
DRIE EN TWINTICSTE HOOFDSTUK

Waaruit de ualschheid oan een oorstenpaar en de edelmoedighei.d

oan 's ftonings broeder dutdelijh blijht

Filips de Schoone bezat in de hoofdstâd zijns lands een heerlijk paleis,

en het was hier, dat hij Gwyde van Dampierre en diens gevolg ontvangen wilde.

- De Vlamingen zijn in aantochl ! lclonk het op een zonnigen Juni-
morgen binnen de muren van de voistelijke woning.

Dit nieuws bereikte oolc de trotsche koningin, en de laaghartige vrou$/e

verzon een middel om den onttroonden graaf, die vrede afsmeeken kwam,

zoo diep mogelijk te vernederen.

Inderdaad een vijftigtal ruiters waren Parijs binnengereden. Gwyde en

zijne oudste zonen, Robrecht van Bethune en Willem van Dendermonde,

openden den stoet. Getrouwe edelen, wier namen bewaard gebleven zijn tot

den huidigen dag toe, volgden de vorstelijke personen, vast besloten hun

heer in diens tegenspoed niet te verlaten. Vijftig edelen slechts ! Ha ! de

meeste grooten des lands waren door Fransch goud verleid en omgekocht !

Hen zag men hier niet ! Zij heulden met de vijanden van den Leeuw !

De Vlamingen spraken slechts fluisterend, de smarte van den vernederden

ouderling eerbiedigende.

Gwyde richtte zich op in 't zadel. Hij naderde het. paleis.

Eene gestalte vertoonde zich voor een geopend bovenraam. Daar stond

Johanna van Navarre. Zij wenkte met de hand en onmiddellijk werd de

hoogmoedige vorstin door een leger van rijk gekleede statiejuffers omringd.

Spottend duidde Fiiip's gemalin de naderende ruiters aan en ook op het

gelaat van hare gezellinnen verscheen een grijnslach 1). 
Ja, Frankrijks vorstinne

l) De Kronieken deelen deze bijzonderheid medc,
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was slecht ! Hadde zij ook maar een greintje gevoel bezeten, dan zou ze

daar niet gekomen zijn, om een schier tachtigjarigen grijsaard te beschimpen,

al was deze een overwonnen vijand. Een edel gemoed handelt anders !

Gwyde en Robrecht bemerkten de koningin, en heur hovelingen wel,

doch reden zonder groeten voort. Het was hun niet mogelijk, de vrouwe,

die slechts voor Vlaanderens ongeluk geboren scheen, te huldigen, Maar de

tweede zoon, Willem van Dendermonde, die eene Fransche tot echtgenoote

bezat, ontblootte eerbiedig 't hoofd en bewees eere aan haar, die zrjn

afgeleefden vader zoo grievend beleedigde. De stoet trok door een prachtigen

lusttuin en hield stil voor den ingang van het paleis.

Karel van Valois en de graaf van savoye kwamen de Vlamingen
begroeten. Terwijl stalknechten de paarden wegleidden, nooCigde 's konings
broeder in heusche woorden de bezoekers tot binnentreden uit.

Gwyde en zijne volgelingen moesten in eene nevenzaal hunne wapens
afleggen. Vele edelen aarzelden om aan dit uitdrukkelijk gebod van Filips
den Schoone te voldoen, maar toen de graaf, door zijn degen t) over tp

l) De degen welken Gwijde gewoon rf,as te dragen, was in Vlaanderen gebteven bij den heer
van Moerzeke.
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reiken, het voorbeeld gaf, maalrten de overigen geen tegenwerpingen meer.

Pages opende eene dubbele deur. 't Gezelschap trad nu in een

groot en weelderig gerneubeld vertrek, waar Frankrijks koning gehoor zou

verleenen. Karel van Valois sprak voortdurend minzaam tot den ouderling

wiend gewest hij veroverd had, en deed alles wat in zijn vermogen was,

om den ongelukkigen vorst het vernederende van zijne komst te verminderen.

Een geruimen tijd verliep. Filips het zich wachten ; Robrecht van Bethune

kon slechts met moeite zijn spijt verbergen.

- Om mijns vaders wille, ben ik herwaarts gekomen, sprak hij op

ongeduldigen toon tot den heer van Zomerghem. Het gevoel, hier te
staan, gelijk een dorper, die zijne tienden brengt is mij onverdraaglijk !

Eindelijk weerklonk bazuingeschal. Alle gesprekken verstomden oogen-

blikkelijk.

Filips de Schoone en Johanna van Navarre traden biunen, vergezeld

vân eene schare edelen, juffers, pages en wapenknechten. De krijgslieden

verspreidden zich over de gansche zaal.

De koning en zijne gemalin namen plaats op den sierlijken troon,

onder een hemel van blauw fluweel, met gulden lelieën getooid. De voor-

naamste edelen schaarden zich in twee rijen.

De vorst verdiende zrjn bijnaam ,, de Schoone ". Hû bezat een fraai

besneden gelaat, en zijn gestalte mocht terecht indrukwelçkend genoemd

worden. Zijne kleeding was met smaak gekozen.

Ook op dapperheid kon de koning bogen, maar hij was valsch en

trouwloos. Alle middelen om aan geld te geraken, schenen hem goed.

Zoo werd hij oneerlijk en wreed. Zijn wil moest wet zijn, al streed zijn

gebod tegen alle rechtvaardigheid. En die ondeugden werden nog aange-

wakkerd door zijne trotsche hardvochtige echtgenoote. Ginds zat zê, de

hoogmoedige Johanna van Navarre ! Haar kleed was bezaaid met schitterende

edelgesteenten I de kroon, welke haar hoofd drukte, {onkelcle van de

kostbaarste diamanten. En toch was die vroulv leelijk, rvant al de haat

die haar vervulde, was thans op heur gezicht te lezen.

De koning deed een teeken. Karel van Valois en de graaf van

Savoye geleidden Glvyde, diens zonen en edellieden tot voor den troon.

Allen bogen den rechterLnie op een fluweelen kussen en wachtten met

gebukten hoofde, tot het den vorst goeddunken zou hen toe te spreken.

Filips de Schoonen staarde het gezelschap langen ttjd zwijgend aan.

De Franschen bezagen de Vlamingen spottend, terwijl Johanna geen moeite

deed om hare verachting te verbergen. Eene drukkende stilte heerschte in

de ruime zaal.



van

wien

-129-
Eindelijk fluisterde de vorstin haren gemaal iets in 't oor. Filips

knikte en zei tot Karel van Valois :

Slechts na den maaltijd, zal ik tot hen spreken.
't Gelaat van 's konings broeder betrok. Met een fonkelenden blik

bezag hij Johanna. Maar deze wenkte met de hand een dienaar. Onmiddel-
lijk schalden de bazuinen en langzaam verliet de Loninklijke stoet het vertrek.

De ongelukkige graaf van Vlaanderen gevoelde de grievende beleedi-

ging. .Hij werd hiei behandeld als een laaggeboorne... als een gevangene

schier. Valois richtte hein vriendelijk op. De edele Franschman wierp een

woedenden oogopslag in de richting der deur, waardoor de vorsten ver-

dwenen wai'en.

- De koning zal u slechts straks gehoor verleenen, sprak hij met

kwairjl( verborgen toorn, Doch wees gerust en denk aan mijne belo{te !

- We hadden hier nimmer moeten verschijnen, mnmpelde Robrecht
Bethune. Bij den Leeuw van Vlaanderen, dat gaat te verre ! Voor
zien zij ons aan i

- Kalm, mrjn zoon !. vermaande Cwyde. Is het u te veel .uw grijzen

vader te gehoorzamen ?

Valois geleidde de Vlamingen naar eene nevenlçamer. Weldra werd
hij door den koning ontboden. Na eenige uren keerde hij terug en de

plechtigheid van dien morgen werd herhaald. Weer traden de graaf van

Vlaanderen en zijne volgelingen in de groote zaal, weer schalden de bazuinen

en verscheen de koninklijke stoet, en weer voerden Valois en de graaf van

Savoye de smeekingen voor den troon.

- Ontrouwe, oproerige vazal ! riep Filips de Schoone met luider

stemme, Gij zijt herwaarts gekomen, om u te onderwerpen. Begrijpt ge dan

niet, dat het thans te laat ir, om mijne vergiflenis af te smeeken ? Ge

hebt het zwaard tegen uw leenheer opgenomen, ge hebt u niet ontzien een

verbond te sluiten met mijn vijand t), ge hebt uwe onderdanen tegen uw

wettigen vorst gewapend. En wat wilt ge nu vrede maken ? Uw leven hebt

ge verbeurd. Maar ik zal grootmoedig wezen. Ofschoon ge door uwe trouwe-

loosheid den dood verdiendet, zult ge niet sterven, doch in den kerker

mijne verdere beschikking afwachten.

Groote tranen rolden over 's grijsaards ingevallen wangen. Gwyde was

uiet in staat één'woord te spreken. Maar smeekend blikte hij Valois aan.

De broeder van den vorst trad eene trede den troon nader. Zijne
oogen vlamden en, de rechterhand met kracht omhoog zwaaiende, sprak hij

beleefd doch beslist :

l) Vroeger had Gwyde van Dampierre een verbond gesloten met den L.oning van Engeland, doch

wae door dezen trouweloog verlaten.

9 Groeninge.
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- M,jn koning, ik, uw broeder en uw dienaar die steeds getrouw

uwe bevelen uitvoerde, ik heb mij borg voor Gwyde van Vlaanderen

gesteld, ik heb hem beloofd dat hij veilig naar zijn land terugkeeren zou.
* Gij mocht, noch kondt zulks beloven, onderbrak nijdig de trotsche

Johanna.

Mevrouw, hernam Valois met ûoede in zijne stem, Mevrouw, gij

bezit niet het recht den broeder van uw gemaal te beleedigen. Welhoe,
was het mij niet toegelaten als opperbevelhebber van 's konings leger in

Vlaanderen, den overwonnene, die tot mij kwam, den raad te geven naar

Frankrijk te reizen, hem verzekerende, dat hij vnj in zijn .gewest terug-

keeren zou ? En gtj, o koning, gï wilt uw broeder tot een meineedige

maken, mij van uw hof, ja uit ons vaderland verjagen, want wordt uw
gebod uitgevoerd en Gwyde in de sevangenis gesloten, dan durf ik mij niet

meer onder Frankrijks edelen vertoonen. Dan zult gij, o vorst, nimmer meer

uw broeders gelaat aanschouwen. Doch bij de nagedachtenis onzer moeder,

bij alles wat u en mij heilig is, gij kunt uw broeder die goed en bloed

voor uw troon ten ofler heeft, niet zoo grieven !

Johanna van Navarre trilde van drift.

- Spant Karel van Valois met FranLrijks vijanden samen ? siste ze.

De edele legeroverste stampvoette van toorn.

Koning, broeder, gebied uwe gemalin te zwijgen ! riep hij heftig.

Is 'dat de belooning mijner diensten, deze openbare beleediging ? Ben ik
dan een gemeene soldenier, om mij te hooren uitschelden voor een lafhartigen

verrader ? Btj onze doorluchtige en heldhaftige voorvaders, wier bloed in

onze aderen vloeit, dit ontstichtend tooneel moet eindigen ! Koning, broeder,

nogmaals dring ik btj u aan op de handhaving mijner belofte, Gwyde

gedaan ! Laat de heeren Vlamingen naar hun land terugkeeren.

De vorstin maakte eene beweging, als wilde zij spijtig en teleurgesteld

vertrekken. 'Maar haar fonkelend oog was strak op haar echtgenoot gericht.

Deze bezweek voor dien blik.

- Blijf, Mevrouw t sprak hij gebiedend tot Johanna en zich tot zijn

broeder richtende, vervolgde hij :

- Heer van Valois, niemand twijfelt aan uw moed en trouw. Doch

het betaamt u niet, onze vonnissen af te keuren. Mrjn wil zal geëerbiedigd

worden. De ontrouwe leenmannen moeten in het slot, dat ik zal aanwijzen,

mijne verdere beschikkingen afwachten. Deze samenkomst is geëindigd !

- [',fsgn, zij is niet geëindigd ! kreet Valois op woedenden toon. Hoor

mij aan ! Schande over mlj, schande over u, koning, .dubbel schande over

uwe gemalin, over de koningin, die tot Frankrijks ongeluk geboren is, die

u, o broeder slechten raad geeft, u en uw volk naar den ondergang sleept !
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En ik weiger u langer te dienen ! Ik ben geen Franschman meer, men zal

mij niet nawijzen als een meineedige, een schender van heilige beloften.

Daar ! En met rasse beweging trok Karel zijn degen uit de schede, brak

op zijn knie het wapen in twee en smeet met geweld de stukken tegen

den troon.

Gwyde was rechtgestaan.

.- Heer van, Valois, sprak Vlaanderens graaf luid en fier, uwe eere

is niet gekrenkt ! Gij blijft groot en edel ! Krijgslieden, hier sta ilc, bindt

mrj, werpt den grijsaard in den kerker, en gtj Mevrouw, zoo richtte hij zich

tot de koningin, iuich, laat uw valsch harte van vreugde opspringen om

mijn val... en zoo't u goeddunkt, neem ook mijn leven ! 't Graf zal mij

verlossing brengen.

- Grijpt ze, gnjpt ze ! schreeuwde de koningin, dol van woede'

Grijpt die afvallige Vlamingen !

Valois drukte zwijgend de hand van Gwyde. Hrj boog voor Zljn

broeder, doch verwaardigde diens echtgenoote, zelfs geen oogopslag en
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verliet met gebogen hoofd het vertrek. Denzelfden dag nog reisde hij af ;

de edele Franschman ging naar ltalië, paus Bonifacius zijne diensten aanbieden. i)

De lijfwachten des konings waren intusschen de Vlamingen genaderd.

-- Terug ! kreet Robrecht van Bethune, ziedend van toorn. Ho ! riep

hij tot het vorstenpaar, worden wij aangehouden als misdadige dorpers ?

- Vangt ze ! bertal de koningin. Hoort ge ons bevel dan niet !

Bï den Leeuw van Vlaanderen, ik zal mij dan ook als een dorper

met de vuist'verdedigen, hernam Gwydes oudste zoon, zich fier oprichtende.

- Robrecht ! sprak de graaf zacht verwijtend. Robrecht, u\{ vader

smeekt u geen geweld te gebruiken. Gehoorzaam !

De edelman liet het hoofd op de borst zinken.

- Bind mrj ! zei hij met doffe stem.

De Vlamingen werden haastig weggeleid. Gedurende veertien dagen

bleven ze in een châlet opgesloten. Johanna van Navarre trachte haar

gemaal te bewegen, de gevangenen om 't Ieven te brengen, Ditmaal volgde

Filips den raad der valsche vrouw niet. Doch evenmin schonk hij aan

Gwyde en zijne gezellen de vrijheid terug.

De graaf werd in den toren van Compiêgne, zijne zonen in de

kasteelen van Chinon (bij Tours) en Issoudun (in Berry), hunne volgelin-
gen in verschillende sterkten van 't land gekerkerd.

Vlaanderen was van zijne vorsten en trouwe edelen beroofd !

l) KronieL van Despare.
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-* lfie iafaards, die verraders ! kreet Gwyde verachtelijk. Op
hun steun heb ik recht, maar zij spannen met den vijand samen. Is
de heer van Syssele nog zulk een ijveraar voor Frankrijkf

__ Erger dan voorheen i Hij haakt naar den oorlog, orn Vlaan-
deren een Fransch gewest te zien. Zijn zoon gedraagt zich sehande-

lijk. Met Fransch goud drinkt en brast hij, twist als een soldenier,
mishandelt de zwakken en pieegt atrlerlei onrechtvaardigheid. Maar,
heer graaf, te Brugge en in de omgeving wonen eveneens uwe trou-
we onderdanen. De Coninc, de deken der wevers en Jan Breydel, de
hoofdman der macecliers, hebben grooten invloed op het volk. En zij
zullen eenmaal den opstand leiden. Toen eenige maanden geleden

de stadsklerk van f)amme, de dichter en leeraar van Maerlant, be-
graven werd, u,as de stede gevuld met trouwe Klauwaarts. AIs er
redding komt, zal ze uit Bmgge en f)amme opdagen.
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- Iliijne heeren, ik nicende hier alléén koninginne tre zlin, en ik zie er meer darr
vierhondercl rontl mij. (Blz '153.)
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