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Het Fransche leger

Jacob du Chatillon was naar Parijs gesneld. Bij 't vernemen van hetgeen

er te Brugge geschied was, konden noch de koning, noch de t<oningin hunne

woede verbergen.

Filips de Schoone zwoer, dat schandelijk verraad, die schrikkelijke

trouweloosheid bloedig te wreken. Johanna van Navarre noemde de Vlaamsche

vrouwen zeugen, hunne lcinderen varkens, welke men met zwaarden door-

steken moest ; de honden, dat waren de mannen, gebood ze, dood te slaan !

Een schitterend leger werd onmiddellijk verzameld. De neef des konings,

Robrecht van Artois, voerde het aan. Raoul de Nesle en diens broeder

Gui, Pierre Plotte, Jacob du Chatillon en nog andere hooge edelen voerden

het bevel over de verschillende afdeelingen.

Ja, het Fransche heir mocht schitterend genoemd worden. De bloem

der ridderschap was er verzameld. In alle deelen vân Frankrijk had men

aan 's konings roepstem gehoor gegeven. Ook vreemde adel wilde meewerken

aan de verdelging der oproerige dorpers en laten, zooals men de vrijheids-

minnende burgers en boeren noemde. De zoon van den graaf van Henegouwen,

de broeders van den hertog van Brabant, de kastelein van Doornik, zrj,

als nog anderen, boden den Franschen vorst hunne diensten aan, hopende

een deel van het veroverde gewest als belooning te krijgen. En o schande !

ook Vlaamsche edelen, ellendige Leliaarts schaarden zich in de rangen van

de vijanden huns volk. De ons reeds bekende heer van Wijnghene, Arnold

van Hofstade, 'Willem van Kranendonc, Hendrik van Bautersem en nog

eene menigte anderen behoorden tot die eerloozen.
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