheid ,. zegt Jan van Steenbeke tegen
Pieter Zoetaerde , »om thans reeds jaarmarkt te houden.
't Volk is pas aan 't verdienen, en nu geeft men 't gelegenheid , om zijn geld in liederlijkheid en onnut te verteren..
»Ilo , ho , wat , Ser Jan ,11 antwoordt Zoetaerde, »Als
't op verteren aankomt, kan 't yolk zijn geld elken feestdag
kwijtraken. Daartoe zijn er taveernen genoeg in Gent. Maar
ge moet niet vergeten , dat een vrije jaarmarkt ook vrouw
en kinderen een uitspanning geeft.ii
»Wat vrouw en kinderen !ii roept Steenbeke uit. »Laat
ze hun geld opsparen , om hun schuld aan de Gemeente
af te doen voor de wol , welke zij hun verschaft heeft..
»Dat zullen ze ook met den tijd ,11 antwoordt Zoetaerde.
» Wij , die een gemakkelijk 'even hebben en alles kunnen
krijgen, hebben goed prate'''. Maar de werkman verlangt
ook wel eens een uitspanning.a
»Daarenboven , Ser Jan ,. zegt Pieter de Cleere , i» moet
ge niet vergeten , dat een vrije jaarmarkt een groot profijt
voor de stad en hare poorters is."
»'t Is toch ongehoord ,. zegt Jan Calevoet , »dat een stad ,
die in opstand is tegen zijn wettigen graaf. . . . . ..
Bier zwijgt hij , belet in 't spreken als hij wordt door 't
..
1) leder hoofdman had 15 knapen, om onder zijn bevel voor de
openbare rust te waken; de opperhoofdman had er twee-en-twintig.

62
binnentreden van Jacob van Artevelde , die vergezeld van
zijn vriend Ghelnoot van Lens , op '1 Hooghuis is gekomen.
Zijn twee-en -twintig knapen heeft hij aan de deur van 't
huis gelaten. Zijn gelaat staat eenigszins somber. Nadat
alien hem gegroet hebben , vraagt Lieven van Veurne hem :
»Hoe is 't , Mher van Artevelde. » Uw gelaat staat
donker ? Is 't u Been zalig gevoel , dat verheugde yolk daar
beneden te zien, hetwelk al die vreugde aan u te danken heeft ?#
»En u daarvoor dankbaar is ,# voegt Jacob Mash ')
er bij.
»Mherren ,a antwoordt Jacob van Artevelde. »Indien misschien mijn gelaat niet zoo vroolijk en opgeruimd staat,
als gij verwacht , dan is het niet , om de zake , die ik met
Gods hulp en uw medewerking voor onze goede stad Gent
heb volbracht. lk ben dankbaar voor 't welslagen onzer
pogingen , en ik twijfel er niet aan , of het yolk zal , wanneer de tijd daar is en de nood het vordert , ook de wapens
weten te hanteeren maar ik heb daar zooeven een tijding
ontvangen , die mijn huis in rouw dompelt.#
»Hoe zoo , Mher van Artevelde ?ll vraagt Geraerd de Neut.
»De Maarschalk van Vlaanderen.
» De Maarschalk van Vlaanderen Mherren antwoordt
Artevelde , »de vriend van wijien Robert van Bethune , de
Gentsche poorter , die te Brugge voor 's Lands vrijheid en
onafhankelijkheid durfde spreken , is op bevel van graaf
Lodewijk onthoofd , en zijn lijkkist, door de hand des beuls
gesloten , uit Rupelmondesteen gedragen.#
» Dat eischt wraak !n roept Gerrit de Neut.
»Weg met een graaf , die zoo onze vrijheden schendt !
voegt Pieter de Cleere er bij.
oBedaard , mijne heeren ,a herneemt Artevelde. »De ont1) Deze was met Willem de Jonkere en Jan van Steenbeke naar
hertog Reinout en naar Dordt gezonden.
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hoofding van mijn schoonvader is een zaak , die mij persoonlijk betreft en ik mag het Neil van Vlaanderen aan
Been persoonlijke veten opofferen. Heeft de graaf den Maarschalk als een oproermaker beschouwd en hem dien ten
gevolge de gestrengheid der wetten doen ondervinden — het
staat aan mij , den echtgenoot van de dochter des vermoorden , om daarvoor vergelding te eischen. Ik doe dat niet — het
belang van Vlaanderen eischt op dit oogenblik andere en betere
handelingen dan wraak over een persoonlijke beleediging. Indien we volharden op den eenmaal ingeslagen weg , dan zal de
moord van Ser Zeger van Cortrazijn van zelf gewroken worden.
En die tijd zal spoedig komen. Zooals ge weet , is de bezetting van Biervliet aanzienlijk vermeerderd en schijnt men
een aanval op onze stad in 't vizier te hebben.n
»En te midden van dien dreigenden toestand jaarmarkt
te houdert?. zegt Jan van Steenbeke. »Dat is onverantwoordelijk , Mher van Artevelde. Misschien wacht men ,
totdat onze poorters dronken zijn, om ons onverwachts te
overvallen..
»Het houden der vrije jaarmarkt , is in overleg en met
goedvinden der Wet van Gent besloten , Ser Jan van Steenbeke ,ll antwoordt Jacob van Artevelde. »En wat het onverwachts overvallen aangaat , vergeet niet , dat het yolk
mij tot opperhoofdman heeft aangesteld en dat zulke oprnerkingen mij beleedigen. Wanneer men ons onverwachts
heeft overvallen en we onvoorbereid verrast zijn , spreek
dan, Ser Jan. Schort tot zoolang uw oordeel op. Doch daar
klept de klok : de tweede misse van den Sint Jacob is geeindigd. Meester Jan van Loven , lees den grafelijken vrijbrief aan 't yolk voor..
Een bode opent nu het hooge venster , en Jan van Loven , meester-klerk van der keure, treedt er tusschen twee
trompetters voor. Schetterend klinken de tonen uit de
trompetten over de Vrijdagmarkt en lokken het yolk bij
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massaas naar 't Hooghuis. Zoodra het trompetgeschal ophoudt , begint de meester-klerk den grafelijken vrijbrief voor
te lezen , daarna maakt hij plaats voor den voorschepen ,
die nu aan het raam treedt. Op plechtigen toon zegt deze
tot het yolk:
»Van des graafs van Vlaanderen en van der stele van
Gent wege, kondig ik te dezer stonde de vrije jaarrnarkt af,
zullende een ieder gedurende deze marktvrijheid , ingevolge
de keirren van Gent, vrij molten gaan , varen , komen ,
wederkeeren en handelen over alle slag van goederen , nit
wat landen of van welke volkeren zij zijn , uitgenornen de
bannelingen van den Graaf en van den vrijen lande van
Vlaanderen.#
Hierop volgt een nieuw schetterend fanfare der trompetters.
Zoodra dit teeken gegeven is, stroomt het yolk naar
't zuiden van de Markt, waar de winkels en kramen geopend worden en allerlei soort van koopwaar den bezoekers
in de oogen blinkt , zijden stollen , goudjaken , fluweel , damast , go .oden en zilveren sieraden , tinnen en glazen huisraad, gesneden beelden en wapenen, ook specerijen uit het
Oosten, en speelgoed en lekkernijen voor de kinderen ;
terwijl aan de zijde van de bandeloobrug de trornmen en
schalmeien der goochelaars en baladijns zich laten vernemen.
Terwij1 nu de schepens en dekens het Hooghuis verlaten ,
om zich mede op de jaarrnarkt te begeven , waar vrouwen
en kinderen hen reeds wachten , wenkt Thomas van Vaernewijk den opperhoofdman.
»Wat is er? " vraagt deze.
»Wees zoo goed , mij te volgen , Mher Jacob ,# antwoordt
Vaernewijk , terwijl hij Jacob naar de kamer brengt , welke
hem als overschepen op 't Hooghuis ten dienste staat. Hier
gekomen , sluit hij de deur,, en wenkt Artevelde om plaats
te nemen.
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»Zijn er onrustbarende tijdingen gekomen, Ser Thomas?"
vraagt Artevelde.
„In trouwe , zeer onrustbarende tijdingen , en die de
vreugde wel Bens bitter zouden kunnen verstoren ,11 antwoordt de overschepen. »Hadden wij die eenige dagen vroeger gehad , de jaarmarkt ware niet doorgegaan."
0 Ge martelt mij door uw geheimzinnige woorden , Ser
Thomas, " hervat Artevelde. »Wat kan er toch zijn , dat
u zoo ongerust maakt? Toch niet de vermeerdering van
bezetting in Biervliet? Laat hen maar komen — te midden
van de kermisvreugde doe ik Roeland kleppen, en binnen
een kwartier heb ik een leger op de been , waarmede ik
dien Franschen en hun vrienden , den Leliaards, een les zal
geven, die hun lang zal heugen. Een aanval is juist wat
ik verlang; wij kunnen niet aanvallen , zonder ons de beschuldiging van oproerigheid op den hals te halen — valt
men ons aan , dan grijpen we naar het zwaard en de weg
tot bevrijding van Vlaanderen is gebaand..
»De aanval nit Biervliet is het Diet , voor welke ik beducht ben ," antwoordt Ser Thomas. »Ik weet te goed ,
hoe gij al uw maatregelen hebt genomen , en 't yolk, dat
u den wijzen man noemt en u dankbaar is voor de welvaart welke door uw wijsheid in de goede stad Gent herleefd is, zou u zeker nog dankbaarder zijn, indien het
wist , hoe ge er al uw tijd en uw krachten aan hebt opgeofferd , om als de ure des gevaars komt, niet onvoorbereid
te zijn. 't Zijn andere tijdingen , welke mij vrees aanjagen.n
»En welke dan ?.
nKort voor ik naar 't Hooghuis wilde vertrekken , kwam
er een geheime bode uit Rijsel in mkjn Steen; hii was gezonden door onzen getrouwen vriend in Frankriik , Ser
Sanders. Volgens zijn berichten is er een machtig leger
Franschen op onze grenzen verzameld en heeft men de
bezettingen in West-Vlaanderen versterkt."
5
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»Welnu , laat men zich versterken , herneemt Artevelde.
»Des te meer roem is er te behalen. Van den beginne
aan heb ik geweten , dat Vlaanderen zijn vrijheid niet zaI
verkrijgen , dan ten koste van bloed."
»Hoor verder , wat mij bekommert , Mher Jacob ," hervat de voorschepen. »Zoodra wij de wapenen aangriipen ,
zal bier de tijding worden afgekondigd , dat de Pans de
Vlamingen om hun ongehoorzaaniheid aan den koning van
Frankrijk in den ban gedaan heeft.#
»In den ban? Dat is onmogelijk , Ser van Vaernewijck !"
roept Artevelde nit. »Welke redenen kan de Heilige Vader
hebben , om zijn banvloek op ons te slingeren ?"
»Dal heeft de Heil ige Vader ook niet gedaan beweert
de andere. »Ge weet , dat , toen nu genoegzaam dertig
jaren geleden 1 ) de Pans den koning van Frankrijk tot een
kruistocht tegen de Heidenen aanzocht , -deze dit aannam
op voorwaarde , dat de Fransche bisschoppen den Vlamingen
bij de minste ongehoorzaamheid den ban zouden kunnen
opleggep.#
»Maar de Fransche koning heeft dien kruistocht niet
ondernomen..
Wel de Pauselijke bul bewaard , en die is nu voor den
dag gehaald. We zijn niet ver van de goede week , Mher
Jacob. Men zal in gansch Vlaanderen geen mis mogen
doen , geen biecht mogen ,afieggen , niet ter communie gaan.
Onze stervenden zullen zonder den troost der kerk moeten
heengaan. Zal het yolk dan niet als berouwhebbende zonen
der kerk de wapenen neerleggen
N Vlaanderen zal de wapenen niet neerleggen , Ser van
Vaernewijck ,11 verzekert Artevelde. »Die ban is onrechtvaardig. Vlaanderen zal er zich tegen verzetten en er tegen
protesteeren bij den Paus zelf , die ons recht zal laten we1) 1309.
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dervaren. Philips van Valois is geen koning van Frankrijk ;
alleen aan Eduard van Engeland komt de Fransche kroon
toe. Morgen vroeg zal ik met het yolk spreken en het voorbereiden op een tijding, die 't anders moedeloos mocht maken.
'We zullen terstond Mher Jan van den Bossche naar
Luik zenden tot de groote klerken in de godgeleerdheid , en
hun om raad te vragen ten aanzien van het protest lij den
Paus Vervolgens zullen we den Deken der christenheid
verzoeken , naar den bisschop van Doornik te gaan , om opschorsching van het banvonnis te verkrijgen , totdat de
Ileilige Vader over ons beroep beslist heeft."
»En als Brugge en Yperen ons ontvallen ?ii vraagt de
Voorschepen. »De graaf heeft reeds getracht die door verderfelijke voorrechten tot zijn zijde over te halen.,
»Dan staan we alleen met God voor Vlaanderen den
Leenw,, Ser Maes,. antwoordt Jacob van Artevelde. ^ Ik heb
mijn leven veil voor Vlaanderens vriiheid en zal aan 't hoofd
mijner Gentenaren uittrekken , al ware 't ook tegen 't heele
leger van koning Philips. En kan het niet antlers; welnu ,
dan roepen we koning Eduard te hulp , en God weet, of dan
Vlaanderens tegenstand den gevonden koning niet schepter
en kroon kost. Doch wees zoo goed , heden avond vergadering van schepenen te beleggen , en bovenal , houd de
tijding voor iedereen verborgen en toon het yolk een vroolijk gezicht.,
»Gaat ge naar huis, Mher Jacob ?.
»Naar huis? Ik ga over de jaarmarkt wandelen , en gij
zult met mij gaan. Het yolk moet zien , dat hun opperhoofden in, bun vreugde deelen. 't Moet aan ons niet bemerken , dat er ongunstige tijdingen zijn.,
En ze wandelen beiden over de markt , en blijven bier
en daar staan , om met dezen en genen een praatje te waken.
Eensklaps wordt de kermisvreugd verstoord. Een schel geluid
weerklinkt van het Belfroot : Persemier blaast op den hoorn.

68
Allen staan verschrikt stil. Daar begint de koperen
Roeland te luiden , en huilend en jammerend snellen vrouwen en kinderen de markt af.
Ook Artevelde is blijven staan en tal van poorters hebben
zich rondom hem geschaard. Daar komt een stadsbode van
Beifroot. Ilet yolk maakt ruimte voor hem. Hij dringt tot
bij Artevelde door.

pOpperhoofdman ,11 zegt hij. »Persemier ziet een wolk
van ruiters op den weg van Biervliet in vollen drat naar de
stad komen rennen ; ze zijn nu ongeveer te Everghem.,
0 De Leliaards van Biervliet ,ll zegt Artevelde. »Wipe
vrienden ! Het oogenblik van den strijd is daar ! Nu voor
Vlaanderen den Leeuw ! Te wapen ! Te wapen !,
In weinige minuten was de Vrijdagmarkt ledig, doch om
weldra gevuld te worden met gewapende mannen. Vroolijk
wapperden de vaandels en pongoenen van verschillende
kleur en maaksel in de lucht; geen wonder : Gents poorters
zouden toonen , dat ze Vlaamsch bloed in de aderen hadden.
leder schikte zich onder het vaandel zijner Nering en zoo
vormde men regelmatige gelederen.
Voor hen , die niet op de Vrijdagmarkt waren geweest ,
toen het Beifroot begon te luiden , rende een man te paard
door de straten met de bloedpongoen in de hand en roepende : »te wapen ! te wapen !,
Artevelde, die met de andere hoofdlieden , de Schepenen
en de Dekens bij 't Hooghuis stond , zond naar elke der
poorten van Gent een sterke wacht. flij zelf stelde zich aan
't hoofd van 't grootste deel des legers, en trok over de Ser
Bodensbrug door de Grauwpoort en zoo de Muidepoort
uit , daar hij begreep , dat de vijand van geen anderen kant
dan dezen de stad kon naderen. Zoodra hij op den weg
naar Biervliet was aangekomen , deed hij zijn Yolk stilhouden.
D Plant nu uwe goedendags met het onderste einde in de
aarde,, beval hij.
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En zoo vormde men een ijzeren muur , die geen ruiterij
kon doorbrekeri.
0 En thans goeden moed , gezellen !,, riep hij. oDe Leliaards hebben zich beroemd , dat zij op de poorten van
Gent zouden schrbven , dat wij lafaards zijn. We zullen er
voor zorgen , dat ze dat niet kunnen ! Blijft gij daar staan !N
Daarop voerde de opperhoofdman de eene lielft der overige
gezellen hoogerop in een bosch naast den weg en beval
aan Ghelnoot van Lens met de zijnen zich aan den anderen
kant in 't geboomte te verschuilen.
Daar kwamen de ruiters aanrennen. Door de vreeselijke
stofwolk die 'voor hen uitvloog , zagen zij den ijzeren muur
Diet , die daar voor hen lag en renden zij er op af.
Vreeselijk was de schok , dien de voorste aan de op hen
volgende gaven, toen hun paarden, wier pooten gekwetst
werden door de scherpe ijzeren punten , terugsteigerden en
hun berijders bijna afwierpen.
Eensklaps sprongen de gezellen van beide zijden te voorschijn.
»Verraad! verraad !« riepen de achterste ruiters en sloegen op de vlucht. Maar ze konden niet verhinderen , dat
omtrent tweehonderd hunner de pas werd afgesneden , die
zich eensklaps door een duizendtal Vlamingen omringd
zagen, welke er ongenadig op inhieuwen ; zoodat er tal van
hen nedervielen. Ze verdedigden zich dapper, eindelijk
waren er nog eenige over , die , den wissen dood voor oogen
ziende , hun zwaarden met het gevest omhoog staken en
om genade smeekten.
Artevelde gaf het sein , om op te houden met moorden ,
de ruiters gaven hun wapens over en werden met de nog
overgebleven paarden aan de bewaking van eenige gezellen
toevertrouwd.
Nu hield men rust , om aan Meester Spelliaerde en Arnold van Leene met hun helpers den tijd te laten , om de
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gewonden te verbinden. Onder deze be yond zich Aert Thijssen , die een slag met een zwaard over den linkerarm
had gekregen. Gelukkig had zijn lederen kolder den houw
gebroken, waardoor het staal niet diep was doorgedrongen.
Toen Spelliaerde hem wilde verbinden, zeide hij lachend:
D Help de anderen maar; dat peulschilletje zal mijn Maryke wel genezen. Wat drommel! die schram heeft mij
niet belet, om tot nog toe te vechten , en ....
»Lag u verbinden, Mher Aert ,. zeide de heelmeester.
»Ge hebt reeds te veel bloed verloren , en Vlaanderen heeft
dat bloed nog noodig..
D Nu , ga dan uw gang , Meester Spelliaerde,. antwoordde
de wever. »Maar dan ook alleen om bet bloed te stelpen..
Toen nu alien verbonden en de ongekwetsten wat uitgerust waren , liet Artevelde den aftocht blazen. Allen stelden
zich weer in bun gelederen , behalve zij , die de gekwetsten
vervoeren zouden.
»Vrienden!. zeide Artevelde. »Nu heeft men ons aangevallen. De oorlog is begonnen. Binnen kort trekken wij
naar Biervliet, om dat den Leliaards te ontrooven."
D Heil den wijzen man! Vlaanderen den Leeuw !il juichten
de overwinnaars.
Zingend trok het Gentsche leger met den buit en de
krijgsgevangenen de poort in , onder 't gejubel der geheele
bevolking.
Onder hen, die de overwinnaars met gejuich inhaalden ,
was ook vrouw Thijssen met haar drie kinderen, Lieven,
die nu reeds veertien jaren oud was, de twaalfjarige Johanna en den achtjarigen Jacob.
»lk zie wader niet bij de wevers,. zeide Johanna. »Bij
moest toch bier loopen..
»0, God! als hij maar niet gesneuveld is!. riep vrouw
Thijssen nit.
Reeds was Lieven naar de wevers gesneld.
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Waar is vader ?. vroeg hij aan een dien hij kende.
»Uw vader komt bij de gekwetsten achteraan."
N

»Is hij erg gekwetst ?, vroeg Lieven.
Maar de wever was hem reeds voorbij en Lieven snelde
naar de poort. Daar kwam zijn vader aan. Maar de sterke
wever had wel wat veel op zijn krachten gesteund ; het
bloedverlies had hem na de vermoeienis van 't gevecht
en dat van den marsch zoozeer aangedaan , dat hij op den
arm van een anderen wever moest steunen.
»Wat is 't vader ?, vroeg Lieven, dien 't bleeke gelaat
van den anders zoo kleurigen man deed schrikken.
»Niets , Lieven ,11 antwoordde deze. »lk ben maar een
beetje flauw.
»Leun dan maar op mij. Moeder is ginds ; ik zal u
naar haar toebrengen.#
Thijssen deed dit en Lieven bracht hem bij Marijke ,
die hevig verschrikte , toen ze 't bleeke gelaat van haar
man zag.
Goede God , Aert !, riep zij uit , zijt ge erg gekwetst P.
»'t Is alleen het bloedverlies. Ik ben zoo flauw en alles
draait me voor de oogen."
»Dan maar spoedig naar huis ,11 zeide vrouw Thijssen en
ondersteund door vrouw en zoon ging de wever voort.
Doch toen men juist voor de taveern »de Gulden Zwaan"
was, zeide Aert met flauwe stem :
»Ik kan niet meer. 't Wordt me zoo raar om 't hart..
»0 , moeder ! vader sterft!. riep Johanna uit.
Gelnkkig zag de waardin u:t »de Gulden een
stevige, dikke Vlaamsche, die ook stond to kiiken naar de
voorbijtrekkende burgers , wat er voorviel Finks snelde zij
toe, greep den wever, wiens knie,en onder hem knikten
beet, en bracht hem met behulp van vrouw Thijssen en
Lieven naar haar taveerne, Waar ze hem op een stoel nederzett'en.
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't Is niets, vrouw Thijssen ,a zeide de waardin geruststellend tegen de angstige vrouw. »IN is maar wat flauw
door 't bloedverlies. Pas maar op , dat hij niet overzij van
zijn stoel valt; dan zal ik ouden Rhijnschen wijn halen ,
die zal hem wel weer doen bijkomen.a
Zoo gezegd zoo gedaan de vrouw dribbelde weg en
kwam spoedig met een kan ouden Rhijnschen wijn en een
dwaal (handdoek) terug Hiermede wiesch ze 't hoofd van
den bewusteloozen , toen goot ze wat wijn in een tinnen
kroes en hield die aan zijn lippen. Maar geen druppel
kwam naar binnen.
»Houd zijn hoofd wat achterover ,a zeide de waardin.
»Dan zal ik wat in zijn mond gooien.a
Vrouw Thijssen deed dit, en nauwelijks had de wever er
wat van ingekregen , of hij opende de oogen.
»Drink nog wat ,ll zeide de waardin. »Dat zal u goed
doen."
Aert gehoorzaamde.
»He ! dat doet me inderdaad goed zeide hij. » Ik was
zoo flauw en zoo wonderlijk alsof ik sterven zou. Zijt ge
niet geschrikt , Maryke ?"
»Nu , dat kunt ge begriipen , Aert , antwoordde Maryke.
» Voelt ge u nu weer wat beter..
»0 , veel beter ,ll antwoordde Aert.
»De kleur komt weer op zijn wangen terug. Zijn lippen
worden weer rood ,a zeide waardin.
»lk dacht daar straks, dat ik stierf hernam de wever.
»Alles suisde en ruischte me in de ooren, alsof ik aan de
zee stond. Geef me nog een kroes wijn, vrouwke.a
En de waardin schonk hem nog een kroes, en dat verkwikle
den man zichtbaar.
»Drink ook Bens , Maryke, en gij ook , Lieven , voor den
schrik ,11 zeide hij tot de vrouw, die van zenuwachtige aandoening beefde.
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Toen Aert Thijssen zich geheel en al hersteld had , ging
men naar huis.
De zwaargekwetsten , die om hun geringen stand thuis
minder goed verpleegd konden worden , werden naar het
gasthuis op de Bijloke vervoerd. 't Aantal was echter niet
groot.
Dien zelfden avond kwam Frans de Veer naar zijn vriend
Thijssen zien. Hij was er onverzead afgekomen. Hij vond
den wever te bed.
»Zoo , Thijssen
't zoo erg met u , dat
zeide hij.
ge te bed ligt ?,
»Meester Spelliaerde heeft het mij bevolen antwoordde
Thijssen. »Hij heeft gezegd , dat ik wat rust moet hebben.
En ik volg des te gereeder zijn bevelen ; daar ik graag
spoedig beter zou zijn.,
Geen wonder ,0 antwoordde de voller. " Ziek zijn is
niet alles.,
»Ik ben niet ziek hernam de wever. »Maar ik ben
onbekwaam , om mee uit te trekken , als we op Biervliet
afgaan. Daar zou ik zoo graag bij zijn."
» Boor eens , vriend antwoorde de voller. »Dat kan ik
u wel verzekeren, dat uw wond tegen dien tijd niet genezen zal zijn."
ac.1 het dan zoo gauw gebeuren ?ll vroeg Thijssen.
» Zeker binnen acht dagen , welneht nog gauwer ; Mher
van Artevelde schijnt er haast merle te maken.
De aanval op Gent was zeer naar 't verlangen van den opperhoofdman geweest. Immers , zoolang men nog van de zbde
van den graaf , noch van die van Frankrijk lets deed , was
het den Gentschen veldheer onmogelijk, jets te ondernemen ,
zonder den schijn van oproerigheid op zich te laden. Wat
toch ging het Gent aan , of de graaf en zelfs de koning
van Frankrijk zich in Biervliet at versterkte ? De stad lag
immers buiten de wettelijkheid en het recht der zemeente;
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al . wist Artevelde ook al te goed, dat zich daar Leliaards
en Franschen vergaderden , die het op Vlaanderens eerste
hoofdstad gemnnt hadden. En die werkeloosheid moest verlammend op den goeden geest der Gentsche bevolking werken en langzamerhand de armen slap doen hangen, welke
met zooveel geestdrift de wapenen hadden opgevat.
Doch nu men Gent had willen aanvallen , werd Biervliet een plaats , die moest worden geztuverd van al wat
gevaarlijk was, niet alleen voor de hoofdstad zelf, maq
ook your de andere Vlaamsche steden.
En Artevelde was er de man niet naar, om te talmen,
terwijl het tijd was. Reeds zes dagen later verscheen hij
met vierduizend man voor de wallen van het sterke nest ,
en sloeg hij , na een hardnekkig gevecht tegen de vijandelijke ruiterij , waarin hij overwinnaar bleef, zijn Lenten rondom de stad , doch buiten 't bereik der vesting op. IN begon nu met de andere Vlaamsche steden in onderhandeling
te treden en slaagde daarin zoozeer, dat ook deze zich bereid verklaarden , om de wapens tegen de overheersching
op te vatten. Dagelijks kwamen ,er afgevaardigden van
Brugge , Yperen , Thourout, Dixmuiden , Veurne en andere
Vlaamsche gemeenten in zijn leper , om met hem de voorwaarden te bepalen, waarop ze zich met Gent wilden verbinden. Weldra was er tusschen de Vlaamsche steden ,
met Gent aan 't' hoofd, een verbond tot stand gebracht ,
waarbij elk gezworen had , op te staan en de wapens aan
te griipen , zoodra de vreemdeling den voet op Vlaamschen
bodem zou durven zetten.
Artevelde had gehoopt, de bezetting door uithongering tot de
overgaaf te dwingen, hetgeen zeker vrij wat menschenhloed
zoo gespaard hebhen. Dit bleek echter weldra onniogeltjk te
zijn : want de machtige ruitertj der Leliaards deed bijna
dagelijks uitvallen, en brak dan gemakkelijk door het Gentsche voetvolk heen, oin voorraad en zelfs hulptroepen bin-
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nen de stad te brengen. Wel hadden daarbij telkens blocdige schermutselingen plaats en verloren de Leliaards er
yolk genoeg bii ; het beleg vorderde er echter niet door; het
Vlaamsche yolk begon te morren over de werkeloosheid, waartoe het gedoemd was, en Artevelde begon terecht te vreezen ,
dat de moed der belegeraars verzwakken zon, indien hij hen nog
langer den zoo gewensch ten strijd onthield Daarom besloot hij ,
tot groote blijdschap der Gentenaars, een algemeenen storm
op de stad te wagen, en zich door een besliste poging van
haar meester te niaken.

VLIFDE HOOFDSTUK.

De slag bij Biervliet.
De morgen van den dag, tot den storm bepaald , brak
aan , en reeds vroeg heerschte er een ongewone beweging
in dat gedeelte des legers, hetwelk bestemd was om onder aanvoering van Jacob van Artevelde storm te loopen. Koning
Muggelijn hield het oog op- zijn Ribauden, die de engienen
der stad hadden meegevoerd en nu bezig waren om den grooten stadsboog te spannen en de springalen gereed te maken.
Eeriige knapen waren aan het voederen der paarden , die
voor de engienen zouden gespannen worden ; terwiji ettelijke
timmerlieden zich onledig hielden, de zware stormladders in
elkander te voegen , anderen stukken hout, koorden en
lange haken naar de plaats brachten, waar de werktuigmeesters zich met hun knechts bevonden.
Op verschillende hoeken des legers stonden tal van karren vol rijshout en takkebossen , uit de Maldeghemsche
en Eccloosche bosschen gekapt, die moesten dienen , om
de grachten te dempen , en welke de Nering der vollers,
die in den aanval de voorhoede moest uitmaken , bezig was
te ontladen.
Indien ge u echter verbeeldt, dat onder die menschen,
welke zoo straks storm zouden loopen en van wie er misschien menigeen reeds zijn laatste levensuur beleefde ,
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sombere ernst heerschte , zoudt ge u grootelijks vergissen.
Hetzij de zoo eigenaardige overtuiging bij de meesten beerschte,
dat zij er zonder k!eerscheuren zouden afkotnen , of dat de
strijdlust, de zucht om 's lands vrijheden te wreken , of
bloedige haat tegen de Leliaards elk ander gevoel bedwong ,
hetzij dat het uit lichtzinnigheid voortkwam — de mannen , die straks hun leven zouden wagen , waren vroolijk en
lustig en menige kroes wijn werd er geledigd op » Vlaanderen en den Leeuw !, en den goeden uitslag der onderneming.
Want midden onder de zich ten strijdende aangordende
burgers wemelde het van zoetelaars, die wijn, brood, gedroogde visch, vleesch en andere dingen ten verkoop aanboden.
Voor zijn tent stond Jacob van Artevelde met zijn vriend
Ghelnoot van Lens, die met hem den storm zou aanvoeren.
De andere hoofdlieden bleven met het overige gedeelte des
legers rustig liggen , gedeeltelijk om de ruiterii , die waarschijnrtjk wel een uitval zou doen en de bestormers van
achteren aanvallen, te keeren , gedeeltelijk orn hun landslieden , wanneer 't noodig mocht zijn , te help te komen.
De opperhoofdman had zijn bevelen duidelijk en bepaald
gegeven.
»Wees zoo goed , Mher Ghelnoot ,ll zeide Artevelde , die
met het oog van een kr4gsman alles overzag, tot zijn
vriend, »even naar den centenier Frans de Veer te gaan ;
twee zijner konstabels brengen de karren te dicht naar de
gracht. Zoo hebben ze geen ruimte om ze te ontladen.,
Spoedig was dit verricht.
P Dappere kerels, onze Gentenaars,', hervatte Artevelde.
D Daar hebt ge onder anderen de centenier der wevers, Aert
Thijssen. 1)e man is bij den uitval uit Gent in den linkerarm gekwetst, en mocht niet mee naar Biervliet trekken.
En wat, gebeurt er gisteren ? Daar is hij , geheel genezen ,
teruggekomen en eischt zijn centeniersplaats terug. a
D Die hem toch teruggegeven is ?, vroeg Ghelnoot.
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»Natiturlijk , en wel door mijn bemiddeling, " hernam Jacob
van Artevelde. »En wat nog 't mooist van alles is, hij
heeft zijn zoon van veertien jaren , Lieven, meegebracht. —
Wat moet de knaap uitvoeren ? vroeg ik hem. — Al kan
hij niet meeverhten , hij kan ten minste van dienst zijn ,
gaf hij ten antwoord 1k kon hem niet thuishouden , en
ondanks t smeeken zijner , moeder heeft hij mij vergezeld.
En dat is goed ook , voegde hij er bij. Want dan leert
hij reeds vroeg , wat het zegt een vrije Vlaming te
»Welk een voorbeeld 'voor alien !. riep Ghelnoot uit.
»Met zulke mannen is ons leger onverwinne10!.
»En ze zijn er meer bij, ze zijn genoegzaam alien zoo ,
Mher Ghelnuot,. vervolgde Artevelde »Zie rnaar eens ,
met welk een ijver ze alien bezield zijn om de bestorrningswerktuigen gereed te maken, en welk een glans van vroolijkheid er op hun gelaat te lezen staat. Zou men niet
eerder denken , dat ze met vrouw en kinderen ter jaarmarkt
of ter bruiloft gaan , dan dat him een stormloopen wacht ,
waarbij zeker menigeen van hen nooit vrouw of kinderen
zal terugzien ?.
Daar moet men Vlaming, daar moet men Gentenaar voor
zijn ,..zeide Ghelnoot. P Ge ziilt ze straks zien , hoe onze vollers
en Ideine Neringen klimmen als katten en vechten als
leeuwen. 't Zal er heet toegaan , dat verzeker ik u..
»En echter is 't een ernstige zaak , mijn vriend hernam
Artevelde, »om zonder rammers of roltorens een stad als
Biervliet aan te grijpen. Daartoe zijn inderdaad Vlaamsche
moed en Vlaamsche onverschrokkenheid noodig En toch
moeten we er binnen ; want de koning van Frankrijk is met
zijn leger reeds in Doornik..
»En zal waarschijnlijk op Gent aftrekken
zeide Ghelnoot. »Daartoe moeten wij de linden ruin hebben..
»Of de koning van Frankrijk 't zal wagen , op Vlaamsch
grondgebied te trekken , is de groote vraag. Doch een aan-

val op Gent is genoegzaam onmogelijk. Weet ge , wat ik
heb laten doen ? Ik heb de bruggen over de Leye en Schelde
overal laten afbreken ; Been op zich zelf weinig zou helpen , daar een vijandelijk leger zelf bruggen over rivieren
kan slaan ; maar twee mannen, op welke ik volkomen vertrouwen kan, bewaken de v oornaamste toegangen : Hoofdman
van Vaernewijck den pas van Deynze en de Deken Willem
Yvens den weg van Oudenaerde. Ze hebben in last, alle
andere toegangen nauw bezet te houden..
»Maar Gent zelf P. vroeg Ghelnoot.
»Is veilig onder de bewaring onzer medehoofdmans Van
Hulse en Van den Hovene. 't Is (Ins niet om den Franselien
koning, waar hij van de zuidzijde komt dat ik wensch
Biervliet nog heden te winnen ; maar orn Gent van den
noordkant voor alle aanvallen te vrijwaren. En wat den
ban aangaat ; nu de Pans dien op ons beroep voor nietig
ver' laard heeft kan de koning er op aan , dat de Gentsche bevolking hem weerstaan zal Doch wees thans zoo goed, eens
te gaan zien , of alles tot den storm *gereed is. Ge ziet, dat
ze 't daar boven reeds bemerkt hebben , waar we hem zullen wages , en daar al hun macht samenbrengen..
Ghelnoot van Lens ging heen , om het bevel van den
opperhoofdman ten uitvoer te brengen. Weldra zond hij
den centenier Frans de Veer naar Arteveldes tent.
»Opperhoofdman ,ll zeide deze. »Uit naam van den Hoofdman van Sint-Nicolaasparochie , moet ik u melden , dat
alles voor de bestorming gereed
»Zeer goed , centenier de Veer, " antwoordde Artevelde.
We zulien terstond beginnen. Vervoeg u weder bij uw
manschap.,
Hierop gaf hij een teeken aan den trompetter , die niet
ver van hem stond.
»Blaas den aanval !. zeide hij , en de trompetter gehoorzaamde. Uit alle hoeken des legers werd het aanvalsein
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beantwoord. En nu schaarden zich al de gezellen in slagorde. Vooraan de vollers , die zooveel rijshout droegen als
mogelijk was. Uit hun midden verhief zich hun rood
vandel , versierd met twee gekroonde gouden kaarden.
Achter hen volgden de stroodekkers, ticheldekkers en timmerlieden , beladen met ladders, stormhaken en koorden.
Daarop volgden de andere kleine Neringen : het Sint Sebastiaansgild met zijn groote zwaarden , de beenhouwers met
hun scherpe bijlen , de vischverkoopers met hun lange
lansen en gekleed in hun gestreepte kolders de bakkers
geheel in 't wit met bun goedendags, de brouwers met
hun half witte en half roode kolders ; alien met moed naar
de wallen gaande, waar dood en verderf hen wachtten ,
maar waar ook alleen de overwinning kon worden behaald.
De uitrusting was bij alien genoegzaam dezelfde. Ze
droegen malienkolders en daarboven een lakenschen rok , verschillend van kleur en maaksel , naar 't gild, waartoe ze
behoorden. Op 't hoofd een ijzeren storn3hoed en aan hun
rechterelleboog een Mein rond of driehoekig schild waarop
de wapens van Vlaanderen en Gent. leder gild had zijn
eigen standaard , daarbij zag men nog de roode pongoenen , voor elke honderd man een.
Aan den rechtervleugel van 't leger stonden de engienen
gereed. Vooreerst de stadsboog van Gent,, een werktuig ,
hetweik vier paarden met inoeite voorttrokken en dat met
elk schot twintig pijlen zoo groot als lansen over den muur
der vesting kon werpen. Vervolgens de springalen en blijden , gernaakt uit zware balken en dienende om groote
bonken steen over de muren heen to slingeren. Nog verscheidene andere werktuigen ook wagers , met steenen
en pijlen geladen. De witte kaproenen 1 ) bedienden deze
1) Dus genoemd naar de witte kaproen , een soort van vilten
vouwmuts welke zij droegen. 't Was een bende moedige gezellen ,
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werktuigen. De Ribauden hielden de paarden vast , waarmede de engienen dichter aan de muren moesten gevoerd
worden.
Met een enkelen blik heeft Jacob van Artevelde alles overzien , en bevonden dat er niets aan ontbrak.
Nu begeeft hij zich met zijn trompetter aan 't hoofd van
't Sint Sebastiaangild , en laat den aanval blazen. Op dit
teeken werpen de vollers hun takkenbossen in de gracht en
snellen naar achteren , om hun goedendags te halen , welke ze ,
belast als ze waren met rijs , hadden moeten achterlaten.
Daarop trekken de dekkers en timmerlieden over de door
de takkenbossen gedempte gracht, naderen den voet des
moors, en plaatsen hun stormladders. Allen, op een groote
breedte geschaard , wachten het sein tot den storm af. Daar
doet de trompet schetterend dat sein hooren , en op 't zelfde
oogenblik lossen de Witte kaproenen en Ribauden al de engienen ; zoodat een hagelbui van piilen en steenen over den
moor vliegt , ter plaatse waar de belegerden den storm verwachten. Al de Neringen snellen vooruit en klauteren de
ladders op. Dat kost menigen poorter 't leven ; want ze
rollen van boven zware steenen over den muur , waardoor
soms een geheele ladder vol menschen eensklaps wordt
leeggeveegd. Of de bovenste , die reeds meent bet doel bereikt te hebben, wordt neergesabeld en sleept dikwijls in zijn val
den achter hem zich bevindenden mede , terwijl een derde
en vierde hun plaatsen innemen , om misschien 't zelfde lot
te ondergaan.
Daar gaat de poort van Biervliet open , de valbrug wordt
neergelaten en een bende miters stormt er nit. Maar zij
stuit op de dappere wevers , die den schok moedig weerstaan , waarop de ruiters zijwaarts afwijken, achtervolgd
die vrijwillig in het leger dienden en het altijd volgden , zelfs wanneer hun plicht hen als leden der Neringen niet onder de wapens riep.
6
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door de wevers , die zich hun proof niet zoo gemakkelijk
willen laten ontsnappen.
Doch dit is slechts een krijgslist geweest, want andermaal gaat de poort van Biervliet open en wordt de brug
neergelaten , en nu rent de geheele ruitermacht der Leliaards de stad nit , den kant op naar de bestormers. 't Klein
aantal wevers hetwelk den post aan de poort is blijven
bewaken , wordt spoedig overhoop geworpen en nu hondt
niets hen tegen. Doch Artevelde heeft hun bedoeling
slechts al te vroeg bemerkt. Zoodra hij van den wagen ,
waarop hij staat , om alles te kunnen overzien , de brug
voor de tweede maal ziet neerlaten , heeft hij terstond
den aftocht laten blazen en zijn Vlamingen snel in slagorde
gesehaard , de lansdragers voorop met gevelde pieken. Gelukkig , dat de wevers nog eenige oogenblikken weerstand
hadden geboden , antlers waren hij en de zijnen verloren geweest. In blinde drift hollen de ruiters op de gezellen aan. Dat is een schok. Honderd miters op hun
paarden vallen doorboord neder , maar de op hen volgende
springen over hun Aiken been en storten zich op de Vlamingen , die hen met zwaard of goedendag dapper ontvangen ,
doch ook hij honderden sneuvelen.
Nu springt Artevelde , die begrijpt dat zoodoende de 7ijnen
noodwendig bezwijken moeten, van zijn wagen af, trekt zijn
zwaard , stelt zich aan 't hoofd van zijn yolk , en uitroepende : D Gent ! Gent ! Vlaanderen den Leeuw !ll stort hij zich
midden onder de ruiters , die onder de vreeselijke slagen
van zijn breed slagzwaard als koren onder den sikkel des
maaiers nedervallen. Naast hem bevindt zich Ghelnoot van Lens
en aan de andere zijde Frans de Veer, gevolgd door hun yolk.
Doch lang kan deze ongelijke strijd niet duren. Zelfs schijnen
de ruiters 't voornamelijk op den opperhoofdman gemunt te hebben , wel wetende , dat met hem de zaak van Vlaanderen
staat of valt. Reeds heeft Artevelde een lichte wond aan
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't hoofd bakomen , den ruiters is 't gelukt , hem van 't
gros der zijnen of te scheiden , nog slechts weinige oogenblikken en 't ware met den edelen Vlaming gedaan geweest —
daar schalt op eens de kreet : »Gent Gent! Vlaanderen den
Leeuw !, Van den kant der poort en achter de ruiters komen
de wevers aansnellen , welke de vorige bende vervolgd hadden. Ze zijn spoedig bij hen die het den opperhoofdman
benanwd maken. Met hun goedendag slaan zij de paarden
de pooten aan stuk en vermorzelen de met stalen helmen
gedekte hoofden der ruiters, of treffen hen met hun zwaarden tusschen pantser en borstharnas. Spoedig moeten de
ruiters van Artevelde aflaten en zich tot hun vervolgers
keeren. En nu wenden ook de bestormers zich om en worden op hun heart aanvallers. Artevelde en de zijnen zijn
weldra ontzet.
»Zorg gij voor de vernieling der ruiterbende, ' roept hij
Ghelnoot toe. Zelf snelt hij midden uit het gevecht weg ,
verzameli een bende , voert hen om de strijdenden heen
en naar de opgehaalde brug, waar hij zich met de zijnen
neerslaat.
De ruiters bemerkende , hoe him de aftocht is afgesneden , strijden nog eenigen tijd wanhopig; toen geven zij
zich over.
Artevelde laat nu den aftocht blazen , en al de Gentenaars ,
behalve de beenhouwers en bakkers , die de gevangen Leliaards bewaken benevens de wijnmeters en kuipers, die de wacht
houden voor de brag der stad , brengen hun wapenen in
hun tenten en beginnen de gekwetsten , zoo vrienden als
vijanden , onder de paarden van daan te halen en naar de
plaats te brengen , waar de stadsheelmeesters met bun helpers
zijn , om hen te verbinden. Ook de opperhoofdman begeeft
zich derwaarts. Hij ziet daar een knaap van veertien jaren ,
die even als hij aan 't hoofd bloedt.
»Dat is de redder van uw leven , opperhoofdman ,11 zegt
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de aanvoerder van de wevers, die den knaap derwaarts
gevoerd heeft. »Toen wij bezig waren aan 't vervolgen der
ruiters, kwam deze knaap ijlings naar mij toeloopen. Hij
was slechts aanschouwer van den striid geweest, omdat hij
te Jong is om mee te vechten. »Hoofdman ,a zeide hij.
»De opperhoofdman is Binds in doodsgevaar! Red hem..
En als ware dat niet genoeg , de jongen ging mee, en Coen
onze vaandeldrager viel , had hij de tegenwoordigheid van
geest , om het vaandel op te rapes, het met beide handen
te grijpen en onder de kreet van: Vlaanderen den Leeuw !
over zijn hoofd te zwaaien. Duizend wonders, dat hij niet
het slachtoffer van zijn vermetelheid is geworden.a
»Wie zijt ge, knaap ?. vraagt de opperhoofdman.
»Ik ben Lieven, de zoon van Aert Thijssen, gezworene van
't weversgild.a
»Gij Lieven !,, roept de opperhoofdman uit. »Nu , dan ben
je een dappere zoon van een dapperen vader.a
»Ja, Mher Artevelde ,11 antwoordt Lieven. »Mijn vader
is een dapper man , dat is zeker waar.a
»En ik dank het den braven zoon van den koenen
Aert Thijssen , dat hij niet alien mij , maar tal van poorters 't leven heeft gered ,,, zegt Artevelde.
Op dit oogenblik komt Aert Thijssen aansnellen.
»K wade jongen !il zegt hij. »Wat heb je me een onrust
gebaard! Zoo ongewapend en ongeharnast tegen de vijanden
in te snellen. 't Is goed , dat ze u een Schram gegeven
hebben, dat zal u voortaan leeren. . . .,
»Knor niet, Aert Thijssen ,a zegt Artevelde. »Uw zoon
heeft veeleer lof verdiend , en ge moogt God danken , dat
de knaap in Zijn hand het middel is geweest, om ons de
overwinning te bezorgen. Hij is een toekomstige Gentenaar,
waarop onze stad eenmaal roem zal dragen."
Intusschen was zooveel Artevelde als Lieven verbonden.
Daar kwam Ghelnoot van Lens geheel met blued en stof
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bemorst, maar onverlet , naar Jacob van Artevelde toe.
»Mher Jacob ," zeide hij. »Er is een groote beweging
in 't leger. Er zijn twee ruiters van den weg naar Gent
komen aanrennen. De een is Meester Augustijn, onze stadsklerk."
»Zou er kwaad te Gent zijn?. vroeg de opperhoofdman ,
terwijl hij van kleur verschoot.
»1k weet het niet, doch daar komen zij reeds herwaarts.
Ze moeten u spreken..
En werkelijk was het Meester Augustijn , die met een
andere miter naar Artevelde toereed , van zijn paard sprong
en de teugels aan Lieven toewierp.
»Wat is er ?" vroeg Jacob van Artevelde haastig.
»Vrede! vrede ! Gent heeft overwonnen ! Heil het vrije
Gent!. riep Mr. Augnstiin , terwijl zijn metgezel insgelijks
van zijn paard sprong , en de teugels aan Aert Thijssen overgaf.
»Volgt mij naar mijn tent , Mherren ,. zeide de opperhoofdman, liet de trompet blazen , en sredig waren daar
de Schepenen en Dekens bijeen. Vol nieuwsgierigheid wachtten de Gentenaren den uitslag dezer beraadslaging af. Na
een groot kvvartier kwam Artevelde met de leden van den
krijgsraad nit de tent ; de trompetter blies het teeken van
verzameling , en alien schaarden zich om den opperhoofdman,
die een perkament met het groote zegel in de hand hield.
Hierop deelde hij aan 't verzamelde yolk mede, dat de
koning van Frankrijk Gent den vrede aanbood en wel op
de volgende voorwaarden : de Vlamingen zouden handel
mogen drijven met alle kooplieden van welke natie ze ook
waren, en handelsverbonden met Engeland en alle andere
volken mogen aangaan ; 't Fransche leger zou den Vlaamschen bodem nimmer betreden en Vlaanderen zou nooit
kunnen worden gedwongen , de wapenen op te nemen , dan
tot verdediging van eigen grondgebied en om zijn onzijdigheld te doen eerbiedigen; terwijl de koning van Engeland ,
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indien hij deze vredesvoorwaarden aannam , zich zou verbinden om nimmer oorlog in Vlaanderen te voeren , daarentegen zijn landen voor den Vlaamschen handel zou openen.
De graaf van Vlaanderen had deze voorwaarden reeds aangenomen , en zou met zijn hot binnen Gent komen, als de
Gentenaars in de aangeboden voorwaarden toestemden.
1k behoef u niet te zeggen , weak een gejuich deze tijding onder de Gentenaars verwekte. Er scheen gcen einde
te komen aan 't geroep : »Heil Gent! Vrijheid en Nering !
Heil den wijzen man ! Vlaanderen den Leeuw !. toen op
Arteveldes bevel de trompetter weder blies, en Augustijn
af kond igde :
» Van wege de Wet der stede van Gent..
»Gezellen , 't moet vandaag een dag der vreugde zijn,
een dag, waarop we onze victorie en de blijde terugkomst
van onzen graaf vieren. Straks zullen de centeniers zich
naar de wagens begeven , om wijn te ontvangen : aan elken
gezel zal een dubbele maat worden uitgereikt , benevens
een dobbelen dag soldij als vredegeschenk , 's konings bode
zal zich binnen Biervliet begeven , om den wapenstilst4nd
nit te roepen en de poort te doen openzetten. leder keere
nu naar zijn tent terug, om te drinken volgens de begeerte
van de Wet van Gent, ter eere van 't zegevierend Vlaanderen , doch zij bij de eerste oproeping weder gereed ten
strijde."
Ien paar dagen later begaf zich de voorschepen Maes
van Vaernewijck naar Brugge , om den graaf te halen , die
zich terstond naar 't leger voor Biervliet begat. De vorst
werd er met algemeene geestdrift en toejuiching ontvangen en stond versteld over de orde en krkigstucht ,
welke de opperhoofdman onder zijn troepen had ingevoerd.
De komst van graaf Lodewijk van Nevers was het sein tot
het opbreken van de legerplaats. finder 't geschal der trompetten en met wapperende vaandels trokken de burgers ,
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met den graaf aan 't hoofd , de poorten hunner stall binnen ,
en geheel Gent was vol vreugdegejuich. Graaf Lodewijk
werd met alle pracht en geestdrift in Vlaanderens eerste
hoofdstad ontvangen. Hij zwoer op 't Hooghuis op de Vrijdagmarkt andermaal eerbiediging van de vrijheden van 't
Gentsche yolk , en de gemeente legde insgelijks in zijn
handen den eed van getrouwheid en onderdanigheid af.
Met zijn gevolg van ridders en raadsheeren nam lib zijn
intrek op den Gravensteen 1 ) op het Sint Pharaildeplein.
Maar wie in Gent gevierd werd, niemand meer dan Jacob
van Artevelde. Hij kon de deur niet uitkomen, niet langs
de straat gaan , of er ging een luid gejuich onder 't yolk
op en ieder boog zich met eerbied voor den man , wiens
wijsheid rijkdom , macht en vrijheid had doen ontstaan,
waar nog wein : 2e maanden geleden honger, slavernij en
hopelooze slapheid heerschten , die Vlaanderen had verzoend
met zijn vorst , vrede , handel en nijverheid had doen herboren worden.
Daar de graaf nog steeds de renten , in de kwade privilegien bepaald , voor zich hield , bleven de steden van WestVlaanderen weigerachtig om zich met den graaf te verzoenen en was er ernstige bezorgdheid , dat zij zich tegen
Gent zouden opwerpen , 't Been een burgeroorlog ten gevolge
zou hebben. Artevelde wist wel , dal deze geest voornamelijk zijn oorsprong te danken had aan de arglistigheid zijner
vijanden , Geraerd Denys, Jan Galevoet , Jan van Steenbeke
en anderen , die hem wangunstig waren ; hij wist, dat zij
manner hadden uitgezonden, om de West-Vlamingen tegen
den graaf op te hitsen; terwijl ze zelf den opperhoofdman
bij den graaf belasterden en hem de schuld van WestVlaanderens tegenstand gaven. Hij zweeg hierover echter
tegen iedereen , en mocht hij er al eens in vertrouwen met
1) Hiervan is nog een toren overig.
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zijn vriend Ghelnoot van Lens over spreken en deze hem
aansporen , om er maatregelen tegen te nemen , dan antwoordde hij glimlachend :
Laat hen maar begaan , Ghelnoot. De boozen , dat weet
gij , vangen zich in hun eigen strikken..
»Maar ge moest daaraan toch paal en perk stellen , Mher
Jacob ,. hernam Ghelnoot.
»Ik zal mij als opperhoofdman van Gent wel wachten ,
mij thans, nu de graaf terug is, met de zaken van WestVlaanderen te bemoeien. Indien Lodewijk vertrouwen stelt
in zijn goede stad Gent, laat hem dan zelf de hulp der
Gentsche gemeente inroepen..
En dat gebeurde. Toen werd in de vergadering der
schepenen een gezantschap gekozen , bestaande uit Jacob
van Artevelde, de schepenen Pieter Zoetaerde , Claas van
Berleghem , de hoofdlieden Willem van Vaernewijk Ghelnoot
van Lens, Willem van Hose, Pieter van den Hovene en.
de Dekens Jan Breabaert , Willem Yvens en Heinric Goethals , met een gevolg van viitlien personen ; zoodat ze in
't geheel een gezelschap van vijfentwintig ruiters uitmaakten.
En 't was door Jacob van Artevelde's onweerstaanbare welsprekendheid , dat binnen veertien dagen al de gemeenten
niet alleen den vrede aannamen en den graaf getrotiwheid
zwoeren , maar zelfs zich met Gent verbonden tot bewaring
van 's Lands onafhankelijkheid en onzijdigheid. De macht ,
welke de dus verbonden gemeenten in geval van nood te
velde konden brengen , bedroeg niet minder dan 60,000 man.
Nauwelijks was Jacob van Artevelde in Gent terug, toen
een bode tijding bracht , dat koning Eduard met een aanzienlijke vloot voor Sluis was verschenen , en toebereidselen
maakte , om een landing op de Vlaamsche kust te doen.
Die tijding viel den Franschgezinden graaf als een donderslag op 't lijf. Zeer terecht begreep hij , dat de aanval niet op
Vlaanderen , maar op Frankrijk gemunt was , en het onmogelijk
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zou zijn , den Engelschen koning te beletten over Vlaanderens bodem naar Frankrijk te trekken , indien de Vlamingen
dit wilden toelaten. 'Wel zou zulks tegen de voorwaarden
van den vrede zijn , maar Lodewijk van Nevers was er al
te zees van overtuigd , dat er, vooral in Gent. een sterke
partij was , die naar de Engelscbe zijde overhelde. En inderdaad , toen de zaak in den Raad van schepenen kwam,
wilde men daar doordrijven , dat men Eduard ongehinderd
door Vlaanderen zou laten trekken. Toen stond Jacob van
Artevelde op en sprak met zooveel klem en zooveel kracht
van overtuiging , dat men van dat voornemen afzag , integendeel hem als opperhoofdman bevel gaf, naar Sluis te
vertrekken , om zich des noods met geweld tegen de landing der Engelschen te verzetten. Nog (lien zelfden avond
vertrok Artevelde aan 't hoofd van het grootste deel der
ambachtslieden. In den omtrek van Sluis aangekomen ,
gunde hij zijn yolk slechts een korte rust , want eer de
zon opging , schaarde hij zijn macht langs bet strand en
zond een wapenbode aan den Engelschen koning , door
wien hij dezen herinnerde aan 't verdrag , hetwelk door hem
zelf was aangenomen , terwijl hij in last had, den vorst
duidelijk te verklaren , dat de Gentsche mannen wel en
vast hadden voorgenomen , hun onzijdigheid met hun bloed
te zullen does eerbiedigen.
Deze krasse taal miste haar uitwerking niet. Koning Eduard
liet zich in een boot aan land roeien en verlangde Artevelde
te spreken. Deze ging den Engelschen vorst te gemoet en
noodigde hem in zijn tent.'
»Reeds sinds tang ,11 zeide Eduard , »heb ik verlangd van
aangezicht tot aangezicht den man te zien, die, schoon
eenvoudig poorter,, gansch Vlaanderen beheerscht en mijn
tegenstander zulk' een ontzag heeft weten in te boezemen ,
dat deze zich heeft vernederd , om aan de onderdanen van zijn
vassal zelf den vrede aan te bieden.if
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»Sire ,11 antwoordde Jacob van Artevelde , die zich zeer
gemakkelijk in de Enge!sche taal uitdrukte. PIk kan mij
voorstellen , hoezeer de beheerscher van Engeland en Schotland zich moet verwonderen over de geestkracht van een
klein yolk, als de Vlamingen. Doch die verwondering zal
ophouden , als ik u zeg, dat wij Vlamingen zijn geboren
en opgevoed in 't besef van onze voorrechten en dat we
op die voorrechten even naijverig zijn , als uwe Majesteit
op de rechten harer kroon. In elk land ter wereld zou dat
onmogelkjk zijn , Sire; maar wij Vlamingen zijn een van
stam met de Hollanders en Friezen. En wee ! wee ! wie
onze privilegien durft aantasten.#
»Maar hoe is 't u mogelijk geweest , Sir,„ vroeg Eduard ,
»om zulke groote zaken tot stand te brengen als gij gedaan hebt?#
»Door de medewerking van mijn stadgenooten , Sire ,"
antwoordde Artevelde. »Zoodra ik hen heb gewezen op de
vrijheden , welke ons ontstolen waren en hen opwekte , om
het zwaard op te nemen ter herk*ing van 't eens bezetene , stond adel en burger , rijke en arme , als een man
aan mijn zijde.#
»En gij hebt hen weten te leiden , Sir ,. hernam Eduard.
»Inderdaad , geen gemakkelijk werk. Doch om tot onze zaak
te komen. Ge hebt me daar een yeti barsche verklaring
gezonden.#
»Een verklaring , Sire , die volkomen gemeend is ,. antwoordde Jacob van Artevelde. »Geen looze bedreiging. Gent
zou zich schamen , een vorst , voor wien 't zillk een hooge
achting koestert en wiens zaak 't zoo gaarne zou wenschen
te bevorderen , met looze bedreigingen te willen ophouden.#
»Dus ge hebt gemeend , wat ge zeidet , Sir ?. vroeg Eduard.
»Ten koste van ons bloed , Sire , zullen we u dwingen ,
onze onzijdigheid te eerbiedigen. Vlaanderen moet, volgens
't gesloten verdrag ; een onzijdige grond blijven. Toen de
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tijding van de komst uwer vloot in Gent kwam , hebben
we Raad van schepenen belegd en ik wil 't n niet verbergen , dat de meerderheid er voor was , u ongehinderd door
Vlaanderen te lawn trekkers. Ik , Sire, ik heb dat tegengehouden , en 't is alleen aan mijn woorden te danken , dat
men heeft besloten , mij herwaarts te zenden , om u het
landen te beletten.11
»En ik meende , Sir , dat gij mijn vriend waart. lk
dacht dat gij mijn partij waart toegedaan ?ll zeide Eduard.
»Zoozeer , Sire ," hernam A rtevelde , »dat ik niets liever
zou zien , dan dat Vlaanderen zich met u mocht kunnen
verbinden. En toch , toen ik Gent opwekte om de wapens
voor zijn vrijheden op te vatten , heb ik een verbond met
uwe Majesteit als een daad van wanhoop aangegeven , een
redmiddel , dat ons kon dienen , wanneer onze zaak wanhopig mocht staan."
»Raadselachtig man ," hervatte Eduard. »Men roemt in
Vlaanderen uwe wijsheid. Mij brengt zulk een wijsheid in
verwarring.n
»Weet dan , Sire , dat de drie leden van Vlaanderen , Gent,
Brugge en Yperen , eens op de plechtigste wijs in handen
van den Pans de trouw aan onzen opperheer en graaf bezworen hebben. De minste schending van dien eed komt
Vlaanderen op een millioen gulden te staan."
»Maar wanneer ik u nu van 't jnk van uw graaf verlos , wanneer ik in Vlaanderen trek en u vrijverklaar —
wie ter wereld heeft dan 't recht, de boete van u te vorderen ?.
»Sire ," antwoordde Artevelde ernstig. »De Vlaming heeft
alles over, wanneer 't zijn vrijheid en de bescherming zijner
rechten geldt. Maar 't ligt in 't karakter en in den aard van
mijn yolk, houw en trouw te zijn aan hun vorsten. En
molten die vorsten honderdvijftig jaren Lang met Frankrijk
geheuld en daardoor 's Lands rechten en vrijheden verkort
hebben , dat geeft ons het recht niet, de afstammelingen van
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den grooten Boudewijn eed en dienst te ontzeggen. Vlaanderen is de vijand van Frankrijk , niet van zijn graaf.
Vlaanderen betreurt bet, dat graaf Lodewijk van Nevers
met de Franschen heult, maar Vlaanderen zal nooit of
nimmer zijn wettigen opperheer ontrouw worden. En daarom , koning Eduard, wanneer ge ons wel wilt, land dart niet,
noodzaak uvve vrienden en aanhangers Diet , zich tegen
krijgsknechten te verzetten — vrienden en bondgenooten
moeten elkander Diet beoorlogen..
»Weinu , Sir ,. hervatte de koning. »lk zal hier niet
landen. Beschouw dat als een blijk van de toegenegenheid,
welke ik den Vlamingen toedraag; loch bedenk tevens,
dat, wanneer ik 't volstrekt noodig oordeelde, 11W onzijdigheid te schenden en door uw lend te trekken , ik de
middelen bezit , om Vlaanderen aan mijn wil te onderwerpen. De sleutels van Vlaanderen liggen op de Londensche
wolmarkt !.
Dat zou een verkeerde staatkunde verraden , Sire,. hervatte Artevelde. »Zestigduizend gewapende mannen , die
thans uw vrienden zijn, zondt ge u tot vijanden maken.
Dat weegt ook wel eenigermate in de schaal..
Eduard reikte den Gentschen lakenhandelaar de hand.
»Wie hebben elkander heden niet voor 't laatst gezien ,
Sir ,d zeide hij , terwijl hij naar de boot terugwandelde ,
welke hem weer naar zijn schip zou voeren. Artevelde
geleidde hem tot aan die boot , en Engelands koning nam
zulk een harteltik afscheid van den wijzen man, als ware
deze een geboren vorst geweest.
Vol bewondering over de wijsheid van den Gentschen
poorter, liet Eduard de zeilen weer spannen en stevende
naar Antwerpen, waar hij zich vestigde.
Artevelde keerde nu met de zijnen naar Gent terng, waar,
door 't geluk hetwelk al zijn pogingen bekroonde en den
Aanwas zijner macht over alle steden van Vlaanderen , zijn
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invloed onbeperkt was geworden. Nooit echter deed hij lets ,
zonder last van den Raad van Schepenen , ofschoon hij
door zijn beter inzicht de besluiten van dien Raad geheel
en al best uurde. Geen wonder, dat de Graaf dien invloed
en vooral de volkomen onafhankelijkheid van de Gentsche
gemeente met leede oogen aanzag. En nog zou hij dat
minder gevoeld hebben , had de koning van Frankrijk hem
Diet onophoudelijk ridders gezonden , die hem aanzett'en , om
zijn gezag te doen gelden.
Hierdoor aangemoedigd, staken de vijanden van den
wijzen man het hoofd weder op , en verbreidden in 't geheim
allerlei lasterlijke geruchten van den braven Opperhoofdman.
Nu eens had hij verraderlijk met den Franschen , dan met
den Engelschen koning gehandeld. Soros vertelde men , dat
zijn doel was , den wettigen graaf van den troon te stooten ,
om zich zelf de grafelijke kroon op den schedel te zetten ,
dan weder verbreidde men allerlei lasterlijke geruchten orn trent
zijn huiselijk leven. En ofschoon de meeste van deze geruchten uit den koker van Gerard Denijs , Jan van Steenbeke en Jan Calevoet kwamen , wisten ze die zoo behendig
te verspreiden , dat niemand lien voor de eerste uitstrooiers
zou houden.
»Begrijp eens , wat men van den Wkizen Man zegt , doch
ik houd het voor laster ,, of: »is 't niet meer dan erg,
dat men den opperhoofdman van dit of dat durft beschuldigen. Al was het waar , dan moest men 't nog zwijgen ;if
zoo werd de laster aan den man gebracht , misschien
eerst niet geloofd , maar langzamerhand toch aangenomen ,
en verder als waarheid verspreid. Jacob van Artevelde
echter, te groot dan dat hij zich om, 't kronkelen Bier
ellendige aardwormen aan zijn voet zou bekommerd hcbben,
bleef kalm en rustig zijn gang gaan en hield niet op te
peinzen over de middelen , om Vlaanderen groot en vrij
te maken.
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Intusschen was koning Eduard naar Duitschland gereisd ,
waar liij niet alleen een aantal bondgenooten tegen Frankrijk
gewonnen , maar ook zijn zwager,, keizer Lodevvijk van
Beieren , had overgehaald, hem de waardigheid van Vicaris
des Duitschen rijks te verleenen. Deze waardigheid stelde
een deel van Vlaanderen, hetwelk men Keizers-Vlaanderen
noemde, onder zijn bevel , en noodzaakte al de vorsten van
de Nederlanden , hem gedurende de eerstvolgende zeven jaren
met manschap bij te staan.
Thans was 't voor Philips van 't hoogste belang, Vlaanderen op zijn zijde te kriigen , en daartoe spaarde hij geld
noch list. De Vlaamsche steden krioelden van Fransche
zendelingen , ruim van geld voorzien , om menig burger door
rijke giften en schoone beloften van 't verbond of te trekken. Hierdoor groeide de partij der Leliaards, aan wier
hoofd zich de eerzuchtige Steenbeke be yond , al meer en
meer aan , en die partij werd nog versterkt door de toetreding van Arteveldes benijders , aan wier spits de hatelijke
Gerard Deriii s was. Des te lager was de handeling van
den laatste, dmdat zijn staatkondig gevoelen lijnrecht tegenover dat van Ser van Steenbeke stond. Aileen om Artevelde te doen vallen, verbond hij zich met de Leliaards.
Doch joist op het oogenblik , dat Philips van Valois zich
reeds genoegzaam zeker rekende van de zege, bracht Jacob
van Artevelde hem een slag toe , die hem des te gevoeliger
moest treffen , omdat hij eensklaps al zijn verwachtingen
den bodem insloeg. De Opperhoofdman had namelijk in
den Raad van Schepens bet voorstel gedaan, uit naam van
de gemeenten van Vlaanderen een gezantschap aan koning
Philips te zenden, om de steden Rijsel, Douay en Orchies ,
die met bedrog en onrechtvaardig geweld van Vlaanderen
waren afgescheurd, van hem terug te eischen. Ondanks een
kleinen tegenstand was dit in den Gentschen schepensraad
en weinige dagen daarna door de andere Vlaamsche ge-
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meenten aangenomen , met het besluit om , als de koning weigerde , geweld van wapenen te bezigen. Philips van Valois
stond verstomd over dezen eisch. Maar weigeren , was zich
een leger van 60,000 man op den hals halen ; terwijl hij
al zijn beschikbare macht tegen Eduard en diens bondgenooten noodig had — en toegeven , 't verwaten Vlaanderen nog machtiger maken. Reeds begonnen de gezanten ongeduldig te worden en van oorlog te spreken.
Toen nam de koning zijn toevlucht tot list , en zond gehuurde
moordenaars naar Gent , die den man het leven moesten
benemen , met wien de zaak van Vlaanderen stond of viel.
Versclieidene malen waren tie booswichten op het punt van
te slagen. Maar Jacob van Artevelde had een wacht , beter
dan al de gehuurde gardes van Lodewijk van Nevers of Philips
van Valois. Die wacht was de Gentsche bevolking. Men
vermeerderde het aantal zijner knapen , smeekte hem , zich
Diet dan met de grootste voorzichtigheid in het openbaar
te vertoonen ; ja , den ganschen , dag stonden er, , geheel vrijwillig , honderde gewapende ambachtslieden voor zijn wooing,
om hem te vergezellen , waar hij ging, En noch raad noch
gebeden konden deze mannen verwijderen.
»Laat iemand den Wijzen Man slechts een hand of vinger
aanraken , en we zullen hem in stukken scheuren ,ll was
al wat ze ten antwoord gaven.

ZESDE HOOFDSTUK.

De graaf en de Gentsche poorter.
Het stond daar eenzaam , 't oude en sterke kasteel 's Gravensteen , al beyond het zich ook binnen de muren der
leveudige en woelige stad Gent. Trotsch en verwaten verhief het zich daar in een der minste buurten , en 't was of
het de "wenkbrauwen fronsde over de armoede en slordigheid , die er om zijn dikke muren , wallen en grachten
heerschten 1 ). Het kasteel zelf, in 868 door Boudewijn met
den ijzeren arm gebouwd , stond in de wijk, de dude
burcht , een wijk onmiddellijk afhankelijk van de grafelijke
rechtbank , zonder onderworpen te zijn aan de Wet van
Gent. Reeds de ronde worm gaf het iets sombers, en dat
werd aanmerkelijk vermeerderd door de hooge vestingwerken ,
tusschen welker uitspringende torens de muren dreigende
schietgaten vertoonden. Een steenen brag over de Lieve
en een nauwe poort gaven toegang tot dit gebouw. Op de
muren wandelden de schild wachten , als ware Graaf Lodewijk
van Nevers bevreesd voor zijn vedigheid , ook te midden
zijner onderdanen. En heden waren de wachten zelfs verdubbeld en was het schofhek voor de poort neergelaten.
1) 't Waren de leenlaten , welke hier woonden , geheel afhankelijk
van den graaf.
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't Zag er dan ook op de Veerleplaats , waarop de poort
van 't Steen uitzag , dreigend genoeg nit. Dat anders zoo
stille plein en de gewoonlijk zoo leege straten waren vol
met gewapende poorters , die , daar ze zich bier buiten 't
grondgebied der stad bevonden en het hun dus niet geoorloofd was , er met de wapenen te verwijlen , slechts heen
en weer liepen , ofschoon ze zich niet ver van de Veerleplaats
verwijderden.
Uit hun gesprekken kunnen we terstond merken , wat
hier gaande is. Daartoe volgen we even den voller Frans de
Veer , die den wever Aert Thijssen met diens zoon Lieven
tegenkomt. Alle Brie zijn gewapend met een goedendag.
»Gij ook hier , Mher Aert ," roept de voller. »Ge hebt dus
ook de tijding vernomen. . ..
»Dat de Wijze Man op den Gravensteen is ontboden ,,
vult de wever aan. »Lieven kwam er gisterenavond mee
thuis. Toen ben ik naar de »Leeuw ten puttee getogen ,
om de waarheid van zijn bericht te vernemen , en nu begreep ik , dat we bier moeten zijn , om onzen geliefden
opperhoofdman te beschermen.,
»Ik vind het :gevaarlbk , dat hij zich in den muil des
leeuws waagt ,u zegt Frans. »Daar zijn zooveel Leliaards ,
en die zijn niet te vertrouwen.,
»Maar de graaf is er ook ,, merkt Aert op.
»De graaf!, antwoordt de voller , terwiji hij verachtelijk
den neus optrekt. »De graaf is de grootste Leliaard van alien.,
»lk beweer niet , wat de graaf zou willen of wenschen ,,
herneemt de wever. »Maar ge begrijpt toch wel even goed
als ik , dat Lodewijk van Never ';'t niet zal wagen , onzen
opperhoofdman een vinger aan ' te raken. 't Volk dat bier
de wacht houdt , moet er den wijzen man zien uitkomen ,
of, bij Sint Bavo ! van dat lompe brok steen blijft geeri sink
heel , en alien die er op zijn , kunnen hun laatste vaderons wel bidden. Zoodra er eenig gevaar onzen opperhoofd-
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man bedreigt , loopt Lieven naar het Belfroot, om Persemier
te waarschuwen. Dan zal de metalen Roeland huilen , nog
harder huilen , dan toen we ten strijd tegen de Leliaards
togen , en Vlaanderens graaf zal 't niet navertellen , dat hij
Roeland gehoord heeft."
»Dat zal hij niet , zoowaar ik Japick beet !il zegt de
smid , Japick flamer , die met opgestroopte monwen , welke
zijn gespierde armen Moen zien , daarheen wandelt , gewapend met den op zijn schouder rustenden voorhamer,
en die gevolgd wordt door zijn zestien gezellen , even als
hij van een dergelijk wapen voorzien. »Bij Sint Eloy,, mijn
patroon ! Als men 't waagt , den wijzen man een vinger aan
te raken , dan zullen we met den voorhamer ons een weg
banen door dat lorrige schofhek en we zullen hun de schedels verbrijzelen , dien Leliaards."
Op dit oogenblik hoort men in de verte een dof gejnich ,
dat al meer en meer nadert.
»Daar komt hij !# roept Japick nit. »We zullen hier toch
ook juichen , opdat ze het daarboven kunnen hooren , wie
den wijzen man bewaken.11
»Natunrlijk , Japick ," antwoordt Aert Thijssen. »Als
ze dat donderend gejnich vernemen , zullen die heeren
in hun filmed en zijde wel zitten te beven en te sidderen en zullen ze ontzag krijgen voor onzen braven opperhoofd man. ii
Daar kwam Jacob van Artevelde aan. Zijn manschappen
had hij bevolen op de Vischmarkt achter te bliiven , daar
't hem als onderdaan niet voegde , op die wijs tot zijn heer
en graaf te gaan; maar hij had niet kunnen beletten , dat
zijn andere lijfwacht , de hem steeds bewakende ambachtslieden , hem vergezelden. Een luid , aanhoudend gejuich
begroette hem op de Veerleplaats. Met de hand wenkte
hij stilte.
»'t Is niet goed van u , gezellen ,ll zeide hij , »dat gij
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zoo viak voor des graven liof u hier verzamelt en er zulke
kreten aanheft..
»Goed of kwaad , Mher Artevelde ,. antwoordde Japick
Hamer. »De Gentsche Neringen weten , wat ze aan den
wijzen man te danken hebben en ze zullen hem met hun
blued beschermen..
»Maar mij wacht geen Teed , mijn vriend e hernam Jacob
van Artevelde. »Gaat dus alien rustig naar uwe huizen..
»Geen Iced ?. hernam de smid. »Ja , zoolang we hier
zijn , wijze man ! Indien we wegtrokken , dan zouden die
Leliaards u wel inpakken , even als ze 't onzen goeden
Maarschalk van Vlaanderen gedaan hebben , (God hebbe zijn
ziel !).
Jacob van Artevelde moest zijns ondanks de waarheid
van Japicks woorden erkennen. Hij liet er echter niets van
blkjken , maar zeide kalm :
»En als ik , uw opperhoofdman , u nu beveel , of te
trekken ?.
»De opperhoofdman heeft hier niets te zeggen ,. zeide
Frans de Veer. »We zijn niet op 't grondgebied van Gent.fi
»Daarenboven zijn we niet opgeroepen , om onder de
wapens te , komen ,. voegde Thijssen er bij.
»Hoe ! Ge wilt mij dus ongehoorzaam zijn ?ll vroeg Jacob
van Artevelde. »U verzetten tegen mijn bevelen ?.
D Hoar eens , Mher Artevelde ,. zeide de smid. »Er is in
gansch Vlaanderen geen enkel man , wien we liever gehoorzamen dan u ; maar er is ook geen enkel man in geheel
Vlaanderen, dien we zoo lief hebben als u. Welnu — versta
mij dus wel. Indien ge over twee uren niet nit dat nest
teruggekeerd zijt , dan zullen we dien steenen reus verbrijzelen en er zal geen levende ziel van alien die er op zijn ,
aan onze mokersiagen ontkomen.,
»Gij bedroeft mij , 11 hernam Jacob van Artevelde. »En ge
beleedigt onzen edelen worst met uw wantrou wen..
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Dit zeggende trad de wijze man , die wel begreep dat
in dit geval zijn invloed en zijn gezag schipbreuk moesten
lijden , op de poort van 's Graventeen of , waar de wachter
die er boven zat , reeds het sein had gegeven om het schofhek op te halen. Door twee grafelijke dienaars ontvangen ,
werd hij naar de zaal geleid , waar zich Graaf Lodewijk de
Nevers met zijn hofhouding be yond. Zoodra hij binnentrad , stond de Graaf op en gebood aan zijn hovelingen ,
het vertrek te verlaten.
»Wees mij welkom , opperhoofdman ,ll begon de graaf,
toen hij alleen was met Artevelde. »Reeds sedert lang wenschte
ik u te spreken en u over zekere zaken te raadplegen.
Doch ga zitten..
»Indien dat de wensch van mijn genadigen heer den graaf
is, zal ik daaraan voldoen ,. antwoordde Artevelde, »en
zal ik de oneerbiedigheid begaan, van in zijn bijzijn te
gaan zitten..
»Het is mijn wensch ,. zeide de graaf, die zich weder
had neergezet »Ik. verlang eens vertrouwelijk met u te
spreken. Men noemt u den wijzen man , en terecht. Menig vorst zou wenschen, een man als u in zijn raad te
hebben. Hoe jammer , dat ge die wijsheid gebruikt voor
het oproerige en woelzieke yolk , dat zich tegen zijn wettige overheid verzet, hetwelk u heden huldigt en op de handen
draagt en u misschien , wanneer een ander het leiden wil,
op morgen vervloekt en vertrapt.a
»Heer Graaf,. antwoordde Jacob van Artevelde kalm en
met waardigheid. »Ik heb er nooit naar gestreefd, om de
volksgunst te verwerven. Vlaanderens rechten en Vlaanderens vrijheid, ziedaar waarnaar ik van den beginne getracht
heb. Mijn yolk was arm , leed honger ..... #
DMaar ge hebt u toch die gunst verworven , Mher

van Artevelde ,. hernam de graaf. »nn daar straks niet
nog de juichtonen van 't yolk donderend tot in deze
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kamer doorgedrongen? Mij juicht het zoo niet toe."
»Dat zou het doen , Heer Graaf ,, antwoordde Artevelde,
D wanneer Uwe Genade zijn rechten tegen vreemden invloed
verdedigde."
Ge waagt het, veel te zeggen , Mher van Artevelde ,,
hervatte de graaf. Dlk weet zeer goed, wat ge bedoelt.
Doch gij zijt een burger en kent de plichten van den adel
niet. Kendet gij die , ge zoudt weten , dat een vassal zijn
leenheer houw en trouw verschuldigd is. Intusschen , het
is hierover Diet , dat ik u wilde spreken. Ge geniet de
gunst van 't yolk in hooge mate; maar ook alles is u tot
hiertoe gelnkt. Wijsheid en voorzichtigheid zijn niet altijd
waarborgen tegen mislukkingen. Mher van Artevelde, als
u 't fortuin eens tegenloopt , zal dan datzelfde yolk , hetwelk
u thans op de handen draagt , u misschien niet door het
slijk halen , u vervloeken ?"
s Wel mogelijk, Heer Graaf, " antwoordde Artevelde kalm.
»Nog eenmaal geef ik Uwer Genade de verzekering , dat geen
enkele mijner daden ten doel gehad heeft , mij in de gunst
des yolks te dringen.#
»Toch bezit gij haar , en er is geen gevaarlijker monster
dan het yolk. Juist hem , dien 't het meest vergood heeft ,
werpt 't het diepst neder. Er bestaat een veiliger weg om
uw vaderland te dienen , Mher van Artevelde: dat is uw
leven te wijden aan uw vorst. Als opperhoofdman , hoe
vereerend die post ook zki , verdient gij de bespottelijke
jaarwedde van drie stuivers groot ') in de week. Zulk een
wijs man moet hooger bezoldigd worden. Ge verdient een
ambt te bekleeden , dat u meer opbrengt; bij voorbeeld dat
van Maarschalk van Vlaanderen.,
P

1) Twaalf pond groot in 't jaar. Nu is een pond groot of Vlaamsch
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't Gelaat van Artevelde veranderde van kleur. Een hoog
rood verwde zijn kaken. Zijn oogen glinsterden. De graaf
meende, dat hij het meesterstuk zijner politiek had volbracht : dat hij de eerzucht van den Gentschen lakenhandelaar had opgewekt. Gent , Vlaanderen zou zijn eenigen steun
verliezen.
»Weinu , gij antwoordt niet, " zeide hij , toen hij bemerkte , dat de opperhoofdman bleef zwijgen. »Is het voorstel u te onverwacht , en zoudt ge niet denken , dat geheel
Vlaanderen die benoerning met blijdschap zal vernemen 9"
»neer Graaf, " antwoordde Artevelde , die intusschen eenigszins tot zich zelf gekomen was , bedaard , doch met een
sidderende stem. »Heer Graaf! Een oogenblik , vergeef bet
mij , was ik verontwaardigd over uw voorstel , doch ik beheerschte mij zelf genoeg , om niet te zeggen , wat den
onderdaan geenszins voegt , wanneer hij tot zijn vorst spreekt.
Thans, Beer Graaf, nu ik weer kalm ben , antwoord ik
u , dat Jacob van Artevelde zeer vereerd is met een aanbod, hetwelk hij van de hand moet wijzen..
»Hoe nu ? Zoudt ge weigeren, mij als Maarschalk van
Vlaanderen te dienen ?. riep de graaf nit.
»Ik ben niet eerzuchtig, Heer Graaf,. hernam Artevelde ,
»al zijn er ook in Gent , die mij van eerzucht beschuldigen.
En moge men 't in Frankrijk als een groot voorrecht voor een
burger aanzien wanneer hij zijn nederigen stand kan veraten en hooger kan stijgen in het openbare leven — in
Vlaanderen is men tevreden met een nederigen titel , mits
men daar zijn land slechts met eere kan dienen. Moge dan
de volksgunst wuft zijn, vorstengunst is het niet minder.
Daarenboven is 't geen gering loon , bemind en geacht te
zijn door zijn medeburgers , om het goede, hetwelk men
verricht heeft..
»Maar als Maarschalk kunt ge nog nuttiger voor dat yolk
zijn
hernam de graaf.
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»Nooit iiuttiger dan thans , Heer Graaf. Laat mij dos in
mijn nederigen stand van burger blijven en daar ten nutte
van mijn land en mijn yolk verrichten , wat ik voor God
en mijn geweten kan verantwoorden..
hernam de graaf toornig.
»Gij wilt dus mij niet dienen
»U dienen , Heer Graaf. Met hart en ziel in al wat gij
maar wilt, indien het slechts niet tegen mijn geweten strijdt..
»Ik vorder van u niets dan wat rechtvaardig is en wat
ge pet een goed geweten kunt doen , Mher van Artevelde
hernam graaf Lodewijk. »Vooreerst brengt ge de Vlaamsche
gemeenten onder de gehoorzaamheid van Iron wettigen en natuurlijken opperheer , den koning van Frankrijk, terug. Ten
tweede doet gij hen afzien van den onbillijken eisch tot
terugvordering van Waalsch Vlaanderen.,
»Nooit , Heer Graaf, nooit !. riep Artevelde »'t is
juist u , onzen graaf , een dienst bewkjzen , wanneer we u
willen ontheffen van de ketenen , welke gij en uw voorvaderen reeds sedert honderd jaren torscht ; 't is juist u dienen ,
wanneer we 't afgeperste Waalsch Vlaanderen vveder aan
uw kroon hechten. Want met list en geweld heeft Frankrijk onze graven een eeuw lang onderdrukt. Heer Graaf,
gij kent de geschiedenis van uw voorgeslacht slechts uit
Fransche kronyken. Die kronyken zijn valsch , en geschreyen , om de zonen der Vlaamsche graven te verbasteren en
er Franschen van te maken. Indien men u niet belet had ,
de Vlaamsche taal , de taal uwer voorvaderen te leeren , gij
zoudt hebben kunnen lezen , wat onze kronyken mededeelen.
Dan zoudt gij gezien hebben , dat 's Lands vrijheden onzen
vorsten niet met geweld zijn ontwrongen, maar dat ze de
uitvloeisels van de liefde en dankbaarheid zijn der echte
Graven van Vlaanderen, die Viamingen waren in merg en been ,
die van kindsbeen of de Vlaarnsche lucht hadden ingeademd, die
onze taal spraken , ons kenden en ons lief hadden als landgenooten , die zooveel in hen was , welvaart en zegen onder

104
een noeste en nijvere bevolking trachtten te verspreiden.
Dan zoudt ge gelezen hebben van een Boudewijn den jongen , een ewer voorvaderen , die bijna drie honderd tachtig
jaren geleden de wolweverij in Gent stichtte en haar voorrechten gaf, welke haar tot een bron van welvaart , yolksmacht , rijkdom en roem voor gansch Vlaanderen gemaakt
hebben. Dan zoudt ge ook gelezen hebben , hoe , toen voor
drie eeuwen de ridders en edelen tegen hun wettigen graaf,
Boudewijn met den baard , opstonden en hem van zijn kroon
wilden berooven , het yolk te wapen vloog en de vijanden
van hun edelen graaf verpletterde. In die gelukkige tijden
beminden de Vlamingen hun graaf, zij zegenden zijn naam,
en noemden hem vader des Lands."
»Een groot verschil bij tegenwoordig ," zeide de graaf
bitter. »Hoe komt het dan , dat uw yolk tegenwoordig zijn
graaf als zijn geboren vijand beschouwt?"
»Het beschouwt geenszins zijn graaf als zijn vijand
hernam Artevelde. »Maar 't wenscht hero uit de klauwen
van Frankrijk te redden. 0 , Heer Graaf! Wanneer ge onze
kronyken kondt verstaan , ge zoudt er van gruwen, als ge
de listen en lagen laast, reeds sedert 1200 aangewend , om
onze vorsten tot machtelooze vassallen te maken van de
koningen van Frankrijk. Hoe ze de erfdochter van Vlaanderen oplichtten nit hetzelfde steen , waarop ik mij thans
bevind , haar opvoedden aan 't Hof van Frankrijk , in Fransche taal en zeden onderwezen en hoe ze haar echtgenoot ,
die 't beneden zich achtte om een handlanger der Fransche
koningen te zijn , twaalf jaren lang in de gevangenis martelden , tot hij, half krankzinnig, bun Rijsel en Douay als panden voor zijn vrijheid overgaf. Doch wat spreek ik van,
uwe voorvaderen, Graaf Lodewijk van Nevers?. ging Artevelde met kracht en nadruk voort. »Heeft ow nu zalige
vader niet tot op zijn doodbed geroepen , dat men u tegen
zijn wil en ondanks zijn vertoogen buiten Vlaanderen heeft
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opgevoed? Ook gij moest een Franschman worden en de
Vlamingen niet kennen ; ook gij moest een werktuig zijn
in de handen 'der Fransche koningen , de volksvrijheid haten
en de liefde uwer onderdanen ontberen , opdat, vorst en yolk
oneenig zijnde, Vlaanderen een gemakkelijke prooi zoo zijn
voor Frankrijk. En toen uw edelmoedig hart zich tegen
die onwaardige zedelijke slavernij verzette , , heeft men u
verraderlijk gevangengenomen en hebt gij owe vrijheid
moeten koopen door een verbond , waarbij gij Rijsel , Douay
en Orchies aan Frankrijk afstondt. En dan kunt gij nog
zeggen , dat ik u zou dienen wanneer ik Vlaanderen onder
de gehoorzaamheid van Frankrijk terugbracht , de Vlaamsche
gemeenten deed afzien van hun eischeri op Waalsch Vlaanderen !ll
De graaf was toornig opgestaan. Een paar malen wandelde hij de kamer op en neer , toen plaatste hij zich
weer op zijn zetel en wenkte Artevelde, die zich ook van
zijn zitplaats had verlieven , om weer to gaan zitten.
»Wii ze man, " zeide hij schijnbaar kalm. »Stoutmoedig
poorter! Geef mij thans raad. Op welke wijs kan ik aan
de heerschappij van Frankrijk ontkomen? Wat zoudt gij ,
bij voorbeeld doen , als gij in mijn plaats waart?il
»Heer Graaf, " antwoordde de opperhoofdman. »Wanneer
ik graaf Lodewijk. van Nevers was , dan zou ik mij tot beschermer van de openbare vrijheden van Vlaanderen verklaren ; ik zou mij aan 't hoofd van mijn yolk stellen , niiverheid en handel uit al mijn macht bevorderen , verbonden
sluiten met vreemde vorsten tot voorspoed van mijn land ,
en dan zou ik den toorn en den haat van Frankrijk trotseeren. Al de Vlamingen zouden mij op de handen dragen ,
ze zouden met blijdschap voor mij in den dood gaan —
ik zou een der machtigste vorsten van Europa zijn. Want
de macht , welke men aan 't hoofd van een rijk, eendrachtig,
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moedig yolk kan ontwikkelen , weegt dubbel op tegen een
uitgestrekt grondgebied.11
»Genoeg zeide de Graaf. »Ik. kan niet. Ik kan mijn
eed jegens den koning van Frankrijk niet breken. Mijn
graafschappen Rhetel en Nevers, mijn echtgenoot , verbieden
't mij. Daarenboven , ik mij met burgers tegen de ridderschap verbinden en misschien de oorzaak zijn van den ondergang des adels? Neen opperhoofdman , dat kan , dat
mag ik niet doen! -- En thans — ons gesprek is ten
einde; ik had verwacht , u tot mijn zaak over te halen
het is mij mishikt. Misschien hadt gij 't zelfde van mij
gehoopt — ook uw poging heeft schipbreuk geleden. Gij
zijt gekomen op mijn ridderwoord — ge kunt ongehinderd
van hier gaan. Mocht ge nog tot andere inzichten komen
weet dan , dat Graaf Lodewijk van Nevers u hooge achting
toedraagt.0
De graaf riep nu een zijner edellieden , die den Gentschen opperhoofdman uit het Steen eleidde. Volgens sommigen zouden 's Graven edeilieden Lodewijk hebben aangeraden , Artevelde gevangen te nemen , en zou hij 't niet
hebben durven doen um 't yolk. In hoeverre dit waar is ,
durf ik niet beslissen. Zooveel is zeker , dat de wijze man
veilig en wet terugkwarn bij zijn rnedeburgers en . door
zijn wacht gevolgd naar zijn woning op den Calanderberg
terugkeerde.

't Was in den zomer van 1339, dat er te Brussel een
groote drukte heerschte. En Been wonder ; want daar bevonden zich in de hoofdstad van Brabant verschillende
vorsten en heeren , ook de afgevaardigden van Vlaanderen ,
alien op Je dagvaart verschenen , die gehouden zou worden
ter zake van de aanspraken van Eduard III op de kroon
van Frankrijk.
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Die dagvaart had plaats in de groote zaal van het paleis
der hertogen van Brabant , oorspronkelijk slechts een sterk
kasteel met hooge torens en zware muren , doch in de
laatste tijden veel vergroot. De grcote staatszaal lag gelijkvloers , niet ver van den hoofdingang. De kunstig gebeitelde
schoorsteen en de wanden van gesneden eikenhout waren
de eenige versierselen dier ruime en hooge zaal.
Aan 't hoogereinde zaten Jan III , hertog van Brabant,
en koning Eduard , beiden op een eenigszins verheven
gestoelte. %V hen stond een eikenhouten tafel waaraan
twee klerken met de handen op ontrolde perkamenten ,
gereed om aan te teekenen wat er zou verhandeld worden ;
in 't midden van de zaal stond een dergelijke tatel , ten
dienste van de afgevaardigden of hun klerken. Naast den
hertog en den koning stond tal van ridders en edelen ; langs
de wanden der zaal , in een langwerpigen kring , zaten de
afgevaardigden der steden van Brabant: Brussel, Antwerpen ,
Leuven, Leeuvven , 's Hertogenbosch, Nyvele en Thienen ,
en die van de gemeenten van Vlaanderen: Gent, Brugge,
Yperen , Kortrijk , Oudenaarden , Aalst en Geraertsberge.
Een plechtige stilte had het onvermijdelijk gegons vervangen , veroorzaakt door het praten in de verschillende
groepen , toen een heraut de komst van den hertog had
aangekondigd. Deze was binnengetreden met koning Eduard
en de Brabantsche en Engelsche heeren , en alien hadden
de voor lien bestemde plaatsen ingenomen. Hertog Jan
opende de vergadering met een redevoering , in welke hij
betoogde , hoe het zoowel voor Brabant als voor Vlaanderen
't gelukkigst was , indien zij zich buiten den twist tusschen
Frankrijk en Engeland konden houden. Daar dit echter nu
niet meer kon , was Brabant van meening, dat de wijste
partij was, zich bij Engeland aan te sluiten en, daar de
koning van Engeland onherroepelijk besloten had, eerstdaags
de wapenen tegen Frankrijk op te vatten , moesten de
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Vlaamsche steden thans beslissen , met wien zij zich verbinden wilden.
Nu nam koning Eduard het woord en bewees zijn recht
op den Franschen troon. Verder merkte hij op , dat Vlaanderen niet langer onzijdig kon blijven , daar hij genoodzaakt
zou zijn met zijn leper den Vlaamschen bodem te betreden ,
en het dus slechts te kiezen had tusschen Frankrijk , zijn
natuurlijken vijand, en Engeland, zijn trouwsten vriend en
bondgenoot.
De afgevaardigden der Brabantsche steden ondersteunden
zeer de woorden der beide vorsten , doch verklaarden , dat
hun gemeenten haar beslissing zouden onderwerpen aan
hetgeen Vlaanderen zou doen , daar dit land door zijn ligging
en macht veel tot het lot van den aanstaanden oorlog zou
kunnen bijbrengen.
»En wat is 't gevoelen van de heeren en goede lieden
van Vlaanderen ?il vroeg de hertog. »Vooreerst dat van de
stad Gent`?"
De voorschepen , Ser Maes van Vaernewijek , nam nu het
woord en verklaarde, dat wel de groote meerderheid van
schepenen voor een verbond met Engeland was . doch dat
er eenige stemmen zich tegen verheven hadden. I3eide
partijen waren in het gezantschap vertegenwoordigd, en hij
verlangde , dat men de laatste het eerst zou laten spreken.
Daar stond Jan van Steenbeke op en verklaarde de vereeniging van Vlaanderen met Engeland voor meineedigheid
jegens Frankrijk. Tevens gaf hij zijn verwondering te
kennen , dat de graaf niet op de dagvaart tegenwoordig was ,
waarom hij 't verschijnen van de Vlaamsche afgevaardigden
aldaar een daad van oneerbiedigheid en oproer noemde.
»De Leliaard !il bromden enkele afgevaardigden tusschen
de tanden.
»Wat de beschuldiging van oneerbiedigheid en oproer
aangaat ,ll zeide van Vaernewijck , »onze genadige heer , de
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graaf van Vlaanderen , is door den hertog uitgenoodigd en
door de gemeente van Gent gebeden zich ter dagvaart te
willen begeven. Hij heeft zich verontschuldigd wegens ziekte ;
er kan dus Been sprake zijn van oneerbiedigheid of oproerigheid van onze zijde..
Jan Calevoet meende , dat de graaf die ziekelijkheid slechts
als voorwendsel had gebezigd , doch werd door den voorschepen zoo nadrukkelijk beantwoord , dat hij niets meer
in 't -hidden durfde brengen.
Toen verrees Geraerd Denys en wees er op , dat de
Pauselijke ban van 1309 nog altijd bestond en welk een
uitwerking die in Vlaanderen zou verwekken , wanneer hij ,
bij een verbond met Engeland , zou worden uitgevoerd. Hij
voorzag , dat Vlaanderen dan het tooneel zou worden van
een burgeroorlog.
Zoowel de taal van Steenbeke als die van Denys had
onder de Vlaamsche gezanten groote beweging verwekt.
Ook koning Eduard begon den moed op een verbond met
Vlaanderen reeds als een hersenschim te beschouwen , en de
hertog van Brabant voorzag een geheele mislukking van de
dagvaart. Beide mannen toch hadden met zooveel overtuiging
gesproken, en de feiten , welke zij hadden aangehaald , waren
zoo onloochenbaar , dat er weinig kans was om Vlaanderen
in 't verbond te krijgen. Er heerschte eenige oogenblikken
een doodelijke stilte. Daar stond Jacob van Artevelde op.
Alter oogen waren op hem gevestigd.
»Genadige heeren en goede lieden begon hij , peer ik
mijn denkwijs openbaar , verzoek ik den hertog verlof om
hun , die vOor mij 't woord gedaan hebben , een vraag te doers. .
»Ilet is u - geoorloofd , Mher van Artevelde ," zeide de
hertog.
N Mher Geraerd Denys ," vroeg nu de opperhoofdman.
»Zoudt ge er in toestemmen , dat Vlaanderen de wapenen
voerde tegen Engeland en vOor Frankrijk ?"
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»Hoe kunt gij dat aan mij vragen ?" zeide Denys.
»Gelief mij bepaald op mijn vraag te antwoorden ,ll hernam Artevelde.
»Neen , nooit zou ik toestemmen , dat Vlaanderen ten
dienste van Frankrijk de wapens voerde ,11 hervatte Denys.
»Geef ons dan een middel aan de hand , om den oorlog
te ontwijken ,a hernam Artevelde.
Denys zweeg en werd rood van woede. Steenbeke kwam
hem echter te hulp.
Dat middel is eenvoudig ,ll zeide hij. »Vlaanderen behoeft
slechts te verklaren , dat het Been deel in den oorlog wil
nemen en zijn onzijdigheid behoudt.11
A Een uitmuntend middel , Ser van Steenbeke ,,, antwoordde
Artevelde min of meer spottend , »wanneer het aan te
wenden ware ! Frankrijk en Engeland zullen beurtelings
onzen grond betreden , en het arme Vlaanderen zal het tooneel
worden van oorlog en verwoesting. Zenden wij een klein
leger , wat zal het ons helpen , en zenden wij een groot —
reeds in de eerste week zal het handgemeen zijn met een
der beide strijdende legers , en zoo worden wij onvvillekeurig in
den oorlog gewikkeld , zonder dat wij weten wie onze bondgenoot en wie onze tegenstander zal zijn. En wat nu de
vrees voor 't verbreken van onzen eed aan Frankrijk en
voor den Pauselijken ban aangaat , deze bestaat niet."
Hier zweeg de opperhoofdman eenige oogenblikken , als
om de nitwerking zijner woorden Bade te slaan. Reeds
wilde Jan van Steenbeke opstaan om hem tegen te spreken
en zijn verkiaring als een bluffende machtsprenk nit te
rnaken , toen Artevelde eensklaps het woord tot den koning
van Engeland richtte.
o Edele Meer koning ,11 zeide hij. t Veroorloof mij u , nit
naam van Vlaanderen , eenige vragen te doen.ii
»Het is u geoorloofd i ll antwoordde Eduard.
A Indien gij uw geschonden recht door medehulp der
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Vlaamsche steden hersteld zaagt en koning van Frankrijk
werdt, zoudt gij dan Vlaanderen in al zijn vrijheden herstellen ?,
antwoordde
oDat zou ik doen , op mijn ridderlijk woord
Eduard.
aoudt gij Vlaanderen al de steden en gewesten , waarvan men het onrechtvaardig beroofd heeft , teruggeven :
Rijsel , Douay en Orchies?,
»Dat heb ik reeds meermalen plechtig beroofd.,
»En Terowaen en Doornik ook ?,
»Ook Terowaen en Doornik antwoordde Eduard , hoezeer ook verwonderd over dezen nieuwetr,eisch.
»Zoudt gij de pauselijke bul van 1309 overleveren aan
de stad Gent, benevens alle lastbrieiren , schulderkentenissen
en wat Frankrijk verder te onzen nadeele bewaart ?ii
»Dat zou ik doen
antwoordde Eduard.
En nu sprak Artevelde de gezanten der steden aan , in
welke toespraak hij vooral op de macht van Vlaanderen weer.
»En wat, zoo vervolgde hij , »zegt nu de eed , van
welken Ser van Steenbeke sprak ? Dat wij den koning van
Frankrijk getrouw zullen zijn. En wie is wettig koning
van Frankrijk? Niet Philips van Valois, dat erkent geheel
Brabant en Vlaanderen. Dus niemand anders dan koning
Eduard III van Engeland. Aan wien zijn we dus schuldig ,
onzen eed te houden: aan Philips van Valois, of aan koning Eduard?,
Aan koning Eduard !, riepen genoegzaam alle gezanten.
»Welnu , Sire ,, zeide thans Artevelde »Voor den ban
behoeven we niet te vreezen. De abten van Vlaanderen
hebben met den bisschop van Luik besloten een gezantschap naar den Heiligen Vader te zenden , om vernietiging
van de bul van 1309. Wat we nu van u verwachten ,
is, dat gij toont waarlijk koning van Frankrijk te zijn,
en daartoe u in al uw oorkonden als zoodanig betitelt.
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Op uw schild blinke voortaan de Fransche leliebloem nevens
den Engelschen luipaard , en we alien zullen u begroeten
als Frankrijks eenigen en wettigen vorst ').0
Aigemeen ging de juichtoon op :
»Heil ! Heil Eduard , koning van Engeland en Frankrijk !ll
Nadat nu de stilte hersteid en de koning en de hertog ,
benevens twee Brabantsche ridders het woord gevoerd hadden , stond Artevelde nogmaals van zijn zitplaats op en.
deed uit naam van de stad Gent het voorstel tot een verbond tusschen al de Dietsche landen , welk verbond oorspronkelijk zou worden gesloten tusschen Brabant en Vlaanderen. verbond bevatte onderlinge verdediging, vrijheid
van wederzijdschen handel en een g-elijke munt.
Toen hij dit voorstel gedaan en de afgevaardigden uitgenoodigd had tot een dagvaart te Gent, om over de zaak te
beslissen , ging er slechts een kreet in de vergadering op :
»Heil Gent ! Heil Gent ! Heil den wijzen Man !"
Toen werd de vergadering opgeheven en koning Eduard ,
de hertog van Brabant en vele ridders gingen naar den
opperhoofdman van Gent en drukten hem de hand ; ieder
roemde met luider stem de wijsheid van den Gentschen
poorter.
Den 3den December 1339 had de dagvaart te Gent plaats ,
waarop gem enkele afgevaardigde van de Brabantsche en
Viaamsche steden ontbrak en waar het verbond van gemeenschappelijke verdediging en vrijheid van handel in naam
der vorsten aangenomen en bezegeld werd. Ouk Willem IV,
graaf van Holland , trad , als graaf van Henegouwen , kort
daarna in bondgenootschap.
Koning Eduard intusschen , wetende dat gedurende den
winter het oorlogvoeren onmogelbk was , begaf zich naar
1) 't Was door dezen maatregel , dat Artevelde Gent ontsloeg van
de verplichting om een millioen te betalen.
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Engeland terug , om zich daar tegen den veldtocht , die
't volgende jam' moest plaats hebben , met yolk en schepen te versterken. Om echter den Vlamingen een bewijs
te geven van zijn vertrouwen , liet hij er zijn gade Philippine
achter. En hoezeer Philippine den wijzen man vereerde ,
bewees zij , toen ze als doopgemoeder stond over het kind ,
hetwelk Cathelyne haar man schonk en dat naar de koningin
den naam van Philips verkreeg.
Hoe gelukkig Jacob van Artevelde over de geboorte van
dien zoon was ; lang zou hij de genoegens van het huiselijk
leven niet smaken. De zaken des lands riepen hem naar elders.
Reeds sedert eenigen tijd hadden de Fransche bezettingen
in Waalsch-Vlaanderen , zoo dikwerf de weersgesteldheid en
de wegen het toelieten , strooptochten in flenegouwen en
Vlaanderen gemaakt ; thans waagden de bevelhebbers
van Doornik, Godemar du Fay en Matthieu de Trie , een
uitval tot onder de muren van Kortrijk.
Op dezen strooptocht plunderden en verwoestten zij alles ,
en maakten zulk een aanzienlijken buit , dat zij met
20,000 stuks ossen , schapen en varkens naar Doornik terugkeerden. Nauwelijks had Artevelde deze tijding vernomen ,
of hij riep het yolk bijeen en noodigde de graven van
Suffolk en Salisbury , die 't bevel voerden over 't achtergebleven Engelsche kriigs yolk , om zich bij het Vlaamsche
leger te voegen , betwelk dezen volgaarne beloofden. Met
zijn Vlamingen sloeg hij zich vOor Doornik neer , wachtende
op de komst der Engelschen. Op zekeren dag komt een
bode in 't leger.
D Ik moet den opperhoofdman spreken ,n zegt hij.
Voor Artevelde gevoerd , die hem naar zijn boodschap
vraagt , antwoordt hij :
ilk breng u een kwade tijding, opperhoofdman..
" Een kwade tijding. Toch niet nit Gent ?. vraagt deze.
DUit den omtrek van Nisei , Mher van Artevelde,. ant8
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woordt de bode. »De Engelsche troepen zijn geheel vernield
en de beide graven gevangengenomen.ft
»Hoe is dat mogelijk !. roept Artevelde uit.
»Toen de Engelsche troepen langs Yperen kwamen , verzocht hun de Wet van die gemeente , om haar te helpen ,
de Fransche bezetting van Armentieres te tuchtigen , die
de omstreken der stad herhaalde malen had gebrandschat..
»En gaven de , Engelsche heeren daaraan gehoor?. vroeg
Artevelde.
»Helaas ja , opperhoofdman ,. antwoordde de bode. »Nallwelijks eater waren ze in den omtrek van Rijsel gekomen ,
of ze vielen in een hinderlaag. Ze voch ten als leettwen ;
doch 't hielp hun niet. De Engelschen werden totaal geslagen , de beide graven gevangengenomen..
Terstond na 't vernemen van dez e tijding, belegde Jacob
van Artevelde krijgsraad. Het gel/ olg daarvan was, dat hij
voorloopig van zijn ontwerp tegen Doornik afzag , den bewoners der kleinere steden verlof gaf , terug te keeren , en
zelf met zijn Gentenaars naar huis trok.
Intusschen verliet koning Eduard den 22s ten Juni 1340
met een welbemande vloot van 360 schepen de Engelsche
havens , om een landing bij Sluis te beproeven. Philips
van Valois had , om hem zulks te beletten , een aanzienlijke
zeemacht , die de Engelsche verre overtrof, onder Hugues
Quieret , Nicolas Bahuchet en den Genuees Barbavera gezonden , welke vloot de Vlaamsche kust geblokkeerd hield.
Toen nu den 24sten Juni de Engelsche vloot in 't gezicht was ,
hielden de drie bevelhebbers sclieepsraad.
»We kunnen de Engelschen hier onmogelijk afwachten ,.
zeide Barbavera. »Er is geen fuitnte om de schepen behoorlijk te wenden. N
»En ik oordeel , dat we hier zoo uitmuntend liggen ,#
antwoordde Bahuchet , »dat het verraad jegens onzen koning
zou zijn, indien we van ligplaats veranderden N
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o't Is mogelijk ,a antwoordde de Genuees. w Doe , zooals
't u behaagt. Ik bedank er echter voor , om een nederlaag
te lijden en kies het ruime sop.N
En daar ook Quieret het met Bahuchet eens was, maakte
de Genuees weinig complimenten, en voer met zijn galeien weg.
Daar kwam de Engelsche vloot aanzeilen en breidde zich
over 't Zwin uit. Zooals Barbavera had voorzien , werden
de beide smaldeelen opgesloten , hun schepen geenterd en
begon er een bloedige strijd , die en door de overmacht en
door de dapperheid der Fransche zeelieden langen tijd onbeslist bleef. Doch nu kwam Artevelde van den landkant
de Fransche schepen bestoken , en keerde de kans geheel al ten nadeele van de laatste. Om vijf ure des namiddags was de zege aan de zijde der Engelschen. Negen
uren lang had men gevochten , dertigduizend menschen
waren er gesneuveld en daaronder ruim tweeentwintigduizend
aan de zijde der Franschen , die Bahuchet, de oorzaak van
deze ramp , aan den mast van zijn eigen vaartuig ophingen.
Misschien zouden ze 't zelfde met Quieret gedaan hebben ,
indien deze niet onder de gesneuvelden ware geweest.
Ook koning Eduard had een lichte wond in de dij bekomen , zijn gade , dit vernemende , spoedde zich op de
vleugelen der liefde naar Sluis , waar het leger inmiddels
was geland , doch had het genoegen te ontwaren , dat de
wond haars gemaals niet gevaarlijk was.
De koning , die plechtig was verwelkomd , riep zijn bondgenooten op , om in de aanstaande maand Juli te Gent ter
dagvaart te verschijnen.

ZEVEN DE HOOFDSTUK.

Vlaanderens bevrijding.
Doornik was reeds sedert tien weken ingesloten , ingesloten door honderd en twintig duizend man. En toch had
Doorniks bezetting , gesteund door de bevolking ') , die koning Philips met hart en ziel was toegedaan tien weken
lang het beleg uitgehouden, tien weken lang elke bestorming afgeslagen. Maar nu kwam de bleeke honger in de
stad. Reeds had het , uitgeput als 't was , vrouwen , kinderen en grijsaards uitgedreven ') , om minder monden
te voeden te hebben ; toch zou men 't er niet lang meer
kunnen houden , en als koning Philips , wien men een bode
bad gezonden , Been spoedige hulp verleende , zou de benarde vesting zich eerlang moeten overgeven.
't Was dan ook een uitgezocht leper, dat voor de muren
van het sterke Doornik lag. En 't was alleen aan de welsprekendheid van Artevelde te danken geweest, dat men tot
bet 4eenbrengen van zulk een leper was geraakt. Eerst had
hij door woorden vol geestdrift in Valenciennes het yolk
1) De Magistraat had de grachten aan de poort van Marvis laten
verbreeden, vijf poorten laten toemetselen en de Schelde door zware
ketenen doen versperren.
2) Gelukkig , dat Hertog Jan zich over die ongelukkigen, 10,000
in getal, ontfermde en hen naar Arras liet voeren.
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tot een nauwere vereeniging van Thanderen , Henegouwen ,
Brabant, Holland en Zeeland weten te bewegen , toen had
hij te Vilvoorden een volkomen overeenstemming tusschen
de opperhoofden weten te bewerken , en eindelijk was hij
met niet minder dan 40,000 Vlamingen i ) 't leger der
Bondgenooten komen versterken. Een uitgezocht leger noemde
ik het. Want behalve koning Eduard , waren daar twee
hertogen en zeven graven , achtentwintig baanderheeren ,
tweehonderd ridders , vierduizend mannen van wapenen en
negenduizend boogschutters. Hertog Jan alleen had 20,000
man , Willem IV zijn voortreffelijke ruiterij in 't veld gebracht. Ze hadden de vesting van alle kanten ingesloten.
Eduard had zijn hoofdkwartier in de abdij des PresPorcins opgeslagen , Graaf Willem in die van Saulchoir, ,
Hertog Reinout van Gelre te Folais , Jan van Brabant
tusschen den Rieu d'Amour en de Schelde, en Jacob van
Artevelde tusschen de beek Maire en den koning.
Doornik dan had de help van koning Philips ingeroepen.
Deze echter durfde geen veldslag wagen , en was in groote
1) Daarbij zijn niet gerekend de burgerijen van Yperen , Poperingen ,
Cassel en Brugge, die onder Graaf Robert van Artois en graaf Hendrik van Lodi een onderneming op Sint Omer zouden beproeven , om
daarna het leger van koning Eduard te versterken. Deze onderneming
liep evenwel ongelukkig of en wel door de schuld van Robert van
Artois. Deze had den 20,000 Vlamingen aan wier hoofd hij met
Hendrik van Lodi stond, gezegd, dat zij te St. Omer met opene armen zouden ontvangen worden , zoodra zij zich vertoonden. Doch de
brief , welken hij hun liet zien, was een ondergeschoven stuk. Nauwelijks toch kwamen zij voor St. Omer , of zij werden met scherp geschut ontvangen, zoodat ze ,genoodzaakt waren terug te trekken en
hun kamp in de nabijheid der stad op te slaan. 's Nachts echter
ontstond er in de legerplaats een panische schrik. Als in wilde vlucht
sloegen zij den weg naar 't Oosten in, en of hun opperhoofden hun
al toeriepen , dat er geen vervolger was, ze waren niet te houden.
Zoo was dit leger geheel en al verstrooid geworden.
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verlegenheid. Toen nam hij zijn zuster in den arm , de
weduwe van graaf Willem HI van Holland en Henegouwen
en de moeder van koningin Philippine. Na den dood haars
gemaals had zij zich in de abdij van Fontenelle begeven ,
waar ze tot abdis was verkozen. Deze nu reisde haar Gent
en poogde haar dochter tot haar zaak over te halen ,
't welk haar zoozeer gelukte , dat Philippine een bode
aan haar gemaal zond , om hem te smeeken , aan meer
vredelievende gevoelens gehoor te geven. Abdis Johanna
reisde intusschen zelf naar 't leger,, waar zij al de invloedrijke ridders bezocht en door haar welsprekendheid wist te
bewerken , dat zij toestemden in een samenkomst in de
kapel van Esplechin , in de nabijheid van Doornik.
In al deze handelingen was Artevelde niet erkend geworden ,
zoo 't heette , otndat graaf Lodewijk in naam van zijn
graafschap zou handelen. Dat was echter de reden niet.
Koning Philips vreesde voor 's mans welsprekendheid en
oordeelde het , evenals zijn bondgenooten en ridders , beneden
zich om met een burger gelijk te staan, en koning Eduard
duchtte den onwil van den opperhoofdman om een wapenstilstand te sluiten , indien niet al de grieven waren opgeheven , tot welker herstelling de Fransche monarch nimmer
zijn toestemming zou geven.
Wel had Artevelde koning Eduard gedurig aan zijn beloften herinnerd ten aanzien van Vlaanderen — Eduard , aan
den eenen kant onder den invloed zijner schoonmoeder , de
abdis , aan den anderen kant geprangd door geldgebrek ,
ten gevolge van 't langdurige beleg , zag zich genoodzaakt ,
het kostte wat het wilde , een wapenstilstand te aanvaarden ,
om tijd te winnen en in Engeland nieuwe strijdkrachten
te verzamelen.
* Ik heb uwe rechten reeds verdedigd , Sir ," zeide hij
tot Artevelde , »doch nog niets kunnen erlangen. Ook vrees
ik , dat er op 't oogenblik aan de herstelling uwer grieven
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weinig zal te doen zijn. Immers Philips van Valois heeft
naar Parijs gezonden om alle verbintenissen , schuldbrieven
en oorkonden , welke het Fransche hof ten laste van
Vlaanderen in bezit heeft , herwaarts te doen komen , om
er de wettigheid en kracht van in de vergadering der
raadsheeren te doen bepleiten en bewijzen.o
Toen nu werkelijk die oorkonden gedurende den nacht
in 't Fransche leger waren aangekomen , riep Artevelde de
vier schepenen van Gent, die met hem in 't leger waren
en die zijn krijgsraad uitmaakten, bijeen. Drie uren lang
duurde hun vergadering , en toch lekte er niets uit van
't geen ze behandeld hadden , hoe ook de hoofdmannen en
Dekens poogden er iets meer van te vernernen.
Intusschen kwamen de vorsten de 25sten September 1340
in de kapel van Esplechin bijeen. Van Eduards zijde kwamen
graaf Willem van Holland en Henegouvven , de hertog van
Brabant, de bisschop . van Lincoln , de hertog van Gelre ,
de markgraaf van Gulik en de heeren van Cuyk en
St. Antoign. Philips liet er zich vertegenwoordigen door
zijn broeder,, den graaf van A!enon , koning Jan van Boheme,
den bisschop van Lnik , graaf Lodewijk van Vlaanderen en
den Graaf van Armagnac.
Reeds twee dagen hadden ze onderhandeld en steeds
waren de voorwaarden van den wapenstilstand afgestuit
op Eduards hardnekkigen eisch , dat den Vlamingen recht
zou geschieden. Nu was in den morgen abdis Johanna in
de tent van Engelands koning geweest en daar lang gebleven.
Op dien morgen van den 27sten September zat Jacob van
Artevelde met zijn krijgsraad , den voorschepen Maes van
Vaernewijck , en de schepens Jan Masch , Pieter Zoetaerde
en Sirnoen van Meerlebeke , in zijn tent; aan 't lager einde
der tafel zat de stadsklerk Meester Augustijn met een perkament voor zich en schreef wat de krijgsraad hem voor-
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zeide. Eensklaps trad de wachthebbende poorter voor den
ingang der tent.
»Opperhoofdman
zeide hij, * daar is een bode die u
wenseht te spreken.,
»Een bode. Aha! Ik begrijp het. Laat hem binnenkomen ;# zeide Jacob van Artevelde.
Gij verwachttet den bode?, vroeg Ser van Vaernewijck.
»Ik vervvachtte hem antwoordde Artevelde. »Hij komt
van onzen toegenegen cuadjutor van Luik. Hij heeft mij
beluofd , mij dezen morgen te berichten, hoe de zaken staan."
Op dit oogenblik trad de bode binnen. Hij keek eenigszins
verlegen.
»Gij komt van den cuadjutor van Luik ,ll zeide Artevelde ,
Ige hebt zeker eenig bericht voor mij.,
»Zijt gij de opperhoofdman van Gent ?. vroeg de bode.
»Die ben ik."
»Mijn beer had mij belast , u alleen en zender getuigen
te spreken 11
»Deze heeren zijn deelgenooten van 't geheim ge kunt
rnij in hun bijzijn gerust uw boodscbap overbrengen."
antwoordde de bode,
»Hier is een brief van mijn beer
terwiejl hij Artevelde een verzegeld papier overreikte.
»Zeer goed. Hebt ge ook nog een mondelinge boodschap ?ll
oNeen , Ser antwoordde de bode.
»Gij kunt gaan. Mijn groeten aan uw meester.'
Zoodra de bode vertrokken was , brak Artevelde het zegel
open en las den brief
Het is , zooals ik gevLeesd had ,11 zeide hij , na den inhond doorloopen te hebben., Koning Eduard heeft zich
door de abdis van Fontenelle lawn overhalen , om in 't vredesverdrag toe te stemmen..
We
»Maar dat is vreeselijk !. riep Vaernewijck uit.
hebben immers zijn woord — en 't woord eens konings.
»Is niets , wanneer zijn eigen belangen in 't spel zijn, Ser
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antwoordde Artevelde. »Koning Eduard heeft geen geld om
den oorlog voort te zetten..
»Maar Gent heeft geld ,il zeide Zoetaerde.
»Gent heeft den koning reeds zooveel geleend 1 ) , dat hij
die hulp niet langer durft inroepen. Er blijft ons dus niets
anders over dan te doen , dan wat ik u heb voorgesteld
en waartoe wij besloten hebben..
»Gij blijft dus bij ow voornemen , opperhoofdman ?.
vroeg Meerlebeke
» Bij ons besluit, Ser van Meerlebeke,. antwoordde Artevelde. »De vorsten zullen op dit oogenblik terugdeinzen
voor een oorlog tegen ons
Maar indien zij daarvoor niet terugdeinsden , u zeide Meerlebeke. »Bedenk , at we ze nu alien tegen ons zouden krijgen."
»Dan zullen ze zien wat de bij hen zoo veraclite poorters vermogen hernam Artevelde. »Ze zullen 't echter
niet wagen , den Vlaamschen leeuw te tergen."
»Welnu , het zij zoo,. hernam Meerlebeke. »Denk niet , dat
ik dit zeide, om op ons besluit terug te komen. Als de
andere heeren begrijpen , dat we er gevolg aan moeten
geven , dan doen we wat er besloten is..
Op dit oogenblik werd er een andere bode aangediend.
Hij reikte Artevelde een vel perkament over. Toen hij vertrokken was , las de opperhoofdman bet geschrift , wierp
het op de tafel en zeide :
»Het bestand is geteekend. Vlaanderen heeft niets verkregen. Om elf uur wordt het .verdrag voor de kapel afgekondigd. Dus nog een uur tijd. Het blijft besloten : geen
vrede , geen verdrag , of Philips van Valois moet het door
ons opgesteld en goedgekeurde stuk teekenen. Augustijn ,
lees 't laatste punt nog eens voor.'
1) Later is Arteveldes echtgenoot zelf naar Engeland gegaan, oat
betaling van deze schulden te eischen.
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Augustijn las :
»Item , zoo zal den Vlamingen van wege de kroon van.
Frankrijk gegeven worden kwijtschelding van alle schulden , verbintenissen , boeten , verwatenessen, van welken aard
zij ook molten zijn , Beene uitgenomen of achtergehouden , met
uitdrukkelijke belofte , dat dergelijke middelen nimmermeer
door Frankrijk tegen Vlaanderen zullen worden aangewend ,
mitgaders ook onmiddellijke overgaaf in de handen der gelastigden van Gent , als vertegenwoordigers des Lands van
Vlaanderen , van alle oorkonden en bullen , waarin voormelde schulden , verbintenissen en verwatenessen zijn vervat."
»Laat ons thans gaan , mijne heeren !, zeide Artevelde.
VOor de tent gekomen , gaf hij zijn trompetter bevel , om
de hoofdmannen samen te blazen. Van alle kanten werd
dit rein herhaald , en kwamen de hoofdmannen en Dekens
aansnell en .
»Schaart terstond uwe manschappen in slagorde voor de
tenten , behalve hen , die voor de uitgangen der vesting
liggen ,, zeide Artevelde. »Zorgt , dat niemand zijn gelid
verlate , of roepe , of zich verstoute iets te doen , zonder
uitdrukkelijk bevel van M y er Jacob Mash , die van daag
mijn stedehouder zal zijn. Tevens zendt ge van elk vendel
den eersten en tienden centenier oogenblikkelijk tot mij ,
opdat ze mijn bevelen des te spoediger door 't gansche leper
kunnen heenbrengen.,
Toen nu de tachtig centeniers voor zijn tent gekomen
waren , zeide hij :
»Ge begeeft u als nieuwsgierige wandelaars in verschillende richtingen naar de kapel van Espleuchin en verspreidt daar zooveel mogelijk tusschen de ridders en andere
aanhoorders. Verder zegt of doet gij niets, hetwelk eenige
ontevredenheid doet Milken. Slechts let ge op mii , of op
den schepen Simoen van Meerlebeke.,
De centeniers vertrokken.
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»Blaas : slagorde vooruit ! beval Artevelde zijn trompetter.
Deze deed het , de vaandels en pongoenen bewogen zich
langzaam voorwaarts. Toen zijn troepen in 't gezicht van
de kapel gekomen waren , gebood hij :
»Blaas : slagorde staat ! rust !a
Hierop ging ook Artevelde met de schepens naar de kapel , waar zij zich onder de wandelaars mengden.
Het uur der afkondiging was daar. De deuren der kapel
gingen open , en daar traden de vorsten met hun raadsheeren en alien die, bij het bezegelen van het bestand tegenwoordig waren geweest uit de kapel en schikten zich
naar hun rang en waardigheid. In het midden stonden de
koningen van Frankrkjk , Engeland en Bohemen , daarnaast
abdis Johanna met de graven van Bloys en zes andere edelvrouwen , verder de hertog van Brabant , de graven van
Vlaanderen , Henegouwen , Savoye , Alencon en Bloys en de
Bisschoppen van Lincoln en Beauvais; ook de cuadjutor van
Luik en een aantal andere voorname personen.
Nadal eenige bazuinblazers de plechtige afkondiging hadden
bekend gemaakt , trad een Fransch raadsheer vooruit en las
met luider stem het verdrag. Toen dit gedaan was , hieven
de bazuinblazers hun zegetonen aan en ging er een donderend
gejuich uit het midden der ridders op. Daar trad eensklaps
Jacob van Artevelde met een perkament in de hand voor
de verbaasde vorsten. Na een buiging , zeide hij :
»Heeren koningen, en gij , vorstelijke manners en vrouwen !
wij , lieden van Vlaanderen , verzetten ons tegen het onrecht ,
ons vaderland , door dit bestand aangedaan en verklaren
nietig 't geen hier geschied is. Daarenboven verklaren wij ,
dat wij het beleg van Doornik niet zuilen opbreken ; maar den
oorlog zullen voortzetten , zoolang aan onze eischen niet is
voldaan , gelijk de koning van Engeland het ons bij Bede
heeft beloofd. Verder verklaren wij , dat , wanneer binnen
de vier uren na deze onze aankondiging er met ons geen
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bijzonder verdrag is gesloten en de schuldbrieven en bullen ,
die daarbinnen berusten , ons niet zijn overgegeven , wij
ons zullen beschouwen als vrij van alle bondgenootschap
met Engeland en onmiddellijk den oorlog met Frankrijk
zullen voortzetten , ons verlatende op Gods hulp en op het
goede recht onzer zaak. Ziet dust toe , wat gij doet , heeren
vorsten en ridders ! we dagen u niet nit en verliezen volstrekt
den eerbied niet nit het oog , welken we u verschuldigd zijn ;
maar gij zult ons met rechtvaardigheid behandelen , of we
zullen naar de wapens grijpen. Ginds staat het Vlaamsche
leger in slagorde geschaard en hijgend naar den strijd ; ons
ontbreekt het aan geld noch aan voorraad, en al zouden wij
ook in den kamp moeten bezwijken , wij lieden van Vlaanderen
hebben besloten , dat ons onrecht zal gewroken worden in
het bloed van zoovele ridders en edelen , als ons dat onrecht
hebben aangedaan , wij lieden van Vlaanderen hebben besloten , tot den laatsten man vol te houden eerder dan van
onze eischen of te zien.
»0 , Sire ! God moge zich. onzer erbarmen , als om het
woord , dat die gemeene dorper spreekt , alhet edele bloed
der Christenheid moet vergoten worden !. riep de abdis uit.
Artevelde wierp een blik vol verachting op de vrouw ,
die de nederigheid van een klooster gezocht had en wier
hart nog zoo opgeblazen was van vorstelijken hoogmoed ;
koning Philips was woedend.
»Welnu , hetzij zoo !ll riep hij nit. »Laat dan het lot
beslissen. Ik neem de uitdaging aan !ll
»0 , Sire !a smeekte de abdis , terwijl hij zich aan de voeten
haars broeders wierp. »Bedenk , hoeveel edel bloed er door die
dorpers zal stroomen. Bevredig hen door eenige toegevendheid !a
»Philips van Valois ,a zeide Eduard. »Vergeet niet , dat
de Vlamingen mijn bondgenooten zijn. Willig hun eischen
door een afzonderlijk verdrag in , of ik beschouw het onze
als verbroken."
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Toen nu ook de koning van Bohemen , de graaf van
Savoye , de cuadjutor van Luik , ja , zelfs graaf Lodewijk
zich bij de abdis voegden , om den koning tot matiging
over te halen , gebood hij den vorsten en raadsheeren, hem
weder in de kapel te vergezellen , om de zaak in overweging
te nemen. Kort daarna kwam een wapenbode Artevelde
roepen ; hij trad kalm en moedig de kapel binnen , vergezeld van Ser Maes van Vaernewijck , Simoen van Meerlebeke en den klerk Augustijn.
Ruim een half uur bleven zij in de kapel , vow' welke
alles in angstige verwachting stond. Daar trad Vaernewijck
naar buiten , een glans van vreugde op zijn gelaat. Hij riep
tien der centenieren, en deelde hun zacht een bevel mede.
Terstond snelden zij naar 't leger. Toen wenkte hij Ghelnoot
van Lens en zes andere centenieren , om hem in de kapel
te volgen.
»Wat zal dat zijn !. fluisterde Aert Thijssen zijn vriend
Frans de Veer in 't oor. »Zou de opperhoofdman zijn zin
gekregen hebben ?ll
»Hem is niets onmogelijk ,# zeide de andere. »Evenwel ,
ik zal al heel tevreden zijn als we slechts 't banvonnis
krijgen ; dan hebben we reeds veel gewonnen..
»'t Is een groot man , onze opperhoofdman ,11 hernam de
andere , »doch wat is dat P.
In 't leger verhief zich een gejuich , dat al verder en
verder voortliep en zich luide bij de kapel deed vernemen.
»Daar is wat groots gebeurd , daar kunt ge op rekenen ,.
zeide Aert. »Bij Sint Bravo , daar komen ze zoo waar met
de geheele ijzeren kist aan.a
»Is die Jacob van Artevelde een toovenaar F. riep de Veer
uit. »De geheele kist met onze boeien!.
Inderdaad kwamen vier mannen uit de kapel te voorschijn met de ijzeren kist , waarin , zooals Frans de Veer
uist aanmerkte , Vlaanderens bowel' lager. Daarachter
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Jacob van Artevelde met ten hemel geslagen blikken , als
dankte hij God voor 't volbrachte werk. Naast hem
Ghelnoot van Lens met tranen van blijdschap in de oogen.
Geen wonder ook : drie eeuwen van list en meineed waren
overwonnen !
Toen de kist bij 't leper kwam , werd er terstond op
Ghelnoots bevel een hoop stroo en takkebossen opgestapeld
en met een flambouw in den brand gestoken.
Een voor •een nam Ghelnoot de oorkonden uit de kist,
gaf ze aan meester Augustkin , die uitriep , welke verplichting
schuld of verbintenis zij bevatte , reikte haar daarop aan
Artevelde over , die ze in 't vuur wierp.
Toen de laatste oorkonde in de viammen was opgegaan ,
drukten Ghelnoot van Lens en Vaernewijck Artevelde de hand.
»Gii hebt meer voor Vlaanderen gedaan , dan ooit iemand
bestaan heeft ,ll zeide de eerste.
»Ge hebt Vlaanderen een schuld van bijna vijftien millioenen
van den hals gewenteld ," zeide de andere.
»Niet ik heb dat volbracht zeide Artevelde met tranen
in de oogen , »maar God de Heere , die de harten der
koningen leidt als waterbeken , die mij moed, mijn mederegenten wijsheid en onzen Vlamingen een hart vol liefde
tot de vrijheid gegeven heeft. De viammen van het vuur ,
waarin onze ketenen verbrand zijn , zullen geheel Vlaanderen
verlichten als de opgaande zon van nieuwen voorspoed en
grootere welvaart,"

Vlaanderen was nu vrij ; de kluisters waren verbroken ,
die 't land eeuwen lang aan de willekeur van Frankrijk prijs
hadden gegeven en dat alles had het te danken aan een enkel
man , aan wiens moed en geestkracht het gelukt was om die
boeien te verbreken. Die man had welvaart en voorspoed
in zijn land teruggebracht , die man ..... was zeker de
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afgod van zijn yolk geworden werd door zijn landgenooten
op de handen gedragen. Helaas , neen ! Wel steeg door
den voortdurenden vrede , daar bestand telkens hernieuwd
werd, de voorspoed van Vlaanderen tot een hoogte als
men then nooit gekend had , wel dropen de zegeningen ,
door Artevelde verworven , ook op kleinen en geringen af;
maar de man , aan wien men dat alles te danken had ,
werd het voorwerp van kleingeestigen haat en jaloezij , de
man , die als een reus tegen machtige Frankrijk had
durven overstaan , moest nu den strijd aanbinden tegen de
laaghartigste kuiperijen en de onwaardigste lasteringen van
zijn eigen landgenooten!
Van den eenen kant slopen mannen als Geraerd Denys ,
Jan van Steenbeke , Jan Calevoet en anderen overal rond ,
om hun zwadder nit te spuwen en al de daden van den
edelen Gentschen vrijheidsman in een hatelijk daglicht te
stellen , hem van heerschzucht en andere lage hartstochten te beschuldigen ; aan den anderen kant spaarde Philips
van Valois geld noch kuiperijen , om Vlaanderen van het
verbond met Engeland af te trekken en het aantal der Leliaards in dat land te vergrooten. Met behulp van Lodewijk
van Nevers , die 't niet kon dulden , dat de Gentsche burger
meer macht had dan hij , had hij reeds de meeste edellieden
van het platte land overgehaald , om zich te zijnen voordeele tegen de gemeenten te verklaren en hem in zijn
ondernerningen behulpzaam te wezen.
Het eenige middel, om het rijke en machtige Vlaanderen
weder onder Frankrijks heerschappij te brengen , was verdeeldheid onder het yolk te zaaien. Sedert eeuwen waren
de groote gemeenten in 't bezit van den alleenhandel der
wollen lakens ; volgens de bestaande keuren mochten, de
plattelandsgemeenten en de kleine steden Been laken weven
of slechts zekere smalle en grove bereiden doch nu er
door de uitbreiding den buitenlandschen handel meer vraag
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was, dan waaraan de groote steden hadden kunnen voldoen , had men oogluikend toegelaten, dat ook de kleinere
plaatsen zich bezighielden met de lakenweverij , zoodat er
bijna Been gemeente in Vlaanderen weer was te vinden
die niet haar getouwen had en haar laken leverde; zelfs
waagde men het , de meest uitgezochte soorten na te bootsen.
Dat was den Neringen in de groote steden een doren in
oog. Men zond gewapende benden uit, die de getouwen
der kleine gemeenten met geweld verbrijzelden of verbrandden , terwkil natuurlijk de eigenaars en hun stalls- of dorpsgenooten zich tegen die willekeur verzett'en en er daardoor
dikwerf vrij wat burgerbloed stroomde. Wat Artevelde
ook beproefde om een eind aan deze ongeregeldheden te
maken , al zijn pogingen waren vergeefsch : zijn vijanden
bliezen het vuur der tweedracht steeds aan , zelfs noodzaakten hem schepenen van Gent , om de eischen der groote
steden te ondersteunen en dat wel te meer , dewkil de kleinere gemeenten zich met de Leliaards verbonden , ja , het
zoo erg liep , dat hij aan zijn hoofdmannen in West-Viaanderen bevel moest zenden , om met kracht te werk te gaan ,
elke beroerte te onderdrukken en ieder, , wie 't ook zijn
mocht , die men met de wapens in de hand aantrof, zonder
aanzien des persoons te straffen. Nu beschuldigden zijn
vijanden hem van wreedheid en dwingelandij.
We willen op zekeren vooravond van 't jaar 1442 de
woning van Artevelde hinnentreden. We vinden hem daar
zitten in ernstig gesprek met Ser Thomas van Vaernewijck
en Mher Ghelnout van Lens.
zegt Artevelde. »'t Ziet er in
»Inderdaad Ser Thomas
West-Vlaanderen dreigend uit. Er broeit jets.,
Mij dunkt , dat de strenge maatregelen door uw hoofdmannen genomen , toch wel den schrik onder de gemeenten
zullen verspreid hebben ,a zeide van Vaernewijck.
»Mijn hoofdmannen zijn mkin bevelen te buiten gegaan
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antwoordde Jacob van Artevelde. »Hun groote gestrengheid
heeft den haat tegen de gemeenten nog meer aangewakkerd..
»En u den naam van tiran bezorgd ," zeide Ghelnoot.
»Men moet er Geraerd Denys en Ser Jan van Steenbeke
maar over hooren..
»Geraerd Denys is vergeten, dat het gevaarlijk is, zoo zijn
tong te roeren ,. zeide Ser Thomas , »'t zou hem wel eens
kunnen gebeuren , dat hij andermaal verbannen werd..
»Ja , indien hij Been machtige partij in den Raad der
schepenen had,. antwoordde Ghelnoot, »mij is 't onhegrijpelijk,
hoe er zoovelen in ons midden zijn , die de verdiensten
van een man vergeten , wiens wijsheid niet alleen ,Gent ,
maar geheel Vlaanderen van den rand des verderfs gered heeft..
»Laat u dat niet verwonderen of bedroeven , mijn lieve
vriend ,. gaf Jacob van Artevelde ten antwoord. »Mijn lot
is dat van hem , die zich beijvert om een yolk groot en
machtig te maken : zii , welke hij tot grootheid en macht
heeft verheven , groeien hem boven 't hoofd — de tijd der
beproeving is voorbij , en als de man , die hen eenmaal
beheerscht heeft om hetgeen volbracht moest worden te
bewerken , die macht gebruikt om het `goede door hem
gesticht te behouden , dan wordt hij beschuldigd van heerschzucht , van eigenbaat en andere onedele hartstochten. 't Volk
heeft den man die 't gered heeft , te hoog verheven — dat
vergeeft het hem nooit en 't rekent het hem als misdaad
aan , dat het hem heeft beschouwd als meer te zijn dan een
gewoon burger..
»Misschien hebt ge gelijk , Mher Jacob ,. antwoordde Ser
Thomas. »Doch veroordeel ons yolk niet zoo geheel. Wanneer lage zielen als een Denys en van Steenbeke . . . ..
»Denys kan 't niet verkroppen , dat een man als ik tot
opperhoofman benoemd ben ,. hervatte Artevelde. »I Is een
persoonlijke haat, welken hij mij toedraagt. En 't is jammer
van den man , die antlers zulk een warme Klauwaard is , dat
9
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hij zich zoozeer door zijn hartstocht laat vervoeren. Waarlijk , indien ik niet geoordeeld had , dat het voor het door
mij begonnen werk noodig was , om nog aan 't hoofd der
zaken te blijven ; ik had na den wapenstilstand gaarne mijn
waardigheid neergelegd en ware rustig en kalm als ambteloos burger gaan leven. Maar ik wist , dat de Fransche haan
niet slapen zou , en ik heb mij niet vergist. En wat Steenbeke aangaat , de man is steeds de vuilste Leliaard geweest ,
die er bestaan heeft. Doch om terug te komen tot ons gesprek: ik zeg u , dat er in Westvlaanderen wat broeit. Ik
verwacht elk oogenblik mijn bode terug , dien ik heb nitgezonden , om mij op de hoogte der zaken te stellen..
»Een bode ?. vroeg Vaernewijk.
»Geen gewone bode ," antwoordde Artevelde. »De zaak
was te veel van gewicht , dan dat ik in dit geval een gewonen bode had kunnen vertrouwen. 't Is Lieven, de zoon
van den wever Aert Thijssen , een jongeling van achttien
jaren , doch die mij niet alleen met hart en ziel is toegedaan , maar ook meer verstand en doorzicht heeft dan menig
volwassen man; een scherpzinnig jong mensch. Sedert acht
dagen is hij naar Westvlaanderen vertrokken , en ik wacht
hem elk oogenblik terug..
»Een gevaarlijke zending ,. zeide Ghelnoot. »Evenwel , ik
ken den jongen Lieven , en ik geloof met u , dat gij de zaak
aan geen beteren hadt kunnen toevertrouwen. Daarenboven
zal zijn jeugd niet de minste verdenking baren."
»Hij is , en dat meenen ook zijn ouders , voor eenige dagen
naar zijn oom in Brugge, en zal van daar zoogenaamd voor
zijn pleizier uitstapjes doen naar de kleinere gemeenten ,.
zeide Artevelde. »Doch er wordt geklopt. Misschien is
hij 't.
Inderdaad was 't onze oude kennis , Lieven Aertszoon , die
bij den opperhoofdman werd aangediend , en kort daarop
binnentrad. Ge zoudt hem niet meer kennen , zoo is hij
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gegroeid en zulk een ferns knap jongeling is hij geworden.
Na den Voorschepen en de beide andere mannen eerbiedig
gegroet te hebben , bleef hij zwijgend staan.
»Ge kunt gerust uw wedervaren mededeelen , Lieven ,ll
zeide Jacob van Artevelde. »Ser Thomas en Mher Gheinoot
hebben evenveel belang bij de za4k als ik. Hoe staan de
taken in West-Thanderen?,
»Mher van Artevelde,. antwoordde Lieven. »Ik ben op
verscheidene plaatsen geweest. Door mij uit te geven voor een
wever, die door de groote steden van zijn brood beroofd
was en braaf op de Klauwaards te schelden , ben ik achter
een groot geheim gekomen.,
»En dat is?, vroeg Artevelde.
»Dat er een geduchte samenzwering bestaat , te geducht ,
om geheim te blijven. Binnen acht dagen zal die losbarsten :
er zijn reeds veertien vendelen gewapende lieden bijeengebracht..
»En weet ge ook, wie de hoofdaanleider van den opstand is?,
»Ser Pieter Lammens , een voornaam ridder van Aardenburg. Hij moet de vanen des opstands reeds in zijn Steen
verborgen hebben. Het does der samenzwering is , om naa
de drie hoofdsteden van Vlaanderen te trekken , de voorrechten der wolweverij te vernietigen , den Graaf een onbeperkt gezag te geven en het verbond met Engeland te
verbreken.,
»En hoe zijt ge dat alles te weten gekomen ?, vroeg
Artevelde.
»Door in een taveerne te Aardenburg eenige mannen
dronken te voeren ,11 antwoordde Lieven , »en met hen te
bluffen op de overwinning , die we op de groote steden
zouden behalen. Ik had reeds .tangs andere wegen genoeg
vernomen om mid niet te verspreken.
»En hebt ge ook nog iets meer gehoord ?, vroeg Artevelde.
»Anders niet Aber van Artevelde,, antwoordde Lieven,
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»Dan dank ik u voor uw bericht , en beveel u alleen
geheimhouding jegens ieder aan hernam van Artevelde.
»Welnu , mijne heeren ,a ging hij voort , toen de jongeling
vertrokken was. »Wat heb ik u gezegd ? 't Is weer 't oude :
een verbond met de Leliaards. Vlaanderen moet weer onder
Frankrijk. Men wil weer armoede en ketenen.a
»We zullen morgenochtend vroeg Raad van schepenen beleggen ,il zeide Vaernewijck. »De zaak eischt spoed.a
Den volgenden morgen vergaderde de schepensraad , waarin
Artevelde gelast werd , met eenige benden Gentsche poorters
naar Aardenburg te trekken en de samenzwering bij tijds
te stuiten. .Hij vond, toen hij thuiskwam Cathelijne met
den tweejarigen Philips , slapend op haar schoot. De gelukkige moeder was zoo verdiept in de aanschouwing van
't zacht shiimerend kind , dat ze het binnentreden haars
echtgenoots niet bemerkte , voor hij haar naam noemde.
»Catlielijne ," zeide
»Ik rnoet binnen twee uren vertrekken.a
vroeg zij.
»Vertrekken , en waarheen , Jacob
»Naar Aardenburg , waar ik een samenzwering ontdekt
heb, die den kop moet worden ingenepen.a
»Dus weer om te vechten ?,
»Misschien. God verhoede echter , dat het noodig zij.
Mij walgt dat onophoudelijk vergieten van Vlaamsch bloed.a
0 , walgde u ook 't regeeren , mijn vriend, N zeide Cathelijne zuchtend. »Zie Jacob , hoe zoet en onschuldig onze
Philips daar ligt te slapen. Wist het kind , wat zijn vader
misschien boven 't hoofd hangt , het zou zich zeker angstig
omwoelen.a
'ilk ben in de hand van God , Cathelijne ,a antwoordde
Artevelde. heeft mij op den post geroepen , dien ik bekleed , en met Zijn hulp hoop ik dien trouw te wacht te staan."
»Om ondank en haat in te oogsten ,ll hernam Cathelijne.
»Jacob , gij ziet het immers. Thans weer een samenzwering
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in West-Vlaanderen , morgen elders. 't Ondankbare Vlaamsche yolk heeft vergeten , wat het u schuldig is. Welnu ,
waartoe het langer to dienen ? We zijn rijk genoeg , we
kunnen al de genietingen smaken , die we willen. Jacob ,
leg uw ambt neer en leef voortaan voor vrouw en kind
»Hoe menigmaal hebt ge me datzelfde gezegd , Cathelijne
hernam Artevelde. »En hoe menigmaal heb ik n herhaald ,
dat ik mijn yolk niet in zijn wissen ondergang kan laten
hollen. Gij haalt de samenzwering in West-Vlaanderen aan.
Joist die samenzwering doet mij zien , hoe noodig ik nog
voor Vlaanderen ben. Gij beschuldigt het Vlaamsche yolk
van ondankbaarheid. Doe dat niet, Cathelijne. Het Vlaamsche yolk heeft mij lief en hangt mij aan."
En scheldt en smaadt u en legt uw daden verkeerd nit.
Een schoone liefde en aanhankelijkheid !" zeide Cathelijne.
»Oindat eenigen zich door de Iastertaal aan een Geraerd
Denys en Jan van Steenbeke laten medeslepen ; omdat anderen zich door Fransch geld laten omkoopen ! Die ongelukkige verdwaasden ! Hun eigen ongeluk willen ze , 't on geluk van ons geliefd Vlaanderen ! En ik zou 't werk laten
varen , dat ik zoo gelukkig begonnen ben ! Neen , Cathelijne ,
dat kunt ge niet van mij verlangen. Tot nu toe ben ik
de eenige dam , die den stortvloed tegenhoudt , welke ons
nit Frankrijk dreigt verlaat ik mijn post , dan worden
de boeien weer aangesmeed en Vlaanderen zai weder de
onzalige tijden van vroeger beleven.11
Twee wren later trok Jacob van Artevelde met zijn benden de stad Gent uit. Lieven Aertszoon, dien hij had liefgekregen , trail naast hem als een soort van schildknaap.
Te_ Eecloo gekomen , liet Artevelde daar een gedeelte van
zijn yolk onder Ghelnoot van Lens achter ; hij zelf trok met
het grootste deel zijner benden naar Aardenburg. Regelrecht
ging hij naar de woning van Ser Pieter Lammens. De Leliaard stond met eenige zijner vrienden voor de deur van zijn hues.
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P Wat moet het beteekenen , dat ge hier gewapend in
Aardenburg komt , opperhoofdman ?ll vroeg hij hem trotsch.

»Weet ge wel , dat ge daardoor uw macht te buiten gaat ?.
»Ik weet , dat gij , Ser Pieter Lammens , een verrader en
samenzweerder zijt ,. antwoordde Jacob van Artevelde. »Ge
zijt mijn gevangene !.
»Ik ?, vroeg Lammens nog trotscher. P Ili , een edelman,
de gevangene van een gemeenen poorter uit Gent ?.
»Geef u terstond over !" gebood Artevelde.
»Nooit,• antwoordde de edelman yastberaden, terwi,j1 hij
zijn zwaard trok.
Doch Artevelde had het zijne even spoedig uit de schede ,
en eer de oproermaker er op verdacht was , had het wapen
_ hem reeds de borst doorboord en lag hij reutelend op den
grand. Zijn vrienden, in plaats van hem te wreken , ginger
op de vlucht.
»Bliift hier geschaard !, beval Artevelde, terwij1 hij ,
vergezeld van Lieven en eenige anderen , de woning van
Ser Pieter binnenging. Terwiji ze daar in waren , hadden
de vrienden van den vermoorde het yolk opgeruid en begon
men de Gentenaars te omringen , roepende, dat men den
dood van znlk een edel ridder zou wreken. Joist maakten
de Gentsche poorters zich tot verdediging gereed , toen Artevelde op den stoep van het huis van Lammens verscheen.
0 Wat moet dat ?ll vroeg hij aan 't yolk.
»Bloed voor bloed !. riep er een. »We willen den moordenaar van den edelen ridder Pieter Lammens zijn loon
geven..
» Van dien miter , die u weer in harden van Frankrijk
wdde leveren ?ll vroeg Artevelde.
»Ser Lammens was Been muitedn schreeuwde een nit
den hoop.
»Ser Lammens was wel een miter,. hernam Artevelde
.Laat zien , Lieven , wat we gevonde' hebben.i.
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Lieven Aertszoon liet een vaandel zien , waarop 't wapen
van Graaf Lodewijk aan de eene ziide , en de Fransche leliebloem aan de andere stond afgebeeld. De andere manschappen brachten een menigte krkjgswapenen , welke men
in 't huis van Ser Lammens gevonden had.
Het yolk , van 't welk slechts weinigen van de samenzwering.
wisten, was nu overtuigd , keurde de strafoefening
goed, en de Gentenaars konden ongehinderd vertrekken ,
om in andere gemeenten het oproer to voorkomen. De
Graaf, die sedert eenigen tijd weer in zijn graafschap was,
verliet nu Vlaanderen en trok naar Frankriik , voorgevende
dat men hem geweld aandeed en zijn aanhangers als misdadigers behandelde.

ACHTSTE HOOFDSTUK.

In den Ser-Geraerd-duivelsteen.
Dicht bij de Brabantbrug te Gent verhief zich een zwaar
steepen gebouw met dikke torens en ontzaglijk hooge muren een somber gebouw, dat, den naam van Ser-Geraerdduivelsteen droeg. We treden een der vertrekken van dit
sterke en hechte slot binnen, een vertrek , dat met twee
vensters op de Nederschelde uitziet. Onder de hooge schouw
vlamt een helder vuur , en aan de tafel zit een man, bezig
met lets te schrijven terwij1 de linkerhand die het hoofd
ondersteunt, de oogen overschaduwt , als moest hem die
beschutting tegen 't Licht helpen , om zijn gedachten te regelen.
Na eenige oogenblikken zoo in gepeins verzonken te zijn geweest , legt hij de pen neer, staat op en begeeft zich aan 't yenster, dat op de Nederschelde uitziet. Steeds in diepe gedachten
verzonken , staart hij op den stadswatermolen , door de van
een hoogte nederstortende Schelde in beweging gebracht ,
welker bruisend en klotsend geweld zoo geheel en al in
overeenkomst schijnt te zijn met hetgeen er in zijn ziel
omgaat.
Herkent ge dien gevangene niet ? 't Is Jacob van Artevelde !
Ja , Jacob van Artevelde , de bevrijder , de weldoener van
Vlaanderen , een gevangene in den Ser-Geraerd-duivelsteen !
Hoe dat gekomen is ? Ik zal 't u mededeelen.
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Jacob van Artevelde was zegepralend nit West- Vlaanderen
teruggekomen : hij had het oproer , dat wee en ellende over
zijn land zou hebben gebracht , door krachtige middelen
onderdrukt, en vermoedde weinig , dat er in datzelfde Gent,
hetwelk hij tot beheerscheres der Vlaamsche steden had
verheven, een samenzwering tegen hem gesmeed werd , een
samenzwering , des te gevaarlijker , omdat er verscheidene
hem vroeger toegedane schepenen in gewikkeld waren. Daar
waren onder die schepenen mannen van adel, die , aangestookt door den Leliaard , Jan van Steenbeke , 't niet langer
konden dulden, dat een gewoon poorter de oppermacht in
handen hield ; die niets liever verlangden , dan Jacob van
Artevelde ten vat te brengen. Ze vergaten , de ellendelingen ,
dat, toen zij Vlaanderen niet redden konden , de eenvoudige
poorter dat gedaan had , ze dachten er niet meer aan , hoe
4 't was , die 't land nit de boeien van Frankrijk had verlost ; hoe Jacob van Artevelde nooit lets gedaan had, zonder
hun bevelen. Maar die bevelen waren steeds het gevolg
geweest van zijn welsprekendheid en ze hadden het sleclits
al te wel gevoeld , hoe zij , de mannen der Wet , eigenlijk
niets anders waren , dan de blinde werktuigen van den
wijzen man , wiens meerder doorzicht en wegslepende taal
hen voerde , waar hij hen hebben wilde.
Daar moest, een eind aan komen , zij moesten zich niet
langer laten beheerschen door den man , die niet als zij
eenige adellijke kwartieren in zijn schild voerde ; en,
ofschoon met hart en ziel de zaak van Vlaanderen toegedaan , lieten zij zich langzamerhand door den Leliaard, Jan
van Steenbeke, overhalen , om Jacob van Artevelde te doen
vallen. Een gedeelte van 't yolk was tot datzelfde doel bewerkt door den laaghartigen Gerard Denys , die , rijk als
hij was , Been geld gespaard had , om ambachtslieden en leden
der Neringen om te koopen en door den Deken der tijkwerkers , Jan Calevoet , die zijn invloed op zip vakgenooten
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had doen gelden. Zoo was alles beraamd tot de groote gebeurtenis, die Vlaanderen zou verlossen van de tiranny van
een man , wiens bedoelingen nooit anders waren geweest
dan Vlaanderens vrijheid en welvaart. Jan van Steenbeke
zou de kat de bel aanbinden , Denys en Calevoet zouden
't opgeruide yolk aanvoeren , dat — zoo hoopte men — den
opperhoofdman in 't geweld van den opstand zou vermoorden.
Reeds in den vroegen morgen van den bepaalden dag ,
stonden er kleine troepen van handswerkslieden bij het
Belfroot en verder de Botermarkt op , in de richting van
het schepenshuis van der keure en van den gedeele , een
gebouw , dat zich van de Steenen der edelen alleen door
zijn grootte onderscheidde. Hoe meer het uu r van de nitvoering naderde , hoe meer de toevloed van yolk vermeerderde , ja , om half tien werden ook de Hoogpoort , de Sint
Jansstraat en de Steeg ter Putte met yolk van allerlei stand
en leeftijd vervuld.
De oplettende toeschouwer zou bij eenige opmerkzaamheid
terstond bespeurd hebben , dat die samenvloeiing van menschen
niet het gevolg was van bloote nieuwsgierigheid : onheilspellend toch vereenigden zich vele der vergaderde ambachtslieden tot kleine hoopen , die naar de aangrenzende straten
uitkeken en nit elkander gingen , wanneer de een of andere
nieuwsgierige poorter zich bij hen voegde , niet minder
onheilspellend zag men nu en dan het hecht eener dagge ,
het kruis van een knijf onder den een of anderen mantel
te voorschijn komen en de mompelende gesprekken , welke
sommigen met elkander voerden , gevoegd bij de woedende
blikken , welke zij op het schepenshuis wierpen , deden hen ,
die alleen uit nieuwsgierigheid waren toegevloeid en die
niets van de samenzwering afwisten , weinig goeds vermoeden. Wel verwonderden zij zich over de drukte , die
Geraerd Denys en Jan Calevoet schenen te bezielen , welke
beide mannen onophoudelijk heen en weer l iepen en nu
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met den een , dan met den ander eenige woorden fluisterden , die veel van bevelen hadden ; dat er echter lets van
dien aard op til was , durfden zij niet vermoeden : immers,
behalve Muggelin met zijn Ribauden en de zestien knapen
van den hoofdman van Sint Jacob, was er geen gewapende
macht op de been
Daar verscheen de opperhoofdman met zijn twee en twintig
knapen van Sint Jansparochie , en weken de saamgezworen
achternit , terwijl de niet tot de samenzwering behoorende
poorters en ambachtslieden hem een doorgang lieten, en
den man groetten , wiens roem en grootheid tot ontzag
dwongen. Zoodra Artevelde door de deur van 't schepenshuis
verdwenen was , traden de saamgezworen verder de markt
op en begonnen zich weer te vereenigen en Wide hun
ongenoegen te kennen te geven over 't voorstel , hetwelk
Jacob van Artevelde in den schepensraad zou doen en
dat de oorzaak van dien oploop was.
't Was namelijk een wet. welke de opperhoofdman bij
den Raad van schepenen aanhangig had gemaakt : een wet
tegen samenrottingen , beroerten , twisten en moorden ; een
wet , die alleen Vlaanderen kon redden van de gedurige
oneenigheden , welke het verzwakten en tot een wisse
prooi moesten vormen voor 't altijd loerende Frankrijk. Werd
deze wet aangenomen , dan gaf zij Artevelde een onbeperkte
macht, die zeker zeer gevaarliik zou zijn geweest in handen
van een heerschzuchtige , doch door hem slechts tot welzijn
van Vlaanderen kon worden aangewend. En nu had men
't yolk wijsgemaakt , dat die wet de vrijheid van 't yolk
nog meer zou beperken , dan ooit de Fransche tiranny
gedaan had , dat het niet meer rustig zou kunnen zitten
in zijn taveernen , omdat het minste krakeel streng gestraft
zou worden.
Kort na de komst van Jacob van Artevelde kwam Ser
Jan van Steenbeke op de markt. De Leliaard , wien graaf
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Lodewijk eerst sedert kort , ter belooning van zijn aanhankelijkheid , den titel van raadsheer geschonken had , begaf
zich , eer hij 't schepenshuis binnentrad , naar de verzamelde
rnenigte, en zeide haar , dat het schande was, zoodanig de
vrijheid aan banden te leggen , en dat hij er in de schepenvergadering den tiran Artevelde rekenschap over zou vragen
en binnen het uur het teeken zou geven tot de verlossing
der gemeente
Zijn taal was door Lieven Aertszoon gehoord , die uit
nieuwsgierigheid onder het saamgevloeide yolk stond. Zoodra
de Leliaard het schepenshuis ingetreden was , verwijderde
Lieven zich haastig , en snelde naar de woning van Ghelnoot
van Lens, dien hij gelnkkig thuis trof en wien hij mededeelde wat er gaande was. Geholpen door Lieven , verzamelde
Ghelnoot terstond zooveel mogelijk de mannen zijner parochie,
en trok hij met tweehonderd gewapende ambachtslieden
naar de Botermarkt. Op 't gerucht daarvan weken de saamgezworenen achteruit , en bezette Ghelnoot het schepenshuis
zoo , dat er niemand bij kon komen. Hierop zond hij Lieven
naar binnen , om Artevelde te melden wat er gaande was.
Daar was 't heet genoeg toegegaan. Nadat de Voorschepen,
Ser Maes van Vaernewijck, het voorstel van den opperhoofdman
had voorgelezen , was er een groote wanorde onder de leden
der vergadering ontstaan. Sommige schepens toch riepen
uit , dat de opperhoofdman de openbare vrijheid vernietigde
en het Land onder den dwang van een alleenheerscher stelde ;
andere keurden de wet goed en oordeelden , dat Vlaanderen
met een strenge hand moest worden geregeerd. Toen was
Jacob van Artevelde opgestaan , en had betoo ,gd . hoe de
wet op de samenscholingen 't eenige middel was, om Vlaanderen
van bandeloosheid , en zwakheid te redden. En toen had
Jan van Steenbeke zich verheven en had den opperhoofdman
luide verweten , dat hij een eerzuchtige dwingeland was,
meineedig ten aanzien van Vlaanderens graaf en Neer Daar
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was een groote onstuimigheid in den schepensraad ontstaan.
Sommigen hadden Artevelde verdedigd , anderen zich aan de
zijde van Steenbeke geschaard.
Toen had de Leliaard de vergadering verlaten en zich
op de Botermarkt begeven , waar hij de saaingezworenen
had bijeengeroepen. Artevelde was hem onbevreesd gevolgd,
en de Voorschepen had terstond de deuren van het schepenshuis
doen sluiten , opdat geen van de mannen der Wet in zulk
een gewichtig oogenblik de vergadering zou verlaten. 't Moest
nu beslist worden, wie van beiden 't overwicht zou behouden.
Zoodra 't yolk, dat niet tot de samenzwering behoorde ,
den wijzen man zag , en bemerkte hoe Ser van Steenbeke
de anderen opruide , sloot het zich bij de mannen van
Sint Nicolaas aan , en riep : »Heil , heil den opperhoofdman !
Weg met de Leliaards !. Jacob Nan Artevelde , die geen
oogenblik zijn tegenwoordigheid van geest had verloren ,
beval nu aan Ghelnoot van Lens , om 't schepenshuis met
de helft zijner inanschappen bezet te houden. Hij zelf
plaatste zich aan 't hoofd der andere honderd man , benevens
zijn eigen knapen en die van Sint Jacobparochie, en stapte
dwars door de menigte heen , waar Steenbeke nog bezig
was, zijn bende te scharen. Ziende , dat de zijnen te gering
in aantal waren om de door den opperhoofdman aangevoerde
en met tal van hem genegen yolk vermeerderde bende
weerstand te kunnen bieden , week Steenbeke terug, en drong
zich door 't yolk heen naar het Belfroot , om zich naar de
Vrijdagtnarkt te begeven , waar Ser Gellis van Gavere met
een talrijke bende stond , om hem ter hulpe te snellen.
Doch een menigte ambachtslieden vervolgden hem met de
manschappen van Artevelde , en riepen niets dan : »Weg
met den Leliaard ! Dood aan den verrader !N zoodat hij
zijn heil moest zoeken in de vlucht , en zich in zijn eigen
Steen in de Opperscheldestraat verborg.
Toen nu Ser Gellis van Gavere 't bericht kreeg van de
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vlucht zijns medegenoots , en hoe die door Artevelde en de
zijnen in zijn Steen bezet werd gehouden , was hij met zijn
yolk naar de Botermarkt gesneld , en eischte in het schepenshuis te worden toegelaten , om de afzetting van Jacob
van Artevelde te vorderen. Toen hem dit door Ghelnoot
geweigerd werd , was hij onder den kreet van : »Dan zullen
we ons zelf een weg banen !ll met de zijnen op de mannen
van Sint Nicolaas ingedrongen ; doch deze spanden rustig
hun kruisbogen en weken eenigszins terug , om met des
te zekerder gevolg den aanval te beproeven. Juist zou dit
geschied zijn , toen de deuren van 't schepenshuis opengingen,
en de geheele Raad met Ser van Vaernewijck aan 't hoofd,
in de opening verscheen. Een sterk trompetgeschal vestigde
de aandacht der saamgevloeide menigte op 't geen Meester
Jan van Loven der gemeente uit naam van de Wet zou verkondigen. En dat besluit was , dat Jacob van Artevelde en
Jan van Steenbeke voor de bank van schepenen worden
gedaagd , die vonnis zou vellen over het hangende gesehil ,
dat de opperhoofdman tot zoolang in zijn ambt you worden
geschorst en gevangen p,ezet in den Ser-Geraerd-duivelsteen ; terwiil Steenbeke zou worden gekerkerd binnen 's Gravensteen. En zoo komt het, dat Jacob van Artevelde een
gevangene is in Ser-Geraerd-duivelsteen.
De tijding van de gevangenneming van den opperhoofdman was niet alleen verpletterend geweest voor de Gentsche
bevolking , van welke 't grootste deel den wijzen man was
toegedaan , en die 't met leede oogen had aanschonwd ,
hoe Artevelde , steeds gehoorzaam aan de bevelen der hoogste
macht, vrijwillig zijn zwaard nit den gordel had getrokken
en het den overschepen had toegereikt ; — zij was ook
door geheel Vlaanderen gedrongen en had , vooral in Brngge
en Yperen, de algemeene verontwaardiging opgewekt. En zoo
had de wijze man nu reeds twaalf dagen in den kerker
doorgebracht, kalm en rustig het lot verbeidende, hetwelk hem

143
te wachten stond. Heden echter was het de dag , waarop
de schepensbank uitspraak zou doen.
Was 't wonder, dat Jacob van Artevelde peinzend voor
't raam van zijn kerker stond ? Was 't wonder , dat in dat
anders zoo kalme gemoed een zee van verschillende gewaarwordingen golfde en dat die rustige , verheven ziel gefolterd werd door de onzekerheid , waarin de groote man
verkeerde ten aanzien van het vonnis , hetwelk de Raad
der schepenen zou vellen. Hoe hij ook poogde , kalm en
gelaten te blijven in 't onrechtvaardige lot , hem bereid ; daar
was en bleef een stem in zijn binnenste , die hem vervulde
met een gevoel van wraak over hen , die zoo al 't Been hij
voor Vlaanderen gedaan had , met zwarten ondank vergolden; daar bleef op den grond van dat gemoed nog een
staal van hoop flikkeren , dat men die verdiensten zou
moeten erkennen en hem recht zou laten wedervaren. Nog
meer echter smartte 't hem , dat , wanneer Steenbeke zou
overwinnen , zijn arm land weer onder het ijzeren juk van
Frankrijk zou komen , 't verbond met Eduard verbroken
worden, en 't verbod van den wolhandel met al wat daaraan
verbonden was , ten gevolge zou hebben.
In zijn gepeins werd hij gestoord door de binnenkornst
van zijn vriend Ghelnoot van Lens. 't Gelaat van den man
stond tree rig en somber.
Komt ge mij kwade tijding brengen , Ghelnoot?. vroeg
Jacob van Artevelde.
K wade tijding ?. zeide Ghelnoot somber. »Uw voiAnis is
nog niet geveld. Doch 't zal wel spoedig gebeurd zijn.,
.9) Welnu , we zullen het met berusting afwachten ," hernam Artevelde. »Ik heb den ouden Pieter Zoetaerde tot mijn
advokaat benoemd , hij heeft al mijn stukken in handen ,
Ser Maes van Vaernewijck en de andere mij toegedane schepenen zullen mijn onschuld met hem bepleiten ; meer kan ik niet
doen — ik zai de uitkomst lijdzaam en geduldig afwachten.N
0

N
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Maar als men u veroordeelt ?.
»Dan zal ik mijn vonnis ondergaan. 't Zwaarste vonnis
zal een veroordeeling tot vijftig jaren ballingschap zijn.
Welnu , dan trek ik met mijn Cathelijne en mijn Philips
naar een vreemd land , zoover mogelijk van mijn geliefd
Vlaanderen , opdat ik de smart niet hebbe , te moeten aan zien , dat mijn arbeid afgebroken en Vlaanderens leeuw op
nieuw gemuilband en geboeid worth !.
»Maar als dat vonnis nu eens veel , oneindig veel zwaarder
is , als het uwen vijanden eens gelukte , uw vrouw tot
weduwe , uw Philips tot een vaderloozen wees te maken P.
riep Artevelde niet
»Dat k a n , dat m a g men niet
zonder ontroering nit.
»Dat w i i mea,. antwoordde Ghelnoot. »Ik weet het ,
dat uw vijanden thans niet meer tevreden zijn met uw
afzetting , uw verbanning — zij eischen , dat ge uw hoofd
zult verliezen onder de bijI van den beul !.
oMijn God ! zoover drijven zij dan hun haat !. riep
Artevelde uit. »Maar 't zij zoo — hoe gaarne ik ook mijn
leven voor 't heil van Vlaanderen had opgeofferd , wanneer
mijn vaderland mijn bloed eischt het neme dat. Misschien
is dat het beste middel om het te redden van den rand
des verderfs. Wanneer het bloed van den redder van
Vlaanderen door den ben! is vergoten , dan zullen misschien
aan 't yolk de oogen opengaan en ze zullen hen verfoeien
en verwerpen , die 't onder de heerschappij van Frankrijk
willen terugbrengen..
»Maar ge moet dat vonnis niet afwachten , Mher Jacob ,"
hernam Ghelnoot. »Luister. De stad wemelt van poorters
nit Brugge , Yperen Kortrijk , Oudenaarde , Dendermonde
en uit het land van Aelst en Waes , die op de tijding uwer
gevangenneming herwaarts zijn gestroomd , om u uit uw
boeien te bevrijden. Ik heb slechts een enkel woord te spreken en drie duizend mannen uit alle gewesten van Vlaanderen
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sluiten zich bij de duizenden u toegenegen Gentenaren aan ,
de poorten van den Ser-Geraert-duivelsteen worden geopend ,
uwe vijanden worden verpletterd en zegevierend zet ge den
voet op hun nek."
»Beste vriend ,11 antwoordde Artevelde , »toen ik mij nu
tien dagen geleden voor den Steen van Ser Jan van Steenbeke
beyond en zich niet minder dan zes en twintig gilden met
hun ontrolde banieren om rnij heengeschaard hadden , zou
mij een overwinning , als waarvan gij spreekt , niet moeilijk
zijn gevallen. Maar dan had ik Vlaamsch bloed moeten
vergieten om mijnentwil , dan ware ik inderdaad de dwingeland geworden , waarvoor men mij heeft durven uitmaken.
En gij zoudt willen , dat ik dit nu deed , terwill ik rnijn
lot in de handen van de Wet van Gent gesteld heb.
»0 , Beef slechts uw toestemming , Mher Jacob , en binnen
een uur zijt ge vrij !.
»Nimmer,. hernam Artevelde met vaste en besliste stem.
»Gij wilt dus een martelaar worden ?.
»Liever martelaar dan overweldiger ,11 zeide Artevelde
kalm. Doch zwijgen we daarover hernam h ij fluisterend , toen de dear van zijn kerker andermaal openging
en zijn vrouw met den kleinen Philips op den arm in de
opening verscheen. »Zet een vroolijk gezicht , of verlaat
zij mag niets merken van 't Been er gaande is..
Gathelijne trad de kamer met wankelenden tred binnen.
Haar gelaat was bleek als dat eener doode , haar oogen
droegen de sporen van slapelooze nachten en veel weenens.
Ze ging op haar man af, , die haar eenige schreden tegemoet kwam , en viel hem off' den hals. Deze omarmde en
kuste haar, g&eidde haar naar een stoel , nam den kleinen
Philips op den schoot, en overlaadde het kind met kussen.
» Waarom zijt ge heden gekomen , Gathelijne ?. zeide hij
eenigszins verwijtend , toen zij gezeten was.
» Waarom , Jacob ?. antwoordde zij. » Zoudt ge dan mee10
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nen , dat nw Cathelijne rustig thuis zou blijven , terwijl ze
daar Binds bezig zijn , met over uw vonnis te beraadslagen P.
»Ik had gehoopt , dat ge het doen zoudt , lieve mijne ,a
antwoordde Artevelde. »De uitspraak van de schepensbank
is aan zooveel wisselvalligheden onderworpen , dat , indien
't eens slecht voor mij uitviel , uw tegenwoordigheid mij
dat vonnis minder gelaten en kalm zou doen aanhooren ,
dan ik wel gewenscht had..
»Vonnis !. kreet Cathelijne. »Maar , Jacob ! De rechtbank
kan geen ander dan een rechtvaardig oordeel Yellen , en dat
moet uw vrijstelling zijn. Den man , die alles voor Vlaanderen gedaan , die zooveel voor zijn land opgeofferd heeft ,
kan men niet veroordeelen !.
»En toch zou 't kunnen zijn , Cathelijne ,. antwoordde
Artevelde.
»Maar 't yolk is u genegen ,. hernam Cathelijne. »Ge
moest de kreten eens gehoord hebben te uwen gunste , de
vervloekingen die er werden uitgebraakt tegen uw vijanden. ..11
»Dat is het yolk , lieve ,. antwoordde Artevelde. »Maar
de schepensbank moet vonnis yellen , en vergeet niet , dat
daarin mijn ergste vijanden zitten. . ..
»Gij vreest dus. . . ..
»Ik vrees niets ,. hernam Jacob van Artevelde kalm. »lk
vermoed alleen , dat mijn vijanden hun doel zullen bereiken. . . ..
»En dat zij u . . . ..
0 Misschien zullen verbannen voor den tijd van vijftig jaren..
» 0 , Goddank !. riep Cathelijne uit. »Zulk een banvonnis
zou een zegen voor mij zijn ! Dan konden we onze dagen
vreedzaam en gerust doorbrengen , gij kondt u geheel wijden aan de opvoeding van onzen kleinen Philips , en ik
zou niet dageNks behoeven te sidderen voor de knijven en
en dolken van gehuurde moordenaars , die 't op uw leven
toeleggen..

»En zoudt ge dan denken , dat uw Jacob gelukkig kon
zijn , als hij de overtuiging had , dat zijn geliefd Vlaanderen
ongelukkig werd
»Ge zoudt Vlaanderen vergeten , dat u ondankbaar, snood
ondankbaar, behandeld heeft. Wat mij aangaat , ik ben een
Vlaamsche vrouw en heb het met genoegen gezien , hoe ge
den dood mijns vaders , den Maarschalk van Vlaanderen, op
den graaf en zijn aanhang gewroken hebt ; wil thans Vlaanderen zelf zijn bevrijder het land uitjagen , welnu dan
is er nog een Engeland , welks koning u met opene armen
zal ontvangen , en die , als ge 't wilt , den hoon schitterend
zal wreken , u aangedaan door het trouwelooze yolk, hetwelk gij van armoede tot welvaart , uit de slavernij tot de
vrijheid gebracht hebt..
»Zwijg , Cathelijne !ll riep Artevelde uit , »en spiegel mij
geen toekomst voor , welke ik mij niet mag denken , zonder
terug te 'sidderen voor de misdaad , welke ik jegens mijn
land zou begaan. Slechts dan, wanneer men het banvonnis
van verbeurdverklaring mijner goederen vergezeld deed gaan ,
zou ik in Engeland een toevlucht zoeken , een toevlucht en
niets meer : geen wraak , geen samenspanning tegen mijn
geliefd land en mijn eigen yolk..
»Ver Cathelijne ,il zeide nu Ghelnoot. »Daar is geen vonnis noodig. 1k kwam hier,, om Mher Jacob te bewegen ,
mij te veroorloven , het yolk tegen den Ser-Geraerd-duivelsteen aan te voeren , en hem een schitterende overwinning
te bezorgen over zijn vijanden, Help gij mij , hem daartoe
te bewegen..
»Mher Ghelnoot van Lens , antwoordde Jacob streng.
»'t Staat u slecht een zwakke vrouw aan te zetten , om
haar macht over mij te gebruiken , ten einde mij over te
halen tot iets , wat ik verfoei. Als ik niet wist , dat het
alleen uw innige vriendschap voor mij is , die u zoo iets
voorwaar , ik zou u levenslang haat kunnen
doet voorstellen
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toedragen voor een handelwijs , die mij in staat zou stellen
alle achting voor u te verliezen..
» Vergeef mij , Mher Jacob ,N antwoordde Ghelnoot , "dat
ik mij een oogenblik door mijn genegenheid te uwaarts liet
vervoeren. Doch wat is dat ? 't Volk komt naar den SerGeraerd-duivelsteen ! Groote God ! Welk een geweld ! 't
schijnen bloedkreteri te zijn..
Ver Cathelijne was nog bleeker geworden ; ook Jacob's
gelaat verschoot van kleur. 6nel zette hij den kleinen Philips op den schoot zijner moeder,, en snelde met Ghelnoot
naar 't venster.
»Het is mij onmogelijk te onderscheiden , wat ze roepen ,.
zeide Artevelde. » Wel hoor ik mijn naam ; maar of die
kreet ten goede of ten kwade is , kan ik niet bepalen..
N 't Is te laat !. zuchtte Ghelnoot. » Zie maar , Ser van
Vaernewijck komt met tien schepenen u 't vonnis brengens,
Artevelde trok zich van 't raam terug.
» We zullen hen behoorlijk ontvangen ,. zeide hij. » Cathelijne, lieve , zoudt ge u liever niet willen verwijderen?.
»Neen , Jacob. Wat ook het vonnis zij , dat over u is
geveld , ik bli.jf ,. antwoordde zij. »Doch , hoor ik 't wel ?
Roept het yolk niet. Heil , heill.
»'t Is mogelijk , ii antwoordde Artevelde. »Doch vlei u
met Been valsche hoop..
»Ik hoor het duidelkjk ,. liernam Cathelijne.
Eensklaps hield ze op : want daar ging de deur van het
vertrek open , en Ser Maes van Vaernewijck trad met
de tien schepens binnen. Reeds zijn gelaat kondigde aan,
dat hij een goede tijding bracht.
»Heil ! Heil ! Mher Jacob !. zeide hij ; terwie hij den
opperhoofdman beide handen toestak. »Gij zijt onschuldig
verklaard , vrijgesproken en in uw eer hersteld..
.Dat heb ik aan u te danken , mijn trouwe vriend ,.
zeide Artevelde ; terwijl hij den Voorschepen de hand drukte.
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»Niet aan mij alleen , maar aan deze trouwe Vlaamsche
mannen , die de Leliaards hebben aangedurfd .. antwoordde
Ser Maes »En bovenal aan uw moedigen verdediger,,
Pieter Zoetaerde..
P God zij geloofd !. riep Cathelijne nit , terwijl ze haar
man om den hals vie!. o Zeg mij , Jacob ! Is 't nu niet
goed geweest , dat ik hier getoefd heb ? Thans ben ik des
te vroeger van mijn onrust verlost.•
»En welk vonnis heeft de schepensbank over de tegenpartij geveld ?N vroeg Ghelnoot van Lens.
»Ser Jan van Steenbeke is met tachtig der zijneu voor
vijftig jaren nit bet land en het graafschap van Vlaanderen
verbannen ,. antwoordde de Voorschepen.
»Dat zal den lande ten minste eenige rust schenken ,.
zeide Artevelde.
Daar drong eensklaps een hoop ambachtslieden , aangevoerd door Lieven Aertszoon , de gevangenkamer binnen.
Aan den steeds aangedrongenden vloed van juichend yolk
bad de wacht geen weerstand kunnen bieden ; misschien
bad ze 't ook oogluikend toegelaten.
»Heil ! hell ! Mher Jacob heil ! riepen ze.
»Wat moet dat beteekenen , goede lieden ? 'i vroeg de
opperhoofdman.
»Niets meer of minder , dan dat er nog duizenden bij
duizenden buiten staan , die u in zegepraal naar bins willen brengen ,. antwoordde Lieven.
»Maar , lieve gezellen ,. zeide Artevelde. »Het past u niet,
den Ser-Geraerd-duivelsteen binnen te dringen..
oPassen of niet, opperhoofdman,. antwoordde een blauwverwer. »De schepensbank heeft uw onschuld erkend , en wij verkiezen niet, dat ge langer in een onwaardigen kerker vertoeftN.
» Breng gij mijn vrouw naar huis , Ghelnoot ,. verzocht
Artevelde.
»Dat beloof ik u ,. zeide Ghelnoot.
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En Mende , dat er niets aan te doen was , ging A rtevelde
met al de schepens de gevangenis uit , geleid door 't verheugde yolk. En overal stonden de straten , door welke hij
naar den Galanderberg ging , vol juichende Gentenaren. En
nog Lang nadat hij in zijn huis was , ja , tot in den nacht ,
weergalmde Gent van vreugdejuich en gezangen.
't Ware Artevelde nu licht geweest , zijn vijanden Denys
en Calevoet mede te verpletteren , die , omdat ze geen Leliaards waren en zich terstond bij 't mislukken van den
aanslag hadden schuil gelionden , niet in 't vonnis der verbanning begrepen waren — hij wilde geen misbruik van
zijn macht maken, en hoopte , dat Steenbekes voorbeeld hen
zou afschrikken voor 't vervolg. Voorzichtig zou 't van
hem geweest zijn , indien hij deze booze mannen , benevens enkele anderen onschadelijk had gemaakt , hij deed
het echter niet en zag veeleer naar middelen nit , om zijn
eigen macht te verminderen en Vlaanderens bestuur op een
vasten voet te brengen.
Daartoe stelde hij voor , het Land in drie deelen te verdeelen , over elk van welke drie deelen een opperhoofdman zou
worden verkozen. Met groote vrengde werd dit voorstel door
't geheele Land aanvaard. Over Gent en. aanhoorigheden bleef
Artevelde opperhoofdman , voor Brugge koos hij Gellis van
Coudenbrouck , een verstandig en bezadigd poorter , en voor
Yperen den dapperen edelman en Ridder Ser Jan van Houtkerke. leder dezer drie steden had een gedeelte van 't Land
te besturen , en niets gewichtigs mocht er worden ondernomen , zonder de toestemming der drie hoofdgewesten van
Vlaanderen , met dien verstande , dat waar twee van de
drie opperhoofdmans de zaak goedkeurden , de derde zich
aan die beslissing zou onderwerpen. In Gent werden Pieter
van den Hovene en Willem van Huse tot schepenen , en als
hoofdmannen in hun plaats , Joos Apere en Pieter van Coudenhove gekozen.
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Intusschen was Graaf Lodewijk weder in Vlaanderen teruggekeerd. Als naar gewoonte werd hij overal met eerbied
en toejuichingen ingehaald. Maar, wat men ook deed , men
kon hem niet van Frankrijk aftrekken. Meer dan eenmaal
had Artevelde hem bezocht en al zijn welsprekendheid in
het werk gesteld , om hem te bewegen , het verbond met
Engeland ook voor zich zelf te aanvaarden — te vergeefs :
de graaf was en bleef Franschgezind.
En weer ontbrandde er een ongelukkige burgerkrijg in
Vlaanderen , zonder dat men wist , wie dies had aangestookt.
De inwoners van Poperinghe namelijk hadden een groot
aantal getouwen ingericht , om het beroemde fijne Ypersche
laken na te maker' , en werkelijk was hue fabrikaat spoedig
even goed als dat van Yperen. Nu gebood de schepensbank
van die stad den Poperinghers , dat ze haar voorrechten
zou eerbiedigen en de nieuwe gebouwen vernietigen , en
daar aan dit bevel geen gehoor werd gegeven , zond zij den
opperhoofdman , Ser Jan van Houtkerke met een klein
leger naar Poperinghe om haar bevel te volvoeren. Daar de
inwoners hun eigendom gewapenderhand verdedigden , kwam
het tot een bloedig gevecht , waarin een aanzienlijke getal
Poperinghers verslagen en geheele benden gevankelijk naar
Yperen gevoerd werden.
Artevelde echter was in zijn district gelukkiger,, en slaagde
er in , de groote steden wat rekkelijker te stemmen en de
kleinere tot het eerbiedigen van de voorrechten der grootere
gemeenten te bewegen , waardoor zijn invloed aanmerkelijk
toenam en de Leliaards en zijn vijanden ten minste voor
een tijd in het duister bleven schuilen.

NEGENDE HOOFDSTUK.

Het bloedbad op de Vrijdagmarkt.
De taak om een vrij yolk te besturen is geen baan van
rozen , vooral wanneer men daarbij zelf een man nit het
yolk is. Er zijn dan zoovelen , die n uw hoogte benijden
en die , te klein en te nietig om zich eerlijk met 11 te
meten , den vnigsten laster verspreiden , om u zoo ten val
te hrengen.
Dit moest Jacob van Artevelde ondervinden, en 't was alleen aan de liefde tot zijn land toe te schrijven , dat hij nog
langer den zwaren last bleef torschen , dien hij op de schonderen genomen had. Vooral wanneer hij voor de zaken
van zijn district zich buiten Gent be yond , maakten zijn
vijanden gebruik van zijn afwezighèid , om den zwadder van
hun laster overal nit te braken. En 't waren niet de Leliaards ,
die de booze gernchten overal nitstrooiden , 't waren mannen
als Denys en Calevoet , die het deden.
Toen na de verdeeling van Vlaanderen onder Brie opperhoofdmannen , de beschuldiging van dwingelandij en heerschzticht niet meer gangbaar was , had men er andere uitgedacht , om den geringen man tegen den opperhoofdman van
Gent optezetten. Nu eens beschuldigde men hem van verwaten hoogmoed, ofschoon hij ieder even vriendelijk en
voorkomend bejegende . dan had hij den graaf gehoond en
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beleedigd , ofschoon Lodewijk den opperhoofdman meermalen
de hand gedrukt en hem nog de laatste maal te Kortrijk
gedankt had voor de bewijzen van goeden wil , welke hij
hem betoonde. Dan weder fluisterde men , dat de graaf
hem in 't geheim tot Maarschalk van Vlaanderen had verheven , en dat hij daarvoor 't Land aan Frankrijk zon
overleveren , en daarna verhaalde men juist h?t omgekeerde ,
en wel , dat hij groote schatten ter bewaring naar Engeland
zond, en daardoor 's Graven inkomsten terughield ; ofschoon
men zeer goed kon weten , dat de gemeente die inkomsten
met 's Vorsten schriftelijke toestemming ter hand stelde
aan 's Graven schoonbroeder, Ser Simon van Hale. En als
ware dit niet genoeg, zelfs in zijn hniselijk leven belasterde
men den opperhoofdman, van wien men zeide , dat hij zich
aan den wijn overgaf en een oneerlijk leven leidde.
Hoezeer Artevelde wel wilt , dat hij al deze lasteringen
aan Geraerd Denys te danken had , die steeds met jaloersche
oogen 's opperhoofdmans grootheid en invloed op het yolk
beschouwde, kon hij dit evenmin bewijzen als er iets tegen
doers. Met bezorgdheid was hij weder op reis gegaan , daar
zijn plicht hem buiten Gent riep , en met bezorgdheid was
hij teruggekeerd. Toen hij den oversehepen , Ser Maes van
Vaernewijck , verslag ging geven van hetgeen hij verricht
had , vond hij dezen in een zeer gedrukte stemming.
»Wat deert u , Ser Maes,# vroeg Artevelde, toen hij zijn
verslag geeindigd had. »Is er, terwill ik nit Gent ben geweest , iets onaangenaams voorgevallen ?#
»Mijn lieve vriend ,# antwoordde van Vaernewijck. »Gedurende uw afwezigheid is er een geschil tusschen de vollers en de wevers gerezen , hetwelk gevaarlijk dreigt te
worden en mij met innige bezorgdheid vervult.#
»Al weer een gesehil!ll zuchtte Artevelde moedeloos.
»Zullen de Vlamingen het dan nooit moede worden , dat
eenwige twisten , en begrijpen ze dan niet, dat ze hun land
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daardoor verzwakken en onzen vijanden den dolk in de
hand geven, om ons volksbestaan in de hartader te treffen
Welk geschil is 't nu weer?,
»Een geschil tusschen de twee groote Neringen , de wevers
en de vollers. De laatste eischen vier grooten meer voor
elk stuk laken , en de wevers weigeren hun date,
»Ik kan niet ontkennen , dat de vollers gelijk hebben
antwoordde Artevelde, »Sedert toch de bloei der weverij
zoo aanzienlijk verhoogd is en hare inkomsten zoozeer
vermeerderd zijn , is 't niet meer dan billijk , dat ook de
vollers eenig deel aan de winsten genieten. Evenwel , alvorens
ik een oordeel over 't geschil vel , wil ik de zaak rijpelijk
onderzoeken. ii
't Ergst van alles is, dat Geraerd Denys in de vergaderingen redevoeringen houdt, waarin hij de vollerij op allerlei
wijzen hoont en uitdaagt. 't Is klaarblijkelijk dat zijn
bedoeling niets anders is , dan de poorterij van Gent in
twee partijen te verdeelen en een bloedige botsing tusschen
haar te doen ontstaan.,
Om mb de schuld te geven , dat dit onder mijn oogen
geschied is ,, hernam Artevelde. »lk ken Geraerd Denys.,
»Gij raadt zijn bedoelingen, en naar ik vermeen terecht.
Er is echter een middel om zijn streven onschadelijk te
maken : gij moet u met Denys verbinden, en hem aandeel
in 't bestuur geven dan rust op hem de verantwoordelijkheid
zoo goed als op u.,
»Ik mij , met Geraerd Denys verbinden ? Met den man ,
die nib van den beginne of aan gelasterd en tegengewerkt
heeft..
»Omdat hij u uw post van opperhoofdman benijdde.
Geef hem deel in 't bestuur , en hij zal tevreden zijn.'
»Ser Maes antwoordde Artevelde ernstig, P Geraerd Denys
zal niet tevreden zijn met deel in 't bestuur te hebben.
Weet ge, wat daaroni
wil alleen opperhoofdman
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het hest is voor de rust van Vlaanderen ? Dat ik mijn
post nederleg en Denys opperhoofdman worth..
»Om Godswil niet , Mher Jacob antwoordde de Voorschepen. »Vier vijfden van de Gentsche poorters 'hangen u
aan. Als Geraerd Denys u vervangt , barst er oproer uit ,
en Vlaanderen gaat te gronde. Ms gij uw ontslag neemt ,
is Vlaanderen weldra de wisse prooi van Frankrbk..
»En toch , Ser Maes hernam Artevelde ernstig , »er is
geen ander middel. Zie , ik heb gedaan wat ik kon , om
mijn Land groot en onafhankelijk te maken. En waarmede
heeft men mij beloond? Zoo lang Vlaanderen in gevaar
was , heeft men mij getrouw bijgestaan ; daarna is men begonnen , mijn macht en mijn gezag te ondermijnen, ja ,
heeft men mij in Ser-Geraerts-duivelsteen opgesloten. Allerlei
lasteringen zijn tegen mij verspreid. Lang heb ik alles
geduldig verdragen
thans is de maat vol. Ik wil niet
langer het heil van mijn Land in den weg staan .
Lang duurde het , eer Ser Maes van Vaernewijck Jacob
van Artevelde zoo ver gebracht had , dat hij over de zaak
zou denken. En wederom zegepraalde bij den man , die
zijn leven aan zijn vaderland gewijd had , de begeerte , om
dat vaderland ook ten' koste van zijn gevoel van eigenwaarde
te dienen : hij stelde aan de schepensbank Geraerd Denys
voor, als medebeleider van Gent , en de schepenen , die
daarin het eenige middel meenden te zien om beide partijen te verzoenen , en tevens den haat tusschen de wevers
en de vollers in der minne te doen eindigen , keurden het
voorstel goed ; Artevelde had een groote zegepraal op zich
zeif behaald : hij had wederom bewezen , hoe weinig eerzucht
hem bezielde.
Geraerd Denys echter was er de man niet naar om medebeleider te zijn. Nu hij tot dien hoogen post benoemd was,
wilde hij zich ook doen gulden.
Onophoudelijk deed hij de meest onbekookte voorstellen.
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En wanneer dan iemand der schepens 740 plannen veroordeelde en er de schadelijkheid van aantoonde , dan geraakte
hij in drift , en schold den man nit , die het durfde wagen
hem tegen te spreken. Zoo ontstond er een eeuwigdurende
twist in den Raad der schepenen. Denys , die met leede
oogen en verkropte woede aanzag , dat al wat hij voorstelde ,
door de meerderheid verworpen werd , liet door zijn aanhangers allerlei valsche geruchten uitstrooien over 't geen
er gebeurd en gezegd was.
Maar geen grooter tegenstander had hij in den schepensraad
dan zijn medebeleider , Jacob van Artevelde , die altijd
bezadigd , kalm en beleefd zijn voorstellen wikte en woog ,
en er de ongegrondheid en onuitvoerbaarlieid van bewees , op
een mauler , die ze terstond deed vallen. En als Denys dan
driftig werd en hevig tegen hem uitvoer. bleef de wijze
man altijd bedaard, en antwoordde koel , loch waardig op
zijn onbesuisde uitvallen. Geen wonder , dat de verbintenis
van twee zulke mannen , welke men gehoopt had dat de
eendracht zon bevorderen , slechts strekte om beiden nog
meer van elkander te verwijderen; in de borst van Denys
ten minste kookte en bruiste een gevoel van haat en
wraakzncht tegen den edelen Artevelde . hetwelk slechts op
de gelegenheid wachtte om zich te bevredigen. De opperhoofdman was volgens Denys een heerschzuchtige veinsaard ,
de schepensbank een samenzwering van eerzuchtige Heiler) ,
die hem verdrukten. En zoo werd Artevelde"s krachtig bestuur machteloos gemaakt , en heerschte er , hoewel hij ,
door de schepensbank ondersteund , nog het hoofd der ge
meente was , onder de burgerij zulk een onverschilligheid
en zooveel kwade wil . dat het bijna onmogelijk was, op die
wijs te regeeren.
't Scheer' in den heginne van Denys' benoeming , dat de
twist tosschen de wevers en de vollers tot stilstand was
gekomen. Zelfs hadden beide Neringen i,eneigdheid getoond .
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om met elkander in onderhandeling te treden over de vermeerdering van dagloonen. Toen nu Denys zag , dat hij ,
zoolang Artevelde er was , toch niet kon heerschen , had
hij den haat tusschen de beide partijen op nieuw aangevuurd , waardoor alle onderhandelingen eensklaps waren afgebroken. En nu voegde hij zich bij de Nering der wevers,
die de machtigste was, en schreeuwde overal , dat de vollers geen het minste recht hadden, en dat Artevelde hun
gelijk gaf, — 't geen een openiiike leugen was , daar de wijze
man beide partijen tot inschikkelijkheid aanmaande.
Daar voegden zich eensklaps de tachtig stielen der kleine
Neringen , met hun Deken , Jan Bake en diens drie zonen ,
bij de vollers , wier Deken, Seger Boele, de zaak nog altijd
slepende had gehouden , omdat hij terugdeinsde voor bloedvergieten van burgers door burgers. Jan Bake, die ook
Deken der smids was, en zijn drie zoons waren driftige en
sterke mannen , de eerste voorvechters van Gent.
En zoo brak Maandag , de tweede Mei 1345, aan. Alles
stroomde den morgen van dien dag naar de Vrijdaginarkt :
ambachtslieden met hun gereedschap in de hand , grkisaards ,
vrouwen en kinderen , velen met dreigende gebaren en fonkelende oogen. De geheele markt krioelde van men-schen ,
onder welke zich hier en daar bij de verschillende groepen
de Dekens der gilden lieten hooren. Aan de zuidzijde der
markt bevonden zich de wevers , die genoegzaam de helft
van het plein vulden , en bij wie zich de spinners en droogscheerders bevonden. Aan de Noordzijde stonden de vollers
met de kleine Neringen , evenzeer ten strijde gereed. Geraerd
Denys liep over en weer en poogde de hartstochten nog
meer op te wekken , en zoo iedere poging tot verzoening , welke Artevelde mocht aanwenden , te doen mislukken.
Daar klonk eensklaps het schallen der trompet van het
Hough uis, .en begaven de Dekens der verschillende neringen
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zich derwaarts; zij vonden in de groote zaal Artevelde en
den Raad der schepenen vergaderd. Ook Denys was binnengetreden. Eerst kwamen de zeven en twintig Dekens der
weverij , die langs de rechterzijde aan een lange tafel
op drie rijen stoelen plaats namen , toen de Dekens der
vollers en der andere ambachten , met Jan Bake en Seger
Boelen aan 't hoofd , die de linkerzijde der tafel en de
andere drie rijen stoelen bezett'en , doch zoo talrijk waren ,
dat er verscheidene van hen , bij gebrek aan zitplaatsen ,
moesten blijven staan.
We willen bij deze vergadering niet verwkilen , waarin
Jacob van Artevelde al zijn welsprekendheid aanwendde ,
om een schikking tusschen beide partijen tot stand te
brengen. En .werkelijk had hij 't zoover gebracht , dat de
Dekens zich daartoe geneigd gevoelden , zelfs Jan Bake ,
die eerst van geen verdrag wilde hooren ; toen Geraerd Denys
opstond en uitriep :
p Ziet ge dan niet , welk een strik de opperhoofdman u
spans? De vollers moeten zegepralen en de weverij vernederd
worden. Lafaards , die daarin toestemmen ! Er kome van
wat er wil , de eere der weverij bovenal !
»Gij wilt dus bloed ?" vroeg Artevelde kale.
»Voorzeker wil ik bloed ,11 antwoordde Denys. »Is een
Gentenaar bang voor bloed , als hij zijn eer te wreken heeft ?ll
»En gij meent , dat wij ons door u zullen laten onderdrukken 2. vroeg thans Jan Bake woedend.
»Neen , wij willen u niet onderdrukken : wij willen vrede
en verzoening !ll riepen de meeste Dekens der weverij.
0 Verzoening !ll riep Geraerd Denys uit. »Het ambacht der
weverij is de hoogste Nering in de gemeente. Gaat naar
beneden naar uw gezellen en vraagt of zij willen toegeven..
»Welnu dan , te wapen , te wapen !. riep Jan Bake uit.
»Volgt mij , gezellen !i,
»De teerling was geworpen. In woeste drift stormden de
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Dekens de zaal nit naar de Vrijdagmarkt, waar ze hun »te
wapen ! te wapen# andermaal uitgalmden. Op dien kreet
snelden al de gezellen naar hun huizen, om hun wapens
te halen , zoodat weldra de Vrijdagmarkt geheel ledig was ,
en de benauwde winkeliers zoo spoedig zij konden , hun
koopwaren binnenhaalden en hun winkels sloten.
»0 , God !, riep Artevelde uit. »Welk een. mensch is die
Geraerd Denys! Ik had reeds zulk een schoonen triomf.behaald. En nu! Doch wat baat het te klagen ! De zaak is
niet meer te verhinderen. Het eenige , wat we doen kunnen ,
is, zoo spoedig mogelijk de Vrijdagmarkt te bezetten; laat
hen dan in de straten vechten , daar zal 't minder bloedig
toegaan..
»Niet gib Mher Jacob,. antwoordde Vaernewijck. »Men
mocht u treflen — u dooden ! Gkj weet , hoe verbitterd
velen op u zijn. Laat mij gaan , ik zal met Mher van
Lens en Mher van Coudenhove de markt bezetten,fi
»Neen, Ser Maes,. antwoordde Artevelde. »Dat is mijn
task ,. en hij spoedde zich het Hooghuis uit naar de Graanmarkt , waar hij Ghelnoot met zijn vendel vond. Er waren
echter niet meer dan vijftig man van aanwezig.
»Waar zijn uw andere manschappen ?II vroeg Artevelde.
»Weggeloopen , opperhoofdman! Weggeloopen !' riep Ghelfoot met verbeten woede uit. »Met ruim vierhonderd ben
ik opgetrokken ; daar komt het yolk van de Vrijdagmarkt
aanloopen, onder 't geschreeuw van »te wapen ! te wapen!N
en meer dan driehonderd vijftig verlaten mij , om hun broederen te gaan helpen , zooals zij 't noemen — eigenlijk , om
hun stadgenooten te gaan vermoorden. En nog heb ik werk
genoeg gehad , om deze vijftig bij elkander te houden. Had,
den mijn centeniers Aert Thijssen en Frans de Veer gib
niet geholpen , ze hadden mij alien verlaten.
1) En wij zullen u niet verlaten, Mher Ghelnoot,11 zeide
Aert Thijssen. »Hoe ! om een twist , die gemakkelijk kon
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worden bijgelegd , elkander ae hersens in te staan. Dat is
dwaasheid!.
DEn koren op den molen der Leliaards voegde Frans
de Veer er bij. »Doch dat komt er van , als er rnannen als
Geraerd Denys aan 't hoofd der zaken staan. Ge hebt daarmee
een slecht stuk verricht , Mher van Artevelde.,
»Helaas , ja!. zuchtte de opperhoofdrnan. »God gave , dat
alien dachten zooals gij , mijn vrienden ! Doch zeg rnij ,
Mher Ghelnoot , waar is Mher van Coudenhove met de zijnen ?.
»lk heb naar hem gezonden om hulp. Zie , daar komt
hij zelf reeds aan..
»Hoe ! zonder manschap !, riep Jacob van Vaernewijck nit.
»Zeker ook door haar verlaten!.
lnderdaad kwam daar de hoofdman aan , vergezeld van
Lieven Aertszoon , die hem de boodschap van Ghelnoot had
overgebracht.
vroeg Jacob van Artevelde.
»Waar zijn uw manschappen
»Alle weggeloopen , Mher Jacob,. antwoordde de hoofdman. »Toen deze brave Borst bij rnij kwam , ging de laatste
juist heen. 1k was voornemens mij tot u to begeven en u om
raad te vragen ; doch begreep , dat het beter was , eerst
Mher Ghelnoot op te zoeken..
»Gezellen ,ll zeide de opperhoofdrnan nu. »Wie van u
rnij wil helpen , orn , indien 't rnogelijk is , het bloed onzer
broederen te sparen , blijve. De anderen mogen gerust heengaan. 1k weerhoud hen niet..
Slechts een tiental mannen verlieten de bende en stormden de Markt op.
»Volgt mij naar St. Jansparochie vervolgde Artevelde
tot degenen , die gebleven waren , » we zullen zien , of we
daar hulp kunnen erlangen en nog bij tijds komen , om
bloed te sparen.

N

lntusschen was de Vrijdagmarkt \veder vol geworden ;
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doch nu met gewapende ambachtslieden. Een vreeselijke
aanblik , zooals ze daar elkander aanvielen en vermoordden ;
terwijl de plaatsen van hen die gevallen waren , terstond weer
werden aangevuld door de versche strijders , die nit al de
straten kwamen , welke op de markt uitloopen. Een akelig
gehuil vervulde de lucht , de lijken werden vertrapt , de
gekwetsten door hun eigene vrienden vertreden. 't Was een
warhoop , waarin alleen de vanen der verschillende gilden
eenigen draad konden doen vinden. Maar bloed stroomde er
genoeg — of elke geslagen wond wel van de tegenpartij kwam ,
was in zulk een algeheele verwarring moeielijk te beslissen.
Toch vochten de wevers minder verward. En Been wonder: zij gehoorzaamden slechts aan een opperhoofd : aan
Geraerd Denys , die hen door zijn onophoudelijk gehuil aanmoedigde en hun zelf met zijn groot slagzwaard een voorbeeld van woede en menschenslachting gaf. En zeker zouden
zij de andere ambachten , wien een eenhoofdige leiding oritbrak , spoedig hebben vernietigd , als de reusachtige smid
Jan Bake met zijn drie zonen hen niet als een dam had tegengehouden. Vreeselijk maaide de smid om zich heen ; daar
ziet hij eensklaps een kleine opening in de weversbende
komen , een opening , welke hij zich met zijn zwaard gemaakt heeft. Hij springt vooruit , drijft de wevers terug ,
doch bemerkt in zijn ijver niet , dat hij te ver is gegaan.
Van alle kanten door vijanden omringd , maait hij met zijn
breed slagzwaard om 7ich heen , en staat weldra binnen een
kring van lijken en stervenden. Doch daar wordt hij van achteren gekwetst , hij keert zich om , een ander slaat hem
zoo geducht in den hals , dat de rechterschouder met den
arm langs zijn lichaam valt , en hij huilend en wraakroepend
nederzinkt , waar hij weldra is afgemaakt. Ook de drie zonen van Jan Bake , hoe lang ze ook weerstand bieden ,
vallen onder de slagen van de nu voortsnellende wevers.
11
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Nu volgen de vollers , die zich dapper gekweten hebben ,
en een gedeelte der weverij hebben verplet . . . . de Markt
is overdekt met plassen bloed.
Op dit oogenblik komt Artevelde met zijn vierhonderd
gewapende poorters nit de Wandelsteeg op de Vrijdagrnarkt aan.
»Hier is Been stuiten meer aan ,11 zegt Ser Maes van
Vaernewijck.
»We zullen toch ons zelf niet opofferen voor die dwaashoofden , opperhoofdman ?. vraagt Ghelnoot van Lens.
»Dat zou nog slechts meer bloed vergieten zijn ,11 meent van
Coudenhoven.
»Neen , mijne vrienden,. antwoordt Artevelde. »Die onzinnigen moeten hun gang gaan. We molten onze lieve
burgers niet opofleren aan hun woede. Stuiten kunnen we
't bloedbad toch niet. Er is echter nog een middel ! Volgt mij..
En in 't voile vertrouwen op den wijzen man volgden
hem zijn manschappen , niet over de Vrijdagmarkt , waar
moord- en wraakgehuil zich vermengden met het gekerm en
gegil der gekwetsten , maar naar het kerkhof van Sint
Jacob, waar hij aan de poort van de pastory klopte en
terstond werd binnengelaten.
Daar begint de torenklok te luiden als voor een hoogmis.
Twee priesters in plechtgewaad komen langzaam en statig
naar buiten; de jongere met een schel , de oudere, een
eerwaardig grijsaard met sneeuwwitte haren , met het Hoogwaardige in beide handen opgeheven.
»Laat ons u vergezellen , eerwaarde ,ll zeide Artevelde,
»om u desnoods tegen alle ongeval te beschermen..
»Dank u , opperhoofdman,. antwoordde de waardige man.
»We hebben den grooten God , die ons beschermt..
En zoo gingen de beide boden des vredes naar de Vrijdagmarkt.
Doch ze kwamen reeds te laat : de wevers handen de
vollers overrompeld. Viifhonderd lijken lagen tusschen meer

dan duizend gewonde en verminkte ambachtslieden in het
gestorte bloed de anderen werden door hun verwoede vijanden onbarmhartig in de Leije gedreven. Doch neen , geheel te laat was het niet. Waar de beide priesters kwamen ,
de jongste steeds schellende , de oudste , hen bij 't lijden
van den Heer bezwerende het moorden te staken , hen anders bedreigende met Gods vloek bleven de ambachtslieden staan , en zonken de zwaarden , en toen de mannen
des vredes de geheele markt doorkruist hadden , was ook
het laatste zwaard gezonken.
Men telde dertien honderd dooden.
»Dat is de kwade Maandag van Gent !il zeiden de Vlamingen, en honderden weduwen en weezen herhaalden nog
jaren lang dien somberen kreet.

Geraerd Denys was trotsch op zijn overwinning. Nu
meende hij , zou een ieder hem bewonderen als een dapper
krijgsheld , niemand zou meer weerstand kunnen of durven
bieden aan zijn machtigen wil. Artevelde was verpletterd
en zou hem de opperheerschappij moeten afstaan.
Hoezeer bedroog zich de ellendeling 1 Toen de hitte van
den strijd bedaard en de haat der wevers in stroomen van
broederbloed gekoeld was , ontwaakten zij nit hun bedwelming , verfoeiden het gebeurde en schaamden zich
over hetgeen zij gedaan hadden. En diezelfde wevers, in
wie hij meende zijn grootsten steun te zullen vinden daar
hij hun de overwinning bezorgd had , verwijderden zich
van hem met afschuw , als de eenige oorzaak van een bloedbad, dat Artevelde door zijn nu eerst in haar recht erkende wijsheid had pogen te voorkomen. Slechts een deel der armsten
en minst verlichten bleef den man des gewelds aanhangen.
En de andere Neringen ? Zij zwoeren , zich bloedig op Geraerd
Denys te zullen wreken ! De man , die meende opper-

164
heerscher te zullen worden , durfde 's avonds niet meer
zonder geleide uitgaan : Been wonder , er verliep nauwelijks
een dag , of er werden, ondanks de strengste waakzaamheid , in
de afgelegenste steden en straten lijken van vermoorde
wevers gevonden. En in den raad van schepenen ! Daar
was hij , sedert het gebeurde , door zijn eigen vrienden
verlaten ja , toen de Voorschepen hem in de allerstrengste
bewoordingen de schandelijke rol had verweten , welke
hij in de zaak gespeeld had , en hij die vermaning met
bitsen trots beantwoordde , waren allen hem afgevallen en
had hij bij niemand hunner eenige sympathie gevonden.
Daarbij kwam , dat de groote massa der poorters hem , na
't voorgevallene , nog meer haat toedroeg dan vroeger , en
men reeds in de stad openlijk begon te roepen , dat men
hem moest afzetten. Zelfs werd er gemompeld , dat dit plan
in:den Raad der schepenen werkelijk bestond.
En Artevelde. Zijn invloed was door 't gebeurde aanmerkelijk gestegen. Zelden verscheen hij echter thans in den
Raad alleen dan , wanneer de hoogste belangen der gemeente
er hem toe noodzaakten. Onbewimpeld gaf hij te kennen ,
dat de oorzaak van zijn wegblijven daarin gelegen was,
dat hij met een man als Denys zoo min mogelijk in aanraking verkoos te komen. En vertoonde hij er zich , om
't een of ander voorstel te bestrijden dan spaarde hij den
medebeleider niet , en deed hem onder zijn kalme welsprekennheid, telkenmale gevoelen , hoe diep hij hem verachtte
en verafschuwde.
Intusschen had Frankrijk hertog Jan III van Brabant
weten over te halen , pogingen aan te wenden , om de Vlamingen met hun graaf te verzoenen. De hertog had de
Vlaamsche steden uitgenoodigd , afgevaardigden ter dagvaart
naar Brussel te zenden , met bedreiging van anders het
Duitsch verbond te zullen verbreken. Artevelde wist de
Vlaamsche steden daartoe te bewegen , en aan haar gezanten
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een zending te doen geven , waarbij . men over vele punten
heenstapte , mits de graaf slechts het hondgenootschap
met Engeland wilde aanvaarden , op hetwelk de onafhankelijkheid en de welvaart van Vlaanderen gegrondvest waren.
Slechts al te wel wist Artevelde , dat graaf Lodewijk daarin
nooit zou toestemmen , en het was daarom , dat hij des te
ijveriger de betrekkingen met den koning van Engeland
onderhield. Deze had den steun des keizers verloren : de
waardigheid van Rijksvicaris , welke hij bekleedde , was afgeschaft. Graaf Lodewijk had op de dagvaart te Brussel
geweigerd , het verbond met Eduard aan te gaan , deze had
hem daarop als koning van Frankrijk uitgenoodigd , om
hem als leenheer hulde te doen ; ook dit had de graaf niet
gewild. En nu was Eduard van zins , het huis van Dampierre
van het graafschap vervallen te verklaren, en zijn zoon , den
Prins van Wales , tot graaf van Vlaanderen te verheflen.
Hoezeer Artevelde ook een nadere vereeniging van Engeland
met het graafschap voor den bloei van Vlaanderen gewenscht
achtte , weifelde hij toch , om het huis van Dampierre van
de regeering uit te sluiten. Hij trachtte dus door een
huwelijk van den jongen Lodewijk van Male en een van
's konings dochters de wederzijdsche belangen te vereenigen.
Zoo stonden de zaken , toen Artevelde den 5 Juli 1345 de
tijding kreeg , dat koning Eduard te Slu is geland was en
hem uitnoodigde , zich aldaar bij hem te vervoegen.

T1ENDE HOOFDSTUK.

Het slachtoffer van den haat.
Met een stoet van de aanzienlijkste mannen uit Gent,
waaronder Ser Maes van Vaernewijck , Pieter Zoetaerde en
andere schepenen , trok Artevelde naar Sluis. De vloot des
konings lag daar voor wal een aanzienlijke vloot, wel geschikt om Frankrijk ontzag in te boezemen en Vlaanderen
zonder angst voor Philips' leper te doen handelen.
Onze Gentenaars werden door den koning ontvangen , als
waren zij rnachtige baronnen geweest. Hij noodigde hen
op een prachtigen maaltijd. Toen deze gedaan was, liet
hij zijn zoon, den Prins van Wallis binnenkomen.
»Mijne heeren ,ll zeide hij. »Zie bier mijn zoon. Er
stroomt Vlaamsch bloed in zijn aderen. Hij is de zoon van
Philippina van Henegouwen, en daardoor de afstammeling
van Margaretha van Konstantinopel. Welnu, hij zal alles in
het werk stellen , om u rijk en machtig te maken.11
»Machtige koning,u antwoordde Artevelde. »Mijne metgezellen verstaan uw bedoeling niet. Gelid u duidelijker
uit te drukken."
»Mijne heeren Vlamingen,11 hervatte Eduard. »Uw graven
nit den huize van Dampierre hebben u eeuwen fang aan
Frankrijk verkocht , u uwe vrijheden ontnomen, uw yolk
verdrukt. Sedert Ser Jacob van Artevelde de hand sloeg
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aan 't roer van uw land , zijn de zaken verbeterd , uw
welvaart is tegelijk met uw vrijheid herboren. -- Maar
thans — partijgeest heeft Vlaanderen verdeeld , de vijanden
van den opperhoofdman hebben zijn macht verkleind. —
Vlaanderen verlangt weer naar een eenhoofdig bestuur , 't begeert weer een graaf. — Uw pogingen bij Graaf Lodewijk
van Nevers hebben schipbreuk geleden ; hij wil, dat gij mijn
bondgenootschap verlaat en tot Frankrijk terugkeert..
»En dat zullen wij nimmer doen ,. zeide Ser Maes. D We
hebben het u gezworen , mijnheer en koning , en de eed
eens Vlamings is heilig."
»Op de dagvaart te Brussel hebt gij mij gedwongen ,
den titel van koning van Frankrijk aan te nemen , en gij
hebt dat gedaan in de overtuiging , dat mij de leliekroon
wettig toekomt. Welnu , als koning van Frankrijk en leenheer van Vlaanderen heb ik Graaf Lodewijk van Nevers
uitgenoodigd , mij hulde te °doen. Hij heeft het geweigerd ,
en Ells' zoodanig verklaar ik hem vervallen van het leen.
Als zoodanig ook ontsla ik Vlaanderen van den eed , hem
gedaan. En thans wensch ik met het leen een ander te verlijden en wel dezen mijn zoon , den Prins van Wallis ,
van moederszijde een afstammeling van uw aloude graven
en heeren..
Koning Eduard zweeg een oogenblik. Toen niemand antwoordde , hervatte hij :
»Het is echter geenszins mijn wensch , Vlaanderen tegen
zijn wil een nieuwen heer op te dringen , en daarom vraag
ik u : Wilt gij den Prins van Wallis begroeten als uw
Graaf en Heer P.
»Sire ,. antwoordde Pieter Zoetaerde. » Uwe Majesteit
doet daar een gewichtigen eisch. Zie , Heer koning, deze haren
zijn grijs geworden , en nooit heeft er een smet op gekleefd.
Ook thans nog wil ik die onbesmet trachten te bewaren.
Zoo wij aan uw verlangen voldeden , tle tijd zou kunnen
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nen komen , dat wij of onze nakomelingen daar berouw
over hadden. Vergeet niet, Sire, dat, hoe slecht ook onze
laatste graven ons behandeld hebben , Vlaanderen groote
verplichtingen heeft aan het huis van Dampierre..
»Dat het toch onder 't juk van Frankrijk heeft gebracht , en
het, nu gij er u van bevrijd hebt , weder onder brengen wil..
»Sire,. hernam Pieter Zoetaerde. »lk wil u gaarne bekennen , dat er geen heer op aarde is , dien wij hooger
achten en eerbiedigen dan Uwe Majesteit , aan welke onze
gilden zoo menig voordeel danken. Gaarne zouden we dus
uw eisch inwilligen , maar we kunnen aan uw verlangen
niet voldoen , zoolang niet al de leden van Vlaanderen hun
toestemming geven. We zullen echter daaruver met onze
medeburgers beraadslagen , en mochten de gemeenten gunstig gestemd zijn voor uw ontwerp , dan zullen we gaarne
Prins Eduard als onzen erfheer huldigen.11
Hoe ook de Engelsche koning er op aandrong , om de
zaak terstond of te doen , en hoe gaarne Artevelde zulks
gewenscht had , en zijn best deed , om de gemoederen tot
het aannemen van 's konings voorstel over te halen , de
Gentsche afgevaardigden bleven bij hun besluit: Eduards
zoon zou geen graaf worden , dan met volkomen toestemming der Vlaarnsche gemeenten.
Zoodra men te Gent teruggekomen was, zond Artevelde
aan de Brie hoofdsteden van Vlaanderen met de grootste
openbaarheid het voorstel , om een gezantschap naar den
graaf te zenden , met verzoek , om den koning van Engeland
als koning van Frankrijk hulde te doen en met de gemeenten in het bondgeuootschap tegen Philips van Valois
te treden ; want dat men , bij weigering van Graaf Lodewijk ,
de grafelijke kroon van Vlaanderen aan den Prins van
Wallis , Eduards zoon , zou aanbieden. We moeten ons echter
niet voorstellen .) dat het Arteveldes bedoeling was , het huis
van Dampierre van de kroon vervallen te verklaren en een
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ander stamhuis op den Vlaamschen troon te plaatsen , de
opperhoofdman kende den Franschgezinden vorst te zeer ,
om niet te weten , dat de vrees om Vlaanderen te verliezen ,
hem misschien zou noodzaken , voor goed met Philips van
Valois te breken. Gebeurde dit , dan was Vlaanderen gered.
Dit voorstel gaf een vreeselijke opschudding in geheel
Vlaanderen. Artevelde had dat verwacht wist zeer goed ,
dat het zijn deed zou zijn , zoo het ontwerp mislukte , en
toch had hij er niet veer teruggesidderd. Eerst ging hij
naar Brugge , waar zijn voorstel veel tegenstand vend doch
in de vergadering der gemeente sprak hij met zooveel waarheid en overtuiging , dat men er in toestemde. Van daar
reisde hij naar Yperen , waar hij insgelijks het voorstel doordreef. Nu bleef Gent alleen nog overig , en daar was een
vergadering bijeengeroepen van schepenen , dekens en ouderlingen , welke binnen weinige dagen zou vergaderen.
Eer Artevelde echter naar Gent terugkeerde , begaf hij
zich naar Sluis , om met den koning van Engeland te
spreken over de voorwaarden , waarop men den jongen vorst
zou aannemen , ingeval Lodewijk van Nevers mocht blijven
weigeren. Terwijl hij zich daar be yond, was men hem
komen zeggen , dat er een jongeling was, die hem wenschte
te spreken , en die zeide , een bode uit Gent te zijn. »Indien uwe Majesteit het mij veroorlooft ," zeide Artevelde.
»'t Is waarschijnlijk een bode , mij door mijn vrienden toegezonden. Misschien brengt hij goede tijding..
»Ga uw gang ,lls antwoordde Eduard , en Artevelde verliet
den koning , om zich bij den bode te voegen. 't Was Lieven
Aertszoon , geheel met stof overdekt.
»Zoo , Lieven , zijt gij het ?ll vroeg Artevelde. »En welke
tijding brengt gij uit Gent ?"
»Geen gunstige , Mher Jacob ," antwoordde Lieven. »Doch
eer ik u die mededeel , het doel mijner komst. Ik kern uit
naam van Mher Ghelnoot van Lens , om u te waarschuwen
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dat de weg tusschen Gent en Sluis voor u niet meer veilig
is. Mher Ghelnoot weet zeker,, dat er geheele benden zijn
uitgezonden om u te dooden.,
»Dat wist ik , Lieven antwoordde Artevelde. »Reeds
op mijn reizen naar Brugge en Yperen heb ik er steeds
voor gezorgd , dat ik een aanzienliike wacht met mij voerde.,
Doch uwe edelheid weet niet, dat ze op dit oogenblik
om Sluis heensluipen ,11 antwoordde Lieven. »Het is daarom ,
dat Mher Ghelnoot mij gelastte , te paard te stijgen en u
te smeeken , aan koning Eduard een versterking van Engelschen te verzoeken.,
»'t Is goed , Lieven , ik zal aan den wensch van
mijn vriend , Mher Ghelnoot voldoen hernam Artevelde.
»Doch nu , mijn jongen , zeg mij nu , hoe het te Gent gesteld is ?"
Allertreurigst , Mher Jacob antwoordde Lieven. »Mher
Geraerd Denys sluit zich aan de Leliaards aan , om uw
voorstel in een hatelijk daglicht te stellen. Door alle middelen poogt hij ook de weverij tot zijn zijde over te halen.
Daartoe strooit hij de zwaarste beschuldigingen tegen u nit."
»Altijd die Geraerd Denys ! zeide Artevelde. »Zal die man
dan nooit rusten !.
»Niet , voor uwe edelheid de baan voor hem geruirnd
heeft ,ll antwoordde Lieven. »'t Is schandelijk , wat ienland ,
die nog al 't rnedebeleid van Gent met u heeft , van u
durft zeggen.,
»En wat zegt hij dan , Lieven ?,
»Hij beschuldigt u van heerschzucht en dwingelandij."
Oude praatje , mijn jongen , daaraan zijn we gewoon
zeide Artevelde glimlachend.
»flij zegt dat het schande is , dat gij de nakomelingen
van Karel den Goede , Dirk van den Elzas en Boudewijn
van Konstantinopel wilt onterven , die eeuwen lang lief en
en teed met ons hebben gedeeld en door wie de Vlamingen

bij keuren en privilegien zoo hoog boven hun Waalsche
naburen bevoordeeld zijn.ii
»Fraaie nakomelingen !. riep Artevelde uit. »En wat beuzelt hij meer ?.
»Hki zegt, dat het verheffen van Prins Eduard tot graaf
van Vlaanderen niets anders is dan een strik , welken gij
den Vlamingen spant , dat gij met koning Eduard een verbond hebt gesloten , om , zoodra het huffs van Dampierre
van den troon vervallen is verklaard , zelf de grafelijke
kroon op den schedel te zetten..
D Zegt hij dat !ll riep Artevelde verontwaardigd uit. »Misschien zou een vuige schurk, zooals hij , dat doen. Doch
ga voort, Lieven. Wat zegt de ellendeling meer ?.
»Hij zegt ,11 vervolgde Lieven , dat gij koning Eduard met
Vlaamsch geld hebt omgekocht en dat gij de inkomsten van
den graaf tot u hebt getrokken , ow er uw goederen mede
te vermeerderen. Daarom , zegt 4 , is Ser Simon van Hale,
die deze inkomsten geregeld ontving , sedert zes weken
verdwenen , omdat hij niet langer tot dekmautel ewer bedriegerij wilde dienen.11
»Maar dat is afschuwelijk , Leven ,ll hernam Artevelde.
»En gelooft men dat in Gent?,
»Mannen als varier en Frans de Veer slaan Been geloof
aan al die lasteringen. 't Gemeene yolk echter, dat zoo
gaarne het kwade van zijn regenten aanneemt , gelooft het
wel. Daarenboven zorgt Mher Denys er voor,, dat Jok anderen die leugens verbreiden..
»'t Wordt tiid , dat ik naar Gent ga, om dien lastertongen den mond te snoeren ," hernam Artevelde. il't Is dus
alles behalve rustig binnen de stad P.
»Nooit is het er zoo onrustig geweest , behalve tijdens
den kwaden Maandag,. antwoordde Lieven. »'t Volk rot
samen op de Vrijdagmarkt , op de Botermarkt en op andere
pleinen. Het scheldt en raast op u, en zweert , u te zullen
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vermoorden. En als varier, de Veer , of mannen zooals zij ,
u willen verdedigen , loopen ze gevaar , hun leven te verliezen. Vooral gisterenavond , toen de tijding van de aanneming' van Yperen zich in Gent verspreidde , was het
vreeselijk. Tal van ambachtslieden liepen wraakschreeuwend
door de straten ; handen vol geld werden in de taveernen
onder het yolk uitgestrooid , en den geheelen nacht heeft
men geraasd en getierd. Vanmorgen , kort voor mijn vertrek , liepen er meer dan zeshonderd ambachtsgezellen te
wapen naar de Vrijdagmarkt , met welk doel weet ik niet;
want kort daarna beval Mher Ghelnoot mij , te paard te
stijgen en u te waarschuwen, om toch wel op uw hoede te zijn.,
»Groote God !, riep Artevelde uit. »En is dat het loon
voor al wat ik ten voordeele van mijn geliefd vaderland gedaan heb ! Lieven ,, vervolgde hij tot den jongeling , »Lieven ,
mijn trouwe vriend , ga u wat verfrisschen. Zorg echter,,
dat gij over een uur weer hier zijt ; dan vertrekt gij met
mij naar Gent.,
»De Hemel beware u , Mher Jacob , dat gij naar Gent
zoudt terugkeeren !, riep Lieven uit. »Men zal u daar
vermoorden.,
»lk vrees hun daggen en knijven niet, mijn jongen ,.
antwoordde Artevelde. »Ge hebt het verstaan. Indien ge
er belang in stelt, mij te vergezellen , wees dan binnen
't uur weer hier.,
»Indien uwe edelheid dan volstrekt vertrekken wil , Mher
Jacob, " antwoordde de jongeling, »zal Lieven Aertszoon met
u gaan , en u des noods met zijn eigen lichaam beschermen..
D Trouwe ziel !, riep Artevelde uit , terwijl hij hem de
hand drukte. »0 , waren alle Vlamingen als gij !,
Een uur later zat Jacob van Artevelde in den zadel ;
koning Eduard had , toen hij hoorde hoe 't in Gent geschapen was, hem den overste Lord William Sturin met vijfhonderd man medegegeven om hem voor de woede zijner
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vijanden te beschermen. Zoo reden ze den weg naar Aardenburg op , zonder dat hun iets bijzonders gebeurde. Tusschen Aardenburg en Eeclo evenwel , ontmoetten zij enkele
benden , die niet veel goeds in den zin schenen te hebben ;
doch welken de tegenwoordigheid der vijfhonderd Engelschen genoeg ontzag inboezemde , om gevolg aan hun voornemen te geven. Te Eeclo hielden zij eenigen tijd halt ,
om de paarden te laten eten en drinken , en zelf wat te
gebruiken : echter niet lang , omdat Artevelde nog vOor den
avond te Gent wenschte te zijn.
Niet ver van het. dorp Waarschoot zagen zij een hoop
ruiters van den kant van Gent komen aanrennen. Terstond deed Lord Sturin de zijnen hun draf matigen en
beval hun, zich slagvaardig te houden. Spoedig bemerkte
Artevelde echter , dat het vrienden waren ; want hij herkende in de Brie voorste ruiters Ser Maes van Vaernewijck ,
Ghelnoot van Lens en Pieter Zoetaerde.
»Gij komt zelf !ll riep Ghelnoot nit. »We vreesden 't wel ,
en daarom zijn we u te gemoet gereden..
»Kondt gij dan denken , dat ik een oogenblik zou aarzelen om te komen , na de tijdingen , welke Lieven Aertszoon mij had medegedeeld ?. vroeg Artevelde. »Doch waartoe
mij met uw gewapende gezellen te gemoet gereden ?ll
»Omdat we vreesden , dat ge , ondanks onze waarschuwing ,
u niet door een sterkere macht zoudt doen vergezellen
zeide Ghelnoot.
D En daartoe moest gij ze met uw drieen aanvoeren ?ll
zeide Jacob van Artevelde eenigszins ongeloovig. »Daar
steekt wat anders achter..
»Gij hebt gelijk , Mher Jacob , antwoordde Ser van Vaernewijck. »We komen u een slechte tijding brengen.a
Toch niet. .
»Een slechte
»Van morgen heeft men te Gent over uw voorstel beslist
en het verworpen !.
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»Van morgen ! riep Artevelde nit. »En eerst Dinsdag
zou de zaak voor de schepensbank komen..
»Toch is de zaak gebeurd ,11 antwoordde van Vaernewijck.
»We hebben voor 't geweld moeten bukken..
»Een vergadering zonder mijn weten en beleid ! Maar dat
is vreeselijk !ll riep Artevelde nit. »En zulk een beslissing!
Dat is ontzettend ! En dat door mijn vrienden !ll
»Luister , Mher Jacob, en beschuldig ons niet ," hernam
Ser Maes. »Van ochtend begon 't yolk reeds vroeg gewapend naar de Vrijdagmarkt te stroomen , roepende , dat nog
heden een beslissing over uw voorstel moest worden genomen , of dat men anders 't schepenhuis zou innemen en de
Wet verjagen. Ge weet , wie er de voorname .aanleiding toe
is : uw medebeleider,, Geraerd Denys. Ofschoon hij 't ontkende , de kreten der gewapende ambachtslieden deden het
duidelijk verstaan. Wat stond ons te doen ? Weder een
»kwaden Maandag " over Gent brengen , die nu een »kwade
Zaterdagu zou zijn geweest. Geraerd Denys gaf niet onduidelijk te verstaan , dat hij , indien we 't voorstel durfden
aannemen en het huffs van Dampierre onterven , aan 't hoofd
van 't yolk de Wet zou vernieuwen en eens doen zien , wat
hij in naam van den wettigen graaf van Vlaanderen durfde
doen. Wat bleef ons over ? We moesten tusschen twee
kwaden kiezen : of Lodewijk van Nevers tot graaf houden ,
of het arme V laanderen onder de heerschappij van een Geraerd Denys en zijn aanhangelingen brengen. Tot in de
raadzaal klonken de bedreigingen en moordkreten der door
geld en drank opgewonden gezellen door : we moesten onze
stad voor een tweede bloedbad beschutten en — verwierpen
het voorstel..
Artevelde zweeg eenige oogenblikken , terwijl zijn lippen
zich krampachtig samentrokken. Daarop sprak hij :
»Ge hebt wel gedaan. Ge kondt niet anders handelen.
Doch alles is nog niet verloren. 1k ga naar Gent en zal
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zien, of 't mij niet zal gelukken , een snood komplot te
verdelgen. Brugge en Yperen hebben het voorstel aangenomen , Gent m o e t volgen..
»En gij wilt naar Gent?. riep Pieter Zoetaerde uit.
»Doe dat om Gods wil niet, Mher Jacob. De gemoederen
zijn te opgewonden. Men zal u vermoorden..
»Dan zal ik ten minste sterven als een echte Vlaming,
die de eer , de vrijheid en d@ toekomst van Vlaanderen
slelt boven zijn eigen leven..
»En als men a dan vermoordt ,. zeide Ghelnoot. »Bedenk , Mher Jacob, hoezeer Vlaanderen uw beleid en uw
arm nog noodig heeft , misschien meer noodig dan ooit..
»Ik keer naar Gent terug. Nog voor den avond wil ik
in de stad zijn ,11 hernam Artevelde vastberaden. »Lieven ,.
vervolgde hij tot den jongeling. »Zoudt ge zoo goed willen
zijn , om vooruit te rijden en aan Ver Artevelde te zeggen ,
dat ik straks thuiskom. Zeg haar , dat zij zich volstrekt
niet ongerust over mij behoeft te maken..
Lieven weifelde een oogenblik ; doch een blik van Artevelde deed hem terstond gehoorzamen.
» Welnu , Mher Jacob ,. hernam de Voorschepen. »Indien
gij dan volstrekt verkiest naar Gent te gaan , 't zij onder
een voorwaarde..
»En die is ?.
»Dat gij terstond bij uw aankomst in de stad verkondigt ,
dat ge afstand doet van uw voorstel, en niet voornemens
zijt , den wettigen graaf met een onterving te dreigen..
»Hoe Ser Maes !ll riep Jacob van Artevelde. »En g ij kunt
mij dat voorstellen. Mij voorstellen , dat ik , om mijn leven
te sparen , zal terugdeinzen om te doen, wat ik een ramp
voor Vlaanderen zou rekenen? 1k meende, dat gij den eed,
eens door ons tot verlossing van Vlaanderen gedaan , beter
gestand zoudt doen..
»De omstandigheden kunnen het soms noodig maken,
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zijn inzichten voor een tijd op te offeren , om het goede dat
men wil , te bereiken antwoordde van Vaernewijck. Intusschen , het is m ij n voorstel niet alleen ; we zijn bier gekomen als afgevaardigden van al uw vrienden uit de schepensbank , om u te smeeken , aan onze bede gehoor te geven.,
»Gij weet niet , wat gij eischt , mijn vrienden antwoordde
Jacob van Artevelde. »lndien gij de gevolgen van een verwerping van mijn voorstel zoo duidelijk en klaar inzaagt
als ik dat doe , gij zoudt van mij niet vorderen , dat ik er
openlijk mijn goedkeuring aan gaf.,
Ik zal u de verdere gesprekken niet mededeelen , welke
de vrienden onder elkander hielden. Eindelijk toch hadden
zij den opperhoofdman zoover gebracht , dat hij beloofde ,
alle uitlegging te zullen ontwijken , tot op den dag der vergadering van Dinsdag.
Intusschen waren zij bij het dorp Woudelghem gekomen.
»flier zullen wij afscheid nemen van Lord Sturin en zijn
ruiters zeide Artevelde. »Ze kunnen dan in het dorp
vernachten en morgen vroeg naar Sluis terugkeeren..
»Hoe ! wilt ge zonder dit geleide Gent binnengaan
vroeg Ghelnoot.
»Voorzeker. Als ik met vreemde ruiters binnen Gent
kwam , zou dit argwaan wekken.,
»Mher Jacob heeft gelijk ,ll antwoordde Ser Maes. »We
behoeven de verbittering niet nog hooger te doen stijgen.,
Nadat Artevelde Lord Sturin voor zijn vriendelijk geleide
bedankt en met een warmen handdruk afscheid van hem
genomen had , trok hij met zijn drie vrienden en beider
geleide naar Gent. Weldra reden ze de Muidepoort door.
Wel deed men den opperhoofdman Been letsel — misschien
was men verbaasd over zijn kloekmoedigheid ; doch de meest
onbeschaamde scheldwoorden en verwijtingen klonken hem
langs de straten tegen. Ja sommigen staken zelfs met bun
drieen het hoofd onder een huik en schreeuwden » Kijk ,
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daar is hij , de groote mijnheer, die het graafschap Vlaanderen naar zijn goeddunken wil regeeren.fi
Met een medelijdenden glimlach beantwoordde Artevelde
al dien hoon. Op raad van zijn vrienden reed hij echter
den Paddenhoek in , en kwam zoo in zijn huis, waar CaLbelijne met den vijfjarigen Philips aan de hand , in doodelijke onrust hem afwachtte. Hij kuste vrouw en kind en
ging met haar en den van blkjdschap juichenden Philips
den trap op, mar boven.

De volgende dag, Zondag de 17 d e Juli 1345 brak aan.
't Was nog vroeg, en de duisternis breidde haar zwarte
vlerken over de stad Gent nit. In 't huis op den Galanderberg echter was men niet naar bed geweest. Jacob van
Artevelde was te zeer vervuld van droefheid over 't gebeurde, Cathelijne had niet te bed willen gaan om den
angst, die haar folterde over wat er gebeuren zou. 't Was
of een benauwend voorgevoel haar de borst met ijzeren
hand toeklemde. 't Was haar toch niet ontgaan , hoe de
taveerne ), de Vos " den geheelen avond druk met yolk bezet
was geweest en hoe er den ganschen korten zomernacht
vrij wat y olks op den Calanderenberg was samengeschoold •
en allerlei wraakkreten had aangeheven. Wel had Artevelde
op haar smeeken de achtentwintig knapen van Sint Janparochie den geheelen nacht goed gewapend voor de deur
aan zijn huis doen staan en was er voor Been overval te
vreezen maar toch . men kon niet weten wat het yolk
zou bestaan. En al ware dat bet geval niet, haar hart was
te angstig, te bezwaard. Daarom ook had ze haar Philips
niet naar bed gebracht , maar hem in slaap gesust op haar
schoot en zegende ze 't morgenlicht , dat als een flanwe
schemering opkwam over de stad.
't Was of in die kamer de stilte des doods heerschte;
12
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want daar Artevelde op haar verzoek in 't achtergedeelte
van 't huis was gaan zitten , hoorden ze er 't wraakgeschret
op den Calanderberg niet. Alleen 't geruste halen van het
slapende kind brak de stilte in 't vertrek af. Beiden , man
en vrouw , waren to zeer met hun eigene gedachfen bezig ,
dan dat zij gesproken zouden hebben.
Eensklaps schrikte Cathelijne op. Een hevig geklop op
de achterdeur weergalmde hol door den gang van 't huis.
»Groote God ! wie kan daar zijn ? En dat in den nacht !.
»Misschien kwaadwillig yolk , dat ons ten bedde wil doen
uitschrikken ,ll antwoordde Jacob. »'t Is thans Been itid
voor bezoek."
N Maar daar wordt het herhaald. En met haast ook,
neem gij Philips. Ik zal gaan zien wie 't is..
P Gij , Cathelijne. Volstrekt niet. Dan zal ik gaan. Duch
een onzer bedienden is reeds op..
»0 , laat dien niet open doen , Jacob. 't Kon wel slecht
yolk zijn , dat het huis wil binnen dringen..
»Dan zal i k gaan ,11 hernam Jacob , en hij snelde naar
beneden.
Nog was hij eenige schreden van de deur verwijderd ,
toen er ten derden male geklopt werd. Then hij een -der
luikjes naast de deur open deed , zag hij in de vale morgenschemering een jongeling staan. Hij herkende hem- niet-,
trouwens al ware 't ook lichter geweest , hij zou hem om
de huik welke een deel van zijn gelaat bedekte, niet hebben
kunnen herkennen.
Terstond deed hij de deur open en liet den jongeliug
binnen. Deze deed de huik af.
»Mher Jacob !. zeide hij hijgend. »Vlucht ! Vlucht ! Men
wil u vermoorden !il
»Zijt gij het , Lieven ?" vroeg Jacob van Artevelde. » Vriendlief, is het een booze droom die u ten bedde heeft uitgejaagd , of is het de koortse , -welke u doet Wen. P.
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»Noch 't een noch 't ander, Mher Jacob, " antwoordde
Lieven. »Doch ik bid u , vlucht , eer het te laat is."
»Kom boven , Lieven ,ll hernam Artevelde , »en verhaal
mij , wat u zoodanig heeft doen ontstellen."
De jongeling volgde den opperhoofdman den trap op.
» Welnu, wat hebt gij mij mede te deelen? " vroeg Artevelde.
»Toen ik gisterenavond uwe boodschap aan Ser van Vaernewijk had gebracht , ontmoette ik een onzer gezellen , die
zeker wat lang in »de 'Leeuw ten Puttee had gezeten , ten
minste hij had werk om zich rechtop te houden. Ik wilde
hem ontwijken , doch hij trad mij in den weg. »Leven ,11
zeide hij , »ga je mee naar Sint Pieterswijk. Daar bij de
Sint Quintinkluize moeten we van nacht bijeenkomen , om
van Mher Geraerd Denys te hooren wat we doen zullen ,
om de Engelschen van de stad te verjagen , die Gent willen
overmeesteren., »Dan moet ik eerst mijn vader waarschuwen , dat ik niet thuiskom antwoordde ik. — »Maar
breng een bijl of een ander wapen mee zeide hij. Zoo
kwam ik van hem af, maar hoe meer ik over de zaak
nadacht , hoe vreemder ik die vond. Daarenboven de naam
van Geraerd Denys voorspelde weinig goeds. Ik snelde dos
naar huis , en ging , vergezeld van vader , naar Sint Pieterswijk. Daar waren wel vierhonderd mannen vergaderd , en
kwam Geraerd Denys, en zette hen aan , om u dezen nacht
te vermoorden. Ik snelde herwaarts , vader is naar Mher
Ghelnoot gegaan °In hem te smeeken , u ter hulp te komen.
Daarom vlucht , Mher Jacob , vlucht eer het te laat is !ll
»Ik vluchten , Leven? zijt ge dwaas?. vroeg Artevelde.
»Ze zullen 't niet wapen , in 't huis van een poorter te
dringen..
»Ze zullen 't wel wapen , Mher Jacob,. antwoordde Lieven.
»Wat zou Geraerd Denys niet durven ?.
Vlucht, Jacob!. smeekte thans Ver Artevelde. »Vlucht ,
Diu ge nog vluchten kunt. Ik vergezel u."
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En waarheen
vroeg Jacob van Artevelde.
»Naar ons huis, naar 't huis van Aert Thiissen , mijn
vader ,11 zeide Lieven.
»Gathelbne ,il zeide Artevelde. »Vluclit gij met dezen
braven jongeling. Breng ons kind in veiligheid. Wat mij
aangaat, ik vlucht niet.11
Intusschen was de kleine Philips wakker geworden en
hoorde men een akelig gehuil van den kant des Calanderenbergs.
Dlk moet zien , wat dat beteekent ,ll zeide Artevelde
terwijl hij zich naar de voorkamer van 't Inds begaf, die
't uitzicht schonk op den Calandenberg. Cathelijne vergezelde
hem met Philips en Lieven. Zoodra de opperhoofdman voor
't venster irad , deed hij een stap achteruit. Daar stonden
voor zijn huis omtrent vierhonderd verwoede ambachtslieden ,
alien gewapend , de bijlen , daggen en knijven in de Iucht
zwaaiende en uitroepende : »Slaat dood ! slaat dood den
valsclien verrader ! Slaat dood den booswicht , den landverracier, den lief van 's Lands penningen !" En dat alles verlicht door den bloedigen schijn van brandende fakkels. 't Was,
of een troep duivels op den Calanderenberg zich bewoog.
De achtentwintig knapen van St. Jansparochie stonden
strijdvaardig voor de deur , zorgende dat niemand haar genaakte ; ze konden echter niet anders dan verdedigenderwijs to werk gaan , daar zich tot nog toe alles tot schreeuwen en schelden bepaalde. Maar wat Jacob van Artevelde
niet kon zien was de dnivelsche gestalte van Geraerd Denys
under den lindenboom op 't midden der markt , die daar ,
met een helschen lach op 't gelaat , de mannen aanspoorde
tot wraak en bloeddorst. Hij hield een korte wapenbbl in
de hand en zwaaide die tusschenbeiden over 't hoofd als
een sein tot heviger moordgehuil.
Daar ging eensklaps het venster van de eerste verdieping
open en door 't flauwe morgenlicht beschenen en rood door
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den gloed der toortsen , stond Jacob van Artevelde voor
hen als 't beeld van een heilige. Hij wenkte met de hand ,
maar 't getier bedaarde niet.
Op dit oogenblik kwam Ghelnoot van Lens, vergezeld
van den wever Aert Thijssen en eenige andere gewapende
mannen de kamer binnen.
» Van 't venster,, Mher Jacob !, schreeuwde hij. nZe willen
uw dood !ll
»Laat mij , Ghelnoot ,, antwoordde de opperhoofdman.
»Ik moet tot het arme, verdwaalde yolk spreken. Lieven ,
zorg voor mijn vrouw en kind.,
»Dan zullen we ten minste de deur versperren ,, zeide
Ghelnoot. »En hij wenkte zijn gezellen , en ze versperden
de voordeur van 't huffs met tafels , stoelen en wat ze maar
vinden konden. Intusschen was het yolk daar buiten stil
geworden.
»Gezellen ,, begon Jacob van Artevelde kalm. »Wat verbittert u toch zoo tegen 114? Zeg 'nisi , waarin ik zoo zeer
misdaan heb , en ik zal het naar mijn vermogen herstellen.,
»We eischen rekening over den grooten schat van Vlaanderen , dien gij gestolen hebt!, schreeuwden eenigen.
»Men bedriegt u , gezellen ! Ik heb nooit een enkelen
groot aan den schat van Vlaanderen ontnomen. Gaat in
vrede naar uwe huizen , ik bid u , komt morgen bij klaarlichten dag weder , ik zal u tot uw voldoening rekening
geven over alles wat grj maar kunt begeeren. En dan zult
gij zien , dat men u misleid heeft.,
»Neen , schurk !, riep nu Geraerd Denys , die uit zijn
schuilhoek to voorschijn was gekomen. »Neen , schurk !
oogenblikkelijk moeten we rekening hebben. We weten ,
dat gij den schat geroofd en als een vuige diet, hem naar
Engeland gezonden hebt. Zoo zult ge ons niet ontsnappen !
Sterven moet ge , landverkooper !,
*Hij moet sterven !, huilden de gezellen.
12*
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of van daarboven en soreek niet !anger
ons
'
van uit 0.3 ;ioegte!, riep een andere nit den hoop hem toe.
eischt mijn dood , gezellen !, zeide Artevelde nu met
meer kracht. »Is het u dan vergeten , hoe ik mijn rust,
mijn goed en mijn leven pits voor Vlaanderens verlossing en voor uwe welvaart? En nu wilt ge hier mijn bloed
vergieten op dezelfde plaats waar gij gezworen heLt mij
te zullen bijstaan en te verdedigen , al moest het u ook het
leven kosten ? Waart gij het niet, die mij met opgeheven
handen smeektet om u vrijheid en nering terug te geven?
Bekent ten minste, dat ik mijn woord hebt gehouden : ik
heb Vlaanderen verlost van den hongersnood, het bevrijd
van de verdrukking, het voorspoed geschonken , roem en
grootheid. En tot loon daarvoor wilt gij mij onrechtvaardig
vermoorden , uw handen doopen in mijn onschuldig bloed ! Is
dat de belooning voor al het goede , hetwelk ik u gedaan heb?
Mijn leven kunt ge mij ontnemen ik ben slechts een man
tegen zoovelen , maar ik bezweer u , gezellen, aleer gij u
met deze euveldaad bevlekt, dat ge bedenkt wien gij onwetend tot werkluig dient: het zijn de vijanden van Vlaanderen , die willen, dat gij uw eigen ingewanden verscheurt ,
om u des te gemakkelijker in hun !mat te krijgen. Zijt
D Kom

ge clan Been zonen van Vlaanderen meer ?
Met bitteren spijt bemerkte Geraerd Denys , hoe de taal
van Artevelde al meer en meer het yolk begon te boeien.
Reeds had hij gepoogd , den opperhoofdman in de rede te
vallen maar een gebiedend »laat spreken , laat spreken !il
had hem 't stilzwijgen opgelegd. Eensklaps verliet hij den
Calanderenberg, vergezeld van eenige der verst afstaande
mannen , Welke hij gewenkt had
Kort daarop terwijl Artevelde nog steeds sprak en het
yolk hoe !anger hoe meer bedaarde , kwam Geraerd Denys
met de zijnen in den Paddenhoek. Binnen weinige oogenblikken was de deur onder hun bijlslagen bezweken. Arte-
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velde nook zijn vrouw hadden dat geweld gehoord , en al
hadden ze dat, ze meenden , dat het hun vrienden waren,
die ool: de deur in den Paddenhoek beschermden. Maar tot
Gheln'iot en de zijnen waren de bijIslagen doorgedrongen ,
en 7ij hadden zich door den gang naar 't achterhuis gespoed.
Doch ze kwamen to laat ; een menigte der moordenaars
waren reeds in 't voorhuis Moedig wachtten de dappere
mannen hen af. Daar stond vooraan Ghelnoot van Lens
met een grout slagzwaard en naast hem de oude Pieter
Zoetaerde; achter hen Gossijn Alijp en Bodin Wenemaer,,
de dappere hoofden der Witte kaproenen , Pieter van den
Hovene , Jan van den Bossche , Piet van den Coudenhove ,
Jan Zelle, Willem Yoens , benevens eenige huisdienaren van
den opperhoofdman.
Een oogenblik weken de moordenaars terug.
»Zoudt ge aarzelen , lafaards !, riep Geraerd Denys.
* Vooruit !,
Doch op 't zelfde oogenblik zonken er drie der gewapende
ambachtslieden met gespleten schedel op den grond. Nu
wilden de anderen terugwijken , maar ze werden door de
lien voorstuwende menigte opgestooten , en daardoor werden
Arteve!des vrienden langzaam tefuggedreven. Zoo bereikten
deze een k /amer en dat was hun ongelnk ; want in 't zelfde
oogenblik sprongen de moordenaars vooruit en konden Ghelnoot en de zijnen de deur niet verdedigen. Tegen den muur
gedrongen staat Ghelnoot daar , zijn breed slagzwaard
zwaaiende. Daar breekt het eensklaps , en een bijIslag splijt
hem den schedel. Ook Pieter Zoetaerde wordt het slachtoffer van zijn liefde tot den opperhoofdman; hij wordt
door Jan Calevoets dagge vermoord.
Terwijl ze nog vochten en Arteveldes vrienden zich moedig weerden , had Geraerd Denys het gevecht verlaten en
was met eenige mannen den trap opgesneld , naar de kamer,
waar Artevelde zich be yond. Nog stond deze daar voor 't
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open venster te spreken tot het yolk. Met een gil van helsche vreugde sprong de ellendeling op den edelen man af
en gaf hem milk een vreeselijken slag met de bijl op het
hootd , dat Artevelde met gekloofden schedel nederstortte.
dat waren de laatste woorden
»Volk ! Gent ! Vlaanderen
van den vajzen man.
vrouw had den dood haars gemaals niet aanschonwd.
Toen ze 't geweldig vechten in haar woning hoorde, was
ze flauw gevallen en had Aert Thijssen haar opgenomen en
in een andere kamer gedragen ; terwijl Lieven den schreienden Philips op den arm droeg. Uit die kamer komende ,
vonden ze den toegang onbezet en hadden ze zich naar de
achterdeur gewaagd. Over de hoopen lijken heenstappende,
en door 't bloed plassende , hadden ze de straat bereikt en
snelden ze met hun last huiswaarts , waar ze moeder en zoon
aan de zorg van Marijke en haar nu negentienjarige dochter
Johanna aanbevalen en weer naar den Paddenhoek snelden,
om daar hulp te verleenen.
Aldaar was het treurspel reeds sedert eenige minuten afgespeeld. Geraerd Denys, niet tevreden zijn vijand gedood te
hebben , trapte het lijk op den schedel.
»Ik heb eenmaal gezegd dat ik u den schedel verpletteren zou!, riep hij zegevierend uit. »Ik heb mijn gelofte
volbracht I"
Andere moordenaars, die voor hun aanvoerder niet wilden
onderdoen koelden hun haat aan het lijk en doorkorven
het zoo , dat het schier een vormlooze romp was. Eindelijk
bonden ze het een koord om den hals, sleurden het de
trappers af, trokken het door de modder voort . . . en .
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Geraerd Denys werd in Arteveldes plaats Be!eider van Gent ;
hij bleef het slechts een jaar , toen werd hij met zijn aanhangers door de gemeente afgezet. Toch bleef hij nog steeds
het hoofd der woelgeesten in de stad , tot hij in een oproer , waarin hij had deelgenomen , verslagen werd op de
markt der weverijen.
Ghelnoot van Lens werd als hoofdman vervangen door
Janne de Scoutele , en Pieter Zoetaerde als schepen door
Symoen Paride. De Vlamingen , die verwoed waren over
Arteveldes dood, zonden afgevaardigden naar koning Eduard ,
die gezworen had , dat hij dien moord op geheel Vlaanderen
zou wreken , om hem te zeggen , dat zij de misdaad afkeurden en het verbond met hem zouden volhouden ; ook
Gent zond kort daarna afgezanten , om Eduard mede te
deelen , dat het in 't geheel niet van het verbond met
Engeland afzag.
Graaf Lodewijk sneuvelde een jaar later in den slag bij
Crecy , waarin 20,000 Franschen het leven lieten. Zijn zoon
Lodewijk Male was even Franschgezind als zijn vader.
Het 4 van Jacob Artevelde werd in de kerk der Bijloke
begraven , en ruim vijf eeuwen later (1863) richtte de dankbare nakomelingschap hem te Gent een prachtig metalen
standbeeld op.
De vveduwe van Jacob van Artevelde voedde haar zoon
in state op en in liefde tot Vlaanderen , voor 't welk
zijn edele vader het leven had gelaten. Ongeveer veertig
jaren later deed Vlaanderen een nieuwe poging om zijn
vrijheid te verkrijgen. Toen kwam men bij Philips van Ar-
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tevelde , die met zijn moeder en zijn gade schier afgezonderd van de wereld leefde , en verzocht hem , het beleid der
taken op zich te nemen. Lang weigerde hij. o Het yolk ,"
zeide hij , o is al te ongestadig om daarop te bouwen. 11/kin
arme vader heeft dat ondervonden. Al het goede , dat hij gedaan heeft , is beloond met hem te vermoorden."
Den 24 Januari 1382 aanvaardde Philips van Artevelde
den post van opperhoofdman over Gent. Hij bezat echter
noel' de wijsheid , noch de welsprekendheid , noch de zelfbeheersching van zijn vader. Toch was ook hij een groot
man en heerschte hij over Vlaanderen als Bens zijn vader
gedaan had ; doch reeds den 27sten November sneuvelde hij in
den slag bij Roosebeeke.
En zoo stierf de zoon van den grootsten aller Vlamingen
op het bed van eer voor 't vaderland , waarvoor zijn edele
vader zijn leven had opgeofferd. En wat verandere of verkeere , zoolang Vlaanderen staat , zoolang er nog een man
is, die zich Vlaming noemt, zal hij eerbied koesteren voor
de nagedachtenis van
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