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A. !{ANS.
IV!/.TRTA

VA,N BRABANT
I.

Op een schocnen dag van't jaar 1274 stroomde er veel volk naar 't 'Waalsche stadje Andenne,
want daar was het feest. Ridders zouden er steekspelen houden en niet alleen edelen, maar oo]c
burgers en boeren keken d'aar Eaarne naar. En dan
',,\"as 't eveneens iaar.markt en lcerm,is. en men
kraram er dus om handel te drijven, ,inLoopen te
d,o.en en zich te vermaken.
*'TVel, Corbion, ook te Andenne? vrôeg een
koorrrnan- aan een bc,er, dien hii in een taveetne
ont,moette.
.- Zooâls ge ziet!... llçlonk het anfwoord"
-- lV["6v qe ziet er niet wooliil< uii.
- 'l( Geloof u... Dri,e dagen geleden heeft een
dief miin heste ikoe uït den stal gefraald, 't Is 's
nachts gebeurd. En 's rnovgens zochten buren en
ik op all'e wegen, ,maar de schelm scheen aI ver

weg te ziin, vertelde Corbion. [,k ben hier niet
voor het feest... Mijn Hoofd staat niet naar nlezier. Maar rnisschien vïnd ik stral<s op db iaar,
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markt wel mijn geroc.,fd'e koe. Wii ziin al een heel
eitrd van Ciney waar ilc woon. En de dief zc'u kunnen m€enen hier veilig 't heest te verlso':pen'
_. Ik hoop voor u, dat de k,,rel in rLe val Ïoopt,
maar 't zou een il:iizonder toeval zijn'
Corlbion vertoefde niet lang in de herberg en
hegaf zich naar de marktplaats, !il/aar rnen reeds
o"Ë t"tttoerde. De lcoo'ç:man vergezel'rle hem'
Ze drentelden r,:nd en heikeken alle koeien",
maar Cor{bion ontdekte de ziine niet'
Uit den weg! Maa.lçt ruiimte! }çionk het viln
herauten.
Een voornaam gezelschap rnoest langs de zijde
van
- het plein voorbii.
'1 fs hertog Jan van Brabant! verteTde rnen
het volle'
onder
---ôorbiott
keelc ook eens naaï clen statigen' slanke.n vorst, die door vele ede]en gevolgd' zich naar
kampveld begaf.
het
- -;a-W""
inderdaatl Jan I, hertog vas: Brahant'
en er
d,ie. zoo gaarne aan steekspelen deelnarn
overwinnaar was'
meestal
"'-i"Ike heeren moeten zich niet orn een kon
btLonnî"r"n, zei Corbion tot den 'koc'prnan' Ze
t";. il rijkdom en weelcle' Pdaar !k -hoor altiid
lat hertog Jan zoo strerrs is vocr allerle'i gespuis'
en vei!:g w99ntt
dat
"-;-rt y"lL itt Brabant rustiqde
dieven? hlonlç het
soms
ô, b.r.hutm itr<

--t^

achter hem..

Corbion wencide zich om. Hij .gr,oette beleefd,
c,en deftig heer, den groot.baljuw van Condroz,
in deze sireek zooveei. als opperste.van 't gerecht._
-- û, heer, ik zou niet gaarne beweren, dat gij
de l:oosdaeners rnet rust laat, sprak Corbion haastia
"e'

**

Toch wordt er we! eens gezegd, dat ik zwak
in mijn gerbied liggen er uigestrekte
vlai<terr en zi-in er dichte
en 't is niet ge'bosschen,
makkeiijk er cle schdlmen bij de lurven te grijpen.
Zsa is het, erkende de lcoopman. Mijn
- Ccribicn is sleaht gezin'd, daar men hem
vriend
zijn beste kr:e ontst,olen heeft.
En wanneer is dat gebeurd) vroeg db grootlbaljuw.
Corbion vertelde het gebeurde.
.- E,r hebben veel diefstallen plaats, erkende dc
voornarne ar,rhtenaar. Ftra, wacht, tot ik de dieven
in hanclen krijg; ze zullen er van lusten ! Als gij
een spoûr van den dader vindt, waarschuw me
dan dadeiijik, vroeg hij aan Corbion. En ik zal niet
rnalsch voor ,hern zijir. tr let ,moet in Condroz zo'o
veilig worden als in Brabant. Ik logeer in de<<Drie

ben. fulaar

Koningen>>.

tDe groot-baljuw verwijderde zich.

't Werd drukker op de markt,

zag zijn koe nog niet.
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maar Corbion

I'k ga ook eens kijken naar het feest, zei de
hier niet
blijven gapen:l
rNiet voor de 'groote heeren, maar voor mijn
-.
koe ben ik naar Andenne gekomen.
-- Ge [run't strail<s naar de markt weerkeeren. '
Corbion liet zich hepraten en wandelde met den
lnndelaar mee.
Een groot, rond veld was gedeeltelijk omgeven
door triibunes, waar,op edellieden en hun 'darnes
piaats namen. Voor de volksrnenigte waa een
iui,mte o'pengelaten en daar verdron'g zich een
Cortbion en de koopman stonden
groote
""L.tÀ,
à"hter aan en zagen weinig rneer dan de wapperende banier,en en vaandels.
't Kon Corbion weini,g schelen. Zijn belangsr.elling was ,elde'rs. lEn het duurde dan ook niet
l.rrg of hij verveelde zich. Maar intusschen wârêir
€r nog meer nrcuwsgierigen gekomen en die
drumdàn op. Corbion zag geen kans om zich uit
het menscËen[rlluwen los te warren en naar de
rnarkt terug te keËren.Flij bleef ingepal<t tusschen
het volk. V.o too, naar achter kwam toch wai
nieuws. Men verteltie, welke heeren elkaar met
J* l.rru hestreden, wrie er van zijn paard tuime'lwie won.
de,
- 'Ewie verloor envoortdrlrend
de naam van dên
klonk
dan
t
gejuich en
hoorde
Cor'bion
hertog van Brahant.

Kom mee, Corbion... ge kunt
Loopm.rr.

"
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trornpetgeschal... M.rt noemde Jan I, den dappersten en k,loeksten ridder. Eenige Brabanders
snoefden, ciat hun vorst onovervrinibaar was. Ze
verhaalden ook dat zijn zuster, Maria, tr<oningin
van Franl<,rijh was.
Och al dat gebabbel, brornd,e Corbion, bij
- zeif. F{acl ik mijn koe maar terug!
zich
,Hij moest echter nog een paar uur geduld oefe,nen. Eindelijk waren de lkampstrijden ten einde.
En 't voik stroo,mde heen. Corhion was van den
koopman afgeraa,kt en begaf zich opnieuw' naar
het plein, waar nu de markt haar volle drulçte zou
krijgen. Er stonden hier en daar zan'gers, kunster:.r:ralcers, ,goocheiaars, kwtakzalvers, 'die 't ook wis'
ten, dat, waar volk is, eveneens nering bestaat.
Corbion bleef bij hen niet kijl<en of luisteren,
al klonlk er uit de nieuwsgierigèn dikwijls schaterend gelach.
Er was no,g môer vee aangevoerd De boer drentelde ian,gs de rijen. En plots ontroerde hij... Die
koe ciaar... wit, met zwarte plekken, 't was de
zijne... O, geen twijfel mogelijk... Kijk, die vlekjes op haar l'"o'p... en dân een deuk in den rechterhoren... 't kwarn allemaal percies uit.
Een lange, rnagere kerel,, met ongunstig gelaat
siond bij het dier... Corbion voelde veel lust hem
b;j de rkeei te grijpen en een flink pa}< slaag te geven. Maar hij beheerschte zijn nijd. Hij hegreep,
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dat

hij sTirn te werL môest gaàn.
Is die koe te tr<oop? vroeg Corbion.

-.- Jr, antwoordde

de man. Een ferm beest...
Zoo staan er n,iet veel op de markt.
Colbi,on had dien langen man meer gezien.
-- Maandag zwierf, hij aan onze kante'n rond,
zei hij bij zich zelf. Nu weet i'k genoeg. Hij is niet
çie verheler, maar de dief zelf.
De lange mân n'oemdb den prijs wel,ken hij begeerde.

fc,6vççl is de koe waard, beweerd,e hij.
eigen dier moeten

- l-!s, ik zou zeker mijn
terug koope'n, dacht Codbi,on.

nauwkeurig d,e koe en her'
kende ze nog rbeter. En toen hij voor 't dier ging
staan, leek ;het of de koe zich naar hem toeboog
tevreden over deze ontmoeting.
Wel, vriendl, wat deni<t;gê êr van? vroeg de
- schrale kerel.
.lange,
Uw prijs is me te hoog...
--- Zool Wel, kies dan maar ginder zoo'n mager s'ciharminrkel uit. Bij een prachtig beest hoort
groot geld.
Corhion verwijderde zich.
*- Ge..rreene dief, straks zr-ltt ge fooveel praat
niet meer hebben, tmompelde hij' \Vacht e€n
oogenblik, roover' die met andermans goed
frJ"kt. Wat een geiuk dat ik onzen gnoot-{:aljuw

Hij

be'kee,k nog eeïrs
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ontrnoet he'b" AIs die mijnheer
ffi
ffi
ffi

'[4

{,

i

tj

I
I

nu rnaar zijn

woord houdt.
Codbion ik"encNe h,et voarnaarn Ê.'asfhof <iDe Dyie
Kon,i'",sen>>
snoedcle er zich heen. Maa.r een
"-,n
I.,necht aan rje rle\rr snauwde hem toe. da.t het hier
r'-een herberg was voor lomne keyels met grove
ha.nderr.

Ge heeldt ,, reLer in zelt een staaf te ziin,
Gr.aaf van heh en thoud niets en
Iee,se h.,.rys ,r!t 't'kasteeT rzan strooien dak.
-; Ge zil't een hnrtale onlheschofteriJç ! we,dervoer n!,e'kneeht. .lie een hocqe borst zette"
_-$16p nu maar wat r.rvl pr.aaties, snoever'. hernam Coyhion Heer lan de Hallor'. qraoot-lra!'ir-lrn'
.ran C,rnoilroz heeft me -hier onthorile''. en it nnoet
onmi4d,el;liilr hii heim ç'.ehracht wor'rl'en. Fn talrn
nr3 piet of ,!e heet da Hallo.-r zal u uitschelden, dat
cle snlïnters er af vliesen.
Die stolrte taal maakte toah in,d,rnk oo den
knecht. En veel fl<alm.ervïoes hii wat Cr:rihinn dan
met'den groot$alirrw te verhandelen had
__ Dat zal i[< niet aan uw langen neus ha.n,gen.
kÏont< '1 2yr#wooïd. Mel,rl vllus a-an d'en heer de
Halilav. dat Coilbion'van Ciney hier is.
De lçnecht sin's in de voornarne herberg èn
welcl'va trad de grootJbaliuw huiten.
Hebt ge nieuwsl vroeg hii.
- J", heer,.. mijn [roe staat hier op d'e marlct.

- Corlbion.
snotte

-

-7 -

En belçent de di'ef?

ffi

O, ja, dat was 't beste... Ik ga mee... De k*-

ffi

- Ik $reb Hem nog ni,ets laten merken uit vrees
dat-hii dun de vlucht zou nemen.
rel-zal voel'en, d'at ïan de F{alloy even streng kan

zii,n als Jan van Bralbant, van wien nu ieder de
rnrtnd vol heeft. Kom mee en wijs rne waay ,-i*
boef staat
De haliuw harl reeds veel wijn gedronken en
scheen opgewonden.
Er zal rust en veili,gheid ziin in Cond,roz, vey- trii. 'tr< Maaik ee'n ein'd aan dat stelen roovalqd,e
ve-n en aanranden, al moes,t er aan elken boom.
'!an,qs de, sroote ba-an zoo'n lan,gvingeriEen schavuit henge\'en. Ze zu'lilen ovèral sr,reken van Jan
de iHaTIoy, zoowetr als van Tan van Brahant, die
nu de ovei"winnaar is in de kampsnelen.
Ze hereikten de rnartt. De la.n,ge, schrale Le.rel
siond claar nog a]tiid,met zii,n 'koe"
Hîi her:Lende Corbion en woeg:
Toch lust crn 1t beest te koonen. Ha, zelaer
v4!oï"i.rr.lr hegr daar!
'Maaldân ontstelde de rnan. F{ij l<encle den
grootJ['aliuw van Cond?oz..En db-ze vroeg hem:
Wie zii,t gij? Geen leu'gens, hoor!
- Vaârorn zou iL liesen, h.eer? lk ï:en een
- ee/li!l< men,seh, René Delmont van .lallez.
zeer
pf6, Jallez bij Gosner... 'Welnu, DeÏtnont,
gii-zîit een dief ! hernam de schout en hii stak den
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kerel de vuist onder den n€us.
Maar, heer toch, lhe,er... sta'melde Delmon.t.
- baljuw wees naar Corbion.
De
---. Jr, ja, vervolgde hij, uit zijn stal te Ciney
heibt ,ge het beest weg gehaald...
-* Neen, heer, ik heh de icoe al aen jaar...
Zoo) Draai u eens met den rug naar haar
toe- en vertel eens wellce pJel<jes ze op haar hop
heeft.
--- O, heer, ik heb ze nooit zoo nauwkeurig bezien!
Luister, man, ais ge niet dadetrijk spreekt,
- ik,hier,bekend dat ge een dlief zijt... En eer
nraalÏc
het avonrC is hangt ge aan d" g"'lg. Maar toont ge
berouw, dan zal i,trr u genadig zijn. Hoe is het,
moet,ik het vol'k te sarnen roepen en u ontmasi<erer"*

!

Der

dief bqgon te beven.

*- J*, heer, fluisterde hij, ik

heb de koe weggenornen... maar iik wil ze eerlijk terug geven...
*_ F-trr, we zijn al zoo ver, dat ge ,niet meer loochen,t, sprak de rbaljuw.
[{ij had te Andenne zelf nirets te vertellen, wan't
deze stad bezat evena'ls menig dorp eigein gerecht.
Entocih wiJde Jan de Halloy een voorbeeld van
gestrengheid geven.

luist6y, Dekno'nt, hernam hij, eigenrlijk
rnoes't ik u aanklageh bij den baljuw van Anden-

9-

ne. En ge hegrijpt, hoe het met u zôu vergàair.
Maa,r iik wil medelijden toonen. Ge hebt db rkoe te
Cir,ey n'eggehaald. Ge zult ze daar terug bren,gen
err uw scl:ul<I belijden. En vo,or ditmaal wil ik u

ian

fit
ffil

gerrade schenken.

Delirnont stemdê, dadelijk toe.
'*-. Il-, en Cor4:ir:n zul,len u ver,gezellen, b,es,loot
d;e groot-baljuw.
Dadelijk vertrol<'ken ze. \Veldra waren ze buiierr d'e staC. Delmont stapte vooraan, de ,koe bij
een zeel leidend De haljuw en Corhion volgden.
De scheTm,lçomt eï zeer gemakkelijk van af,
- Corbion op.
çlerkte
* iVleent ge?'Wacht rnaar... Te Andenne kan
ik hern niets doen. 'iVlaar spoeCig zijn we in het
land van Condtoz en daar ben ik de baas, fluister.de jan àe l{allloy.
Ze heyeikteln een klein armoedig dorp.
F{ier zijn we al in Condtoz, zei de baljuw.
-F{ij riep eenige lroeren, die nie't naar 't feest waxen gegâ:.ân, daar ze weinig te verteren hadden. Ze
g;rretten eerbie,dig den groot-baljuw.
** F{alt I riep c}eze tot Delmont. Grijpt den kerei vast en laa,t hem nriet vluchten! heval de i:alj:rw tot'de boeren, dïe dadelijk gehoorzaa,mden.
Delmont werdr,bleek van angst.
_- Haal een itang, sterk touw! vervolgde de :baljuw tot een der dorpelingen.
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Hij keek naar een boom.
Dat is een sterke tak, zoo kloek als

het
dwarshout
van een galg, oordeelde hij. Die slungel daar heeft te Ci,ney een koe gestolern en wilde
ze te A,ndenne verikoopen. Maar Corbion hier
heeft het dier als het zijne herkendl en Delmont,
zo,o heet de dief, kon niet meer lo'ochenen de koe
uit Corhions stal gehaald te hehben. I{c wil rust
en veilligheid rn Condroz en, menschen, vertelt het
maar orr'eral voort, hoe Jan de Haltoy dieven a.an
een boom ophangt.
De;Irnont zonk op de knieën.
*- Heer, wat wilt ge rnet mij doen! kreet hij.
*- U opkncopen, natuurlijk!
-_ Ge heht me rgenade be,loofd!
_- Jr, ilc moest u uit Ande'nne weg krijgen,
clorrnme i<inl<e! en ge meendet zeker stralcs in uw
vuis't te lachen orn mijn goedeal<kigheid. Maar
zoo min als hertog Jan van Brabant is groot-baljurv Jan de Halloy van Condroz goedzakkig. Doe
uw laatste geberd. Daar is de boer met het touwme elijden, heer! kerrnde De[mont. O,
ilç -qf{sib,
heh op uw wioord vertrouwd. Een heer als gij
schendt zij,n belofte niet.
Nu h,e}:t ge zoo veel praats niet meer als op
de marirt! spoite Corbion.
De baijurnrnaakte fluks een strop. Een der bcoe-
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rên was om een laddler geloopen en zette die tegen, den stalrn van den ikl"dkàr, boo*. I{ij legCe
het tor-rw orn een tak.
Del'mon,t weende en jammerde. Op een wenk
van den baljuw, duwden omstander" h"* op cle
ladder. rEr kwam meer volk toegeloopen.
ZoÇ straft de grooi-baljuw van Condroz a{ie- en boeven! riep Jan de Halloy en hij wierr;
ven
Delrnont d,e strop om dlen hal:s.
-- Cenade, heer... Lrw woord... ik hdb berouwi
sclhreeuwdre Delmont.
De haljuw stootte hern van de ladder en cle ma.n
Lrengel,ele aa,n den tak. I-lij was spoed'ig dood.
* [61a1 het lijk hier twee dagen han,gen I sprak
de haljuw. Atrlen die van Andenne koneeà, zu]ler,dan rveten, dât zoowel als in Brabant, d,e veiligheid in Condroz bescherrndl wordt.
Corbion mocht nlu rnet zijn koe huiswaarts
gaan. En Jan de l-{al/Xoy }reerde naar Anclênne te1'Lrg.

II.

't Gebeurde wercl overal verteld. En

rnen,igeen

zei, dat de groot-baljuw toch valsch had gehandeld. Zeker, een di,ef verdiende straf. Maar de baljuw had het geval m,oeten aanlgeven hij den heer
van G'osnes, op wiens gehied Delrnont woonde.
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Er was nu g6en rechtszaai< gewæst.
De heer van Gosnes vernam db geschiedenie.
i-lij rvas woedend.
Men schendt mijn rechten, sprafl< hij. Del- was een van mijn onderdan,en en ik had zelf
rnont
het geval imoet,en beoordeelen.
De edetrman diende eén klacht in hij den bisschop van Luik, die de vorst was oveï Condtroz,
en dus de meester van Jan de Harl'loy. Maar de
bisschop had het zoo dru,k dioor ee,n oorlog rnet
den hertog van Gelder, dat hij zich niet met 't g.val kon rbemoeien.
,De heervan,Go,snes riep dan de hulp in van den
graaf van Nam,en, wetende dat dbze ijverzuchtig
-\^ras van den Luilcsche,n hisschop. En met hijstand
van Narnenaars ging de heer van Gosnes het land
-v-a:a Conrdr,oz verwoesten.
De Luikenaars hielpen toen de bewoners van
Co,ndroz. Een vreeselijke oorl,og onthrandde. Men
noemde ae den koeoorlog.Jan van Brabant sprong
'Wcrd
een verschrilçden heervan Namen bij. 't
l".elijke stri,jd. Ciney ging in de vla,mmen op en
Coribion verloor zijn h,oeve en al zijn bezittingen.
jan d:e Halloy werd gegrepen en zetf opgehangen.
Cver en we,er beging men wreedheden. K;leine
*teden, dorp,en, hoeverr lagen in puin, Velden
lqerlden verwoest, menschen en dieren gedood.
Wel twee jaar duurd'e al dat geweld.

-t3-

III.

In een

,ka:arer

vair hei paleis te Fa.rijs, :zat Mn-

ria,rra.n Brarbant,',lronin gi r,n "-'n n triyanl..^rii.lç.
I-traar rraan, Filips {.le Stol;te, r,.,ras vï"Jegeï getrouwd geweest m,et .
en toen deze stierf" hleerf cJe konilrg rnet vier jcnge l<in'r^{ieren acrhter.
h4aria vn-erd de tweed,e nroeCer r"an die kleinen,
weltrce haar innig herninCen.
lVlaar zelllf kreeg i\,{arr;,r oo1": e*n uc,û:-::^ Toch
bleef ze euren vrienclelijl.-" 'iegens de ar,r.deren"
VÏaria van Brahant las nu e*-i-l [::rief, haar dr:c;
een ibode gehracht.
De koning trac{ }:innen.
-* I\iieuws uit Rra.l-rant) vr"ceg Frlips"
** -ï., een '!:rief van rni;n brcecler. hilaar jan
kan niet naal het feest van l,ouis ls,cirren.
Louis was cle oudste ;roon uit Ï:et et,i..ote iruwelijk. I-iij wer,C hrnnen en1;.eie ciagen tre:r jaar en
men wi,lde dit luisteyriS'k vie :'c,n, claar .{e }'inanp rle
kroon,prins wa?s en dus Ïater ai;;a vader zou opvolgen.

*- 't Is si:ijtig

'C,nt

rrvr l:ræer verh',i:s-{erd rs, sn:rak

Filips, de koning.
-* l{og annjd elo':v eli*n i:ai:lpr-a}'i.qc;: le.ee':*rlng,
trrernam de koning.in. I-let gaal gir:,,ier in 't iarid
van l*{arnen en Luik zûû l'ureed toe.

*
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6,n dat orn een gestolen koe!

-*" 't ls naijver vair de heeren... O, gij moest
ir-a.;":1:li:ri r,,recie te ,brengen, vervoigde de goede
F,'ia,i; tût .ïlnar eclrtgetao*t. Reis na het feest naar
Ï*f,.iel,ri:.t r:i ï{;'l:p i:r rn,jn }::"c'er en t,espreek met
l'rt:l::- ctr,r, nri',]":1tic,r: r"ci l'erzceni:lg. Al twee jaar dat
i:;,'r..rrLe:i *:i mi'nçvtllrl, d.ie h'aat en wreeclheid.. ' Er
:r.;,r o.î illrtl;'r.ci:i \''çr€re;{eïi, zooveel ellend.igen' Chris;il: ir;ei-ri ,r;: d,<: rlr,-:lr.schr:n eTiraar ll.ef te hebben.
îd,:ria ,.4:i tlreb:rrit ç:rie'itte la::-g ibij haar rnan
en ri'.: };r:n:ur;1 ibek=cfsie haar over cle zaak te zullen
r:,aCcr:.i;-en.

[-lr:n ';'r,ig*rrden di,i;.iJ riep hij zijn rninister; eer-l
li.icrti,.:r. rliïr,eïen nlnn, 'rnet groot hoofd. Ziin gelrek en zijn blik was altijd
lnat lre;l1 ecr: laou-;ih:
'Die:
hreertte Labrosse. LIij
minister
r:n
strerrry.
irqli-l,i
't
qi,:}ç-ter
en had den
gekomen
hof
aa.n
rnas als
gered'
ieven
kcri:lg, iixli*r.,. ecm z\qfâre ziekie, het
[i: !;i-.;:i+.q ici:rlidr: z]r:h daaro.ver uoo dankbaar,
clat hij [.,,1,-,r'o.n., iut zijn ministdr aanstelde' Dit
Lrevietr C.:rr *erz';chLigeï]. man' die door sluwheid
xijlr rnac,Ï:t. reitr *,reïs'ir,vkte. Steeds luisterde de ko'
,,ut,.,g ,ro,ut,t :"ijn r;rad" iiigenlijk liet hij alles aan Lai.roru" uv*ert, s-lie r,lrj"us el,e grcote baas van Frankri;k wa:.
"foct: i.e:ai:clerde ci.it lvel sedert N1aria van Brabærrt korringrn r.^ms. F-ilips lursterde ook naar zijn
*r* f,i; Ïracl reeds men'ige onrechtvaard'lge
"r,*."uu
T5

**

*

d."d' .r.n il-albrosse verhiniderd.
Daarom haatte de minister de deugdr.*" M.ria, al toonde hij 't niet. Tegeno\rer haar was hij
valsch en vleierig.
Filips besprak nu rnet Labrgsse het verzoek van
Maria om te trachten een einde te stellen aan den
koeooilog.
* De lkoningin heef't een gevoelig hart, zei de
rninister. Ik Lân haar medelijden begrijpen, maar
toch ,rnoet ik u zelf sterk afra'den haar bede in te
wil;li,gen. Deze oorlo;g gaat ons niet aan. 'Wien
z.oudt gij gelij'k,gerven? Is het Lui'trc, dan krijgt ge
Namen tot vijand en zetlfs misschien Jan van Brabant, die Namen steunt. En handelt ge andersom,
dan toont Luik ziah nijdi,g. De koningin spreekt
'voor
burgers en boeren. Ik eerbiedig haar !.oo"lens, huichelde Labrosse, maar sedert men hier in
Frankrijlc we€it, dat de ,koningin in Brabant d:r
kleine lieden beschermde, wordt ons volk ook i-rnroerig en eischt het rechterr. Het zou op den d,uur
we,igeren belastin,gen te ibetalen of voor u te vech'We
ten.
m,oeten voorzichtig zijn.
De koning luisterde aandtrchtig naar Labrosse
en gaf hem in veel gelijlk'. Koningen en keizers gaven toen zoro weinig om hun onderdanen, al wa.
ren er uitizonderingen.
Maar Maria pleitte voort.
't Feest van dbn,kroonprine wend gevierd.
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'ç Atond" zei de koningin tot haar rtran:
-- Ilç ben niet reqht vrooiijk geweest... Ik moest
tetJ<ens denken aan di,e ongeluhki,ge siachtci,cfe;s
v;in 't Ï"Jaamsche en 1t Luiksche lancl. Ze lijden
zoo doc,r d,en oorlc,g. ,Gij zijt ,rle schoonhroer van
-[aro
van i$labant
dlooo hurn zult ge vrede knn"r,
::en çtichten.
De {<oning ibel,oofde nogmaals over 't ,geval te
;ul,len nadenken.
Den vclgendlen dag zei Labrosse tot Filips:
__ Het rnzas gis'teren een schitterend feest. Vi/at
heeft iret voltc d,en 'l<roonprins toegejuichtl We
voel'den ,ons allen zoo geJu'kki,g, minister, raadisheeren, hovelinge;n. Maar 't leek me dat de koningin niet recht blijde was. Ik begrijp dat... Een
rnoe$er is een irnoeder...
'\!
-- at bedoelt ge )
-* Lours is niet haar kind, hoe goed zij ook
vç-or hern is geweest. Maar ze heeft nu een eigen
zooli e!] die,kan geen koning wordên Aan Louis
ilomt tle troon toe...
ffisay mijn waarde Labrosse, nnl vergist ge
- merkte de koning op.
toch,
'-:
-*- Ge zul't me toegeven dat iik me zelden vergis. Iin ik lçeur d,e koningin niet af !Zij is rnoeder,

f,n natlrurlijk bemint zij meer haar eigen ztr)on,
je,n Loriis. Zonàer i .ouis zou rhaar zoon kcning
wôrden, verrnits de andere kiraderen van het eer-
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huweiijk ciochters zijn...
":--'Tloch zi.jt ge mis hield de tr<oning vol" I),e ko,
i'ringin ireeit me gelrr::gil,, dui ne niei recjrt \.reoi;j,k kcn zijn en in zc,o.rerye heht ge juist opger.*iht'. $,4era-r het was omdat zij aa.* .Ie strachtoffers
van d,en lsceool'los'dacht. En nog dringt zi3 er o*
ala.n, ,cl,at il. ibemicidelaar zoii "ovorden. 't Is eigenliik
t.;: iom en zeifs hemeltergencl, dat orrn een gestcleu koe, Lwee 3'aar }arrg, gær-ii.:r:he stlei;en te vuur
:rûe

te zvzaaril verwoest ",rrci:Cen.
Cij kent rnijn meening, sprak l-abrcsse. De
l.:r-.'r:inEin
is zeer fijngevoelig, rnaar een vroLrw
ûveï,\,q/eÊ:qt c{e ictaatszalcen niet ais rvij"
ilaria van Braibant geli.:kte er toch in clen no;Cloliigeir iix'Ïoed van den rninister te bre'ken, toerr
ze zeÂ, relf naar Brahant te zi;li.en gaan om cXoo;
haar bemi'drleiing een einde aan dien vreeselijker
É;,rrlog te siellen.
Fiiips Ce Stoute, eslor:i cian aan haar venzoeL< ie
volr],oen en vertrroilc rnet een grr:ct gevoiq l:aa,r
ii:;abant. Lai:i:osse bleef te Parijs. 'l*iij r,'2.,s wcei:isnd en l:.aatte <le koningin nog rneer. l{ij koeitle
-.i,ij'n wrotr; cloor r:nyecirtvaard,i'ge daden. Er warcn
ircveâingrn dir: daarover kl'oegen [:ij d'e ltonrngii:'
li{a:iia onci,erzocht eenige gevalÏen en deed rechiLabrosse vevnarn elit.
'-.- War:ht tnaar, Braban.tssche rnoeial, hertogsdochter, cTie u nu hocgmoeCig gevoelt omelat ge
,.:r.u

-* iE

koningin zijt. trk zal rne wel eeno wreken, zeiL.at'rosse.
Eïlken dag lag Maria op haar hidstoel seknield
cn Ï:sd, z'e vû,or den vrede in het land ",'an Lr-rik en

ltlrmen.
h{a eerug;c: m;".and'enx ,keerde c}e lc.r:ning teri:g.
F-trij was er in. geliitit d,''n koeoorlog te doen ej:rc{iP'4alia wr-s zeer l"erheugcl en dmll",baar verweJlccmCe ze haar echt,genoot. Ze klneg d;il r:ver
I-aibrosse. Maar de eerste min-ister was sirlw gerroes cm alle h;:ecl-lul'cligingen af te -weren. De lcolringin rneencl,e ,het gced, zei de sh:ure kerel, rnaar
ze was te Eoerihai:iig en d,aar'docr ie zr+ra}<.. .. Ze
],:ei-rde het n.rrnoerige vclk niet, clat al gauw clen
b;,ias ac,ri spelen over den a':Io.,l en zelfs over den
l;tlning, ais rxren het liet ,begaan.
Iin Filips gaf L*:rosse geli;'k. De'koningin kenri'e geen staatszaken.

III.
i-ahrosse rn'erkte e*hter d,,at de goede Maria van
.Jratr;.nt n:rr;er en rneer invloe:l kleeg. l)e hovelingea sprakerr rnet lof over haar. En de koning volgcle c{rirwijls haar raad.
*_ Ais dat cchepsei haar a'ir krijgt, word ik
hier nog verjr.agci, dacht cle minister. F,{aar dat zal

"-- rq *

r;iet geheuren. I{r.r is het tijd om te handelen!
En toen Labrosse diit zei, lag er een leeli{ke
..::riins oo zi;n gelaat.
Eenig,e dagen gi,nsen voorbij. Op een avnncl,
na den- rnaaltijd werd Louis, de kroonprins, ptroteerlinq ziek. F{ij kloeg over hevige pijn in den
l-'rik.
'De lroningin lreidd,e hern viug te be'c],. En clo ko:rinp; zond on: clren hofdlo[rter. D,e toestand:van het
l;.ind r"'er*i, st'eedls erg'er. Louis kromp ineen van
srnart en giilde het tell<ens uit. 't 'Was clan of hij
sche,l:n,e stelcen in de ingewanden kree,g. De geneesiheer diencle e,en kalirneerend rnid,clel t,oe, doc.h

bet haatte niet.
_-il-{aai den rninist'er! geibood de }<oning in zijn
an,gst.

,l,aibrosse v*as imrrners oolc. d'oikter geweest en
hr,ri t.ren den vorst het leven gered.
ne minipteî wcon'de vlal< ibij het paleis in een
grcot de.ttig huis. l)adleiijk verscheen hij bij 't bed
van den jongen lÏjder. Hij scheen geweldig tr,
scirrikken.
C, help rnijn kindl! smee'kte de [<oning.
-*
*- Ik vree$, dat,het te laat is! sprak Lahrosee.
:i:.r gaat rne iets vreebelijks d'oor het hoofd.
*-- C, r'ed ,onze'n Lor:is ! 'kreunde ook de koningiri, d'ie gekniel'd lag bij de sponde.
Cij weet, dat hulp onmogelijk is! snauwde

-
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toe... Maar ilc zal dan toch het onrnogelijke heptoeven... Koning, laat CadeJij'k du::
beker in bestrag nernen, waaruit d'e, prins gedrc-::ken" heeft. Ili ga naar de apotheek.
L.,atbrasse keerd'e terus rnet een drranlcje en gaf
erLouis ie't's van in. ;Het kind was blauw in 't gezicht. En in zi.in smarten kleumd'e het de hand van
zijn pleegmceder, als zoclht het lbij haar uitko,rnsl
*-û, Gc'd, red Lcruis, red hem! sni,kte ]\{ar,n
Ze was op,gesta,a:n en veegde den knaap het
voorhoofd af en hielp hem op andere rvijze ncg.
En a,ls hij van pijn s,chreeuwde, wilde ze hern in
de armen nernen.
--* Is,c{e belker hier? vroeg Lalbrosse.
__.la, daar staat hij, sprak dre tr<oning. Maar wat
bedoelt gij toch?
--. Straks zall iik sprelce n! Laat nu den priester
l;ornen, want de kroonprin's is stervend.
*"*- Z*g dat toch niet! lcerrnde de koning. h4i;n
L,-rrris, n'rijn lieveling.
Maria stururde orn den. priester van het h'rf.
En terwij'l de geibeCen ruischten, weiende zii in
den hoek der kamer
L.a'brcsse ha rich afgewend en zat als pein end
achter het bed.
Weer" klon,k een ,giJ. De rninister sprong op...
F{ij zag dat het 'kind een hel:tigen scho';k kreeg,
zoodat het opwipte en dan ne'erviel en roerloos
La,brosse haar
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** Ile krocnprine

ie gestorven, sprah hij luid.
Welrlc É]en raTri,p voor Lx e,n het volk!
't Scheen ongelooflijl< 't was alle,s zoo vreeseli3'I< vhrg gegean. Vanmiddag had Louis ncrg in
c,lert hof gespe,elcl rnet de andere kindêren, onder
t,oezicht der kcningin. Vrooiijk was hij aan tafe,l
su:l;.c;nen... [,n nu lag hij daar dood!
l,Veenen'ri liet de koning zich over hret be'd, val]cn. l],{,:ria .çniXcte in haar zetei. Hovelingen trar{e,vr or:tsieid ibi:rnen... Labr'csse nam het hekertje
n"r'aamit iJe lr.roonprins gedrontr<en had, en verliet
ule Lian;er" tr*{ri lTing in de raadbza.al.
't iluurde weÏ *,e", îrutr, eer de tr<oning bij hern
kwam, e{r oog€fl rood en ge?":wollen van 't weeIleI-r.

*--- f;, 't is orn zelf te sterven van droefheid,
l':loeg hij" Dcr:r wetrke ziekte heh ik nu rnijn lieve-

i:ng',rerlordn?
*- Niet dioor een ziele.te, maar door vergif...
[-]at zag ik eiadelijk, toen i'k Louis in zijn lijden
aanschaur+rd,e.

**- \utergif I kreet cle koning.
**- je... 'L Is een'misdaad...
-* d;ij weet rneer, Labrosse !
**- ja, il'. lr''eet n'!e,er... Maar 't is misschien beiev cliat :,ir ]:.een gâ en uw dienst verlaat, want hetgeen ik mclet zeggen, wondt mij al zoo Et:gr dat het

*3?*

u ,gr:-rw*lijke laster rnoet toeschijnen !
*_ Spreei*, Lahrosse! Ik wii het! eischte de koning.
--- \su/eir:u dan... ik zal mijn piicht doenl Venmirddag, tcç.:,i: ik de :aadszaal verllet en door cle gaierij r:aar c{e kapel giirg, zag ik dle }<oningin irr dle
apothe,e' . Ze had een bekertje iir de hand... el:t
bekerije hi,er... trlk heh nu bernertr{t, dat r:it een
potje vergif in 'de apotheek, een kieine hoeveeÏheid weggenornen is... De indruk van vingels is
nclg versch... 'trn den, beh.er hi,er vind ik sporen
van dat vergif. Het werrlçt snel. Bij den avondmaakij'd heeft Louis u,it dezen heker rneTk gedrr::rF,en... De rnelk is op het vergif geschonken err
lcsie dit op..., Louis moest sterven...
De oogen van dren'I<oni,ng stonden verwlid,erj.
--: Dan z'or-r de, koningiun rnijn ikind orlTr 't le;en
se'bracht heb't:en ! riep hij uit.
*_" W;rt deectr zi'! rnet cl'en beker in de aporheek)
"Waar*m was zij ,niet vrcciijk, toen de krcton'prlns
tien jaar .,verdl Nu Lollis doo is, za'i haav :zoon
k,oning worden. Zij is rnoeder...
*- ivlijn ,Mïarial i{eetr, l-,itt:'rosse, zeg dat niet!
l;reet Fliiips etre Stcute. Ze \&"ac zûû goedl vocr de
kindere'n.
*_ In ilrei: laatsien tijd niet irneer, Sire! 'foe;r gij
in frrahant vertoefd'et, vn'oeg de arme Louis, waarnrn cle kcningin zûr norsch te,gen lhern l<on zijn'. '

*z&**

! Ik zou Louis, rlien ik zoo lief had, gedood
l:ebben.. .
En r,r'eer bral< Maria in tranen uit.
Kiik ,nâa:r uw lcinrd ! fiuisterdte Lahrosse, die
achter clen lccning stond.
** Naar de ,gevangenis! beval de vorst, in
nienwe woede.
I"ahr,i:sse Tiep haastig onl soldaten van de
,,I're deze aa,nvoerde, aarzelde.
',vacht. De officier,
h4aa"r Ce konin.g ge-L'o*r'! hern Maria van Brabant
rraar db Êevairgenis nra.3r Vircennes te voeren,
-- O, gelccft gii dan w:arlijk ''lat ik een moor'denares ben! riep 'cie kon;ngin snil.". end r"rit.
\I,'e..:ne'nd zcnk'Fil,ps bij het lijl." van ziin tr<ind
'neer. De minister ,qaf den cfficier een wienk haast
,te nralçerr. De kcninsin w-erd weggeleid. Ze zag

den

Maar gij hehoeft mij niet te geiooven ! Ik heb u de
ooizeal; r..a,n dezen vreeseiijken dood opgegeven.
i\ieen, ger rlrûët rni,j niet gellooven, al heb ik U altij.J irou-w gedre;rd! Maar toch zeg ili: Sire, wees
{:en mai'!, toon uw kracht, srnoor de rnisdaad in
uw hu.is... \Xiat zal er nog geibeuren, om den zoon
van h/ia::ia van $rabant spoedi'g op den troon te
Lrengeni Gij zeif zult te iang leven voor een Jan
r.:rii Ëjyatant, die zich in alle oorlogen mengt orn
:ijn :nacht uit te breiden! De hertog van Brabant,
voagci over deit zûon van zijn zuster... gij uit "Cen
!,,eg... ha, dan is hij zeli irneester in Frankrijkl
Zco spi"rl.: de sluwe, trage Labrosse. En in z\n
urnart en vranhoop, geicofde Filips d'e Stoute hem.
Als een razende stormde hij naar de kamer, waai
I\4aria vair Brabarrt zelf den doods'tooi van cier'
ilroo:rprins rnaakte.
Tiloest gïeep dê vorsi zijn vrouw hij den arm.
-- W"g, hier, gij hebt rnijn kind vermoorcl
door vergif ! schreeuwde hij.
-- Fiiips... wateegt ga,'waiherioeit ge? vroeg
Vlaria.
-- il-iuichel niet langer! Xi< weet alies. Uw
plaaLs is in cle gevai:,genis... Gij hebt Louis vergif
ingegeven... ,F-la, uw zoon mcet lkoning wordenl
En daarorn hebt ge mijn armen Louis hert leven
benomen!
** Iv{aar Filips... zijt ge dan zinnelo,os gcwor-

I-a"brosse.

*_

God

za.,l

oorde,e]en tusschen cns, ze.i

zij tot

,hem.

*"

Geiukt I siste d'e scheTm, t,oen de vorstin
heen qeleid rvas.
In het paleis wa$ alqerne,ene ve,rslagenheid.
Men had zul}<e groote nrer.eetin,g vocrMaria.
Ila.ar dàt zal de hertoq van Brabant weten,
-,monrpelde
een ridider.
Haastig verliet hij 't naleig. Een kwartier later
reed hij te paard h'een.
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v.
Reecls vele dagen zat Maria van Brabant in
een cei van de gevangenis te Vincennes. Ze had
veel geweend en veel geheden. Ze treurd,e om de
;kinderen. O, had ze maar eens kalm rnet den koning kunnen spreken! Maar Filips kwarn niet.
f)e vorstin zag niemancl dan een meid en den cin:er" En angstig wachtte ze af , wat er gebeuren
'r,art. Ze il<e'nd'e den riuivelsche,n invloed, van La;b,rosse op lhaar echtgenoot.
Zek-eren rnoïgen ihwam een rnonnik a.an de
Trnert d,er g,evangenis. Hij beseerde bij de konin.
gin toesela,ten te, w,ord,en. Hij'toonde een ring
met het wa.nen. van clien lroning. De ,goeverneur
meencle, da-t de pateldhror den vorst gezonden
14'ae e!'i liet hern in de cel.
De mon,nik trad hinnen. l\4aria keelç verrast
a,l:r. O, nu zou ze tot een ,Ee€steliike ]çunn€h snr€.
tken en eetuigen va-n haar onschuTdl, en ook
'nieuws vraqen van de klnderen"
Pl,ots wier-o rle hezoeker ziin ikap neier en zijn
pi! open. Op ziin horst echitterde het warlen var
Brabant.

Jutr, miin hroeder! kreet Maria, eril za
- zich weenend in ziin armen.
*'ier,:
Van ontroerins Lkonden beiclen een wiile niet
spreken. Maar de hertog van Bralbant heheersch-
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te zich dan. FIil leidtde zijn zuster naar de bank.
'Komt
=-- C, God zendt u! fluisterde Maria.
,gij van denr koning?
I{een, hij weet niet, dat ik hier ben. Ik
- binn,en door een ring mij vroerger dbor den
raakte,
koning geigeven. ,En zo,o vind i'k u hier... Hoe
trouwe,loos, hoe laag van Filips! sprak Jan verontwaardigd.
,Mijn man werd misleid door Labrosse.
-* Iik weet alles... Een eerlijlce ridder van het
hof is rne het lcomen vertellen. En dadelijtrr ben
i[: te paard gespr'ongen, ,orn u te helpen! Ha, de
durft u van zulk een misdaad verdenlce,nl
'}:oning
'Lieve
zuster... ik zal u redden... niet met list...
'C, neen', volkomen in eer hersteld en door uw
rnan afgehaald, zult ge deze ,gevangenis verlaten.
Eenige uren ,ge'duld... I'k ko'os deze vermomming
'orn u te bezoeken. Maar als hertog van Brabant
zal ik het paleis ibetreden. Mijn gevolg wacht
rnij.
Nog eenige stonden 'bemoedigde hertog Jan
zijn zuster. Dan verliet hij we,er als monnii< de
gevangenis... En Mar,ia zo,ni< ,op de trrnieën en
bad vurig.

Koning Filips hleef meeet in zijn kamer" Hii
on'tving alleen zijn rminister. En Labrosse laster'd,e
voort, en nam tell<ens den twijfel weg die bij den
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î*orst oprees. Er waren ,oogenblikken, dat de ko"
ning'niet aan de schuld van lV{ar,ia ikon ge}oove,n.
I."abr$sse n,o,em'de dai zwakheid. I-lij raadde den
licning aan Mar,ia ter clood te laten ,brengen, rnaar
claartoe kon Filips nog niet hesluite,n.
'Weer
zaten koning en minlster sarnen. Plots
hoor<l,en ze trornpetgeschal. Eeiden sprongen op
en kelçen door een der rarnen. Wel{q hoog bezoek
Iton daar zijnl
Het is d,e hertog van B;abant ! riep de kc- uit.
ning
Labrosse schrok.
-- Ontvang hem niet of laat hem aanhouden!
siste hij.
rlMaar 'd,e hertog van Brahant stormde het papaleisibinnen. Hij lcende er den weg en niemand
durfde heim weerhoudien. Hij was nu in ridd,erkleedij en hield zijn zwaard in de hand.
Zoo trad hij de l<amer van de,n|l<oning binnen.
Filips, wat hebt gij rnet rnijn zi.rster ge- vroeg hij met luide stbm. ,Hr, gij gelooft
daan?
,dien schurk daar, uw valsche,n minister. Ieder
aan 't hof we,et, hoe gem,een Labrosse konkellt,
boe hij u en het volk hesteelt... Maar gij weet
dat niet... Mijn zu'ster is dre tweede moedêr van
uw kin'dere,n geweest en gij beloont ze z,ao. Ik
,daa,g Labrosse tot een tweegevecht ult,en Cod zal
oordee,llen, wie de waarheid dient, uw m,in,ister of
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* ja, dat is go.d, spra,k Filips... De twiifel
,l,randt in nnij...
La,brosse v-eyliet haastig de kamer
-_ l\4aak u gereed voor den karnp! snauwde
jan van

BraiJ:arrt h,ern toe.

l{ij sprak danr r*et den koni,ng e:l ver,weet
lrein zijn oirrechtvaardigheid. Zau een vrouw,

die r"lit r.ri,e$sciliie,'*ndheid n;et ru-stte ',ro*:r ds,tr(oecoriog geëindigd v"'ac, 'C,iû aitrj'd ârû1€;n en zieken
gehclpen had, "jie veror de eerste kinderen een ware moeder was gewe,eet, zullç eer:! vreeselijl< rnis<laad kunnen bedrijven ) Labr,osse hraatte d.,e ko;-,ing!,n, omc{at zij o:rrec}iii.aerdi,ge deden vair
rhem belette en hij geen oppern:enehtig i::eester
nreer was. En ,orrr haar in 't veir'derf te storten,
heeft hij ,rnisschien zelf uw ;i)on gedood.
Zo': spralk Jan van Brabant.
û, zcu qlat waar kun:len zijn ! riep Filips
uit.-_ \X/aarom irebt gij niet rrr,et Maria gespioken ? Gij weigert haar het vecirt zich 'te ver'dedigen ! Eenzaarn zit ze in de gevangenis en ze verontschuldigt u no'g, dat ge rnissch'ien misleid
werJ. Zoo goed, is mijn zuster.
Ee,n dienaar lç,wam den ileoning vragen of hil
alleen ij den minister wilde komen.
De schurk vr€resf, dat ik zijn sluwe taal
zou hooren, riep hertog jan uit. Hii will weer
trachten u zijn druivelsche leugens in te hlazen.
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Z.e den minister, dat hij zich gereed make

- den lcampstr,ijdl
voor

bevai de koning.
Wat iaier mel'dde men, dat Lalbrosse de vlucht
genomen had.
-_ Men jage hern na, hij moet g'svangen ge'
nomen'worden! kreet de vo-rst. C, kloeg hij, ben
ik dan zoo verbli,nd geweest!
la31 intusschen l\4aria uit de gevangenis
- hernam J"tt. I-{aar plaats is hier. Wie
halen!
vlucht, be'l(ent reed's schuld! Geef m,ij ee,n eeregeleide voor haar...
O, it' zal zelf aan het hoofd van den stoet
- rnet haar ! spral< d'e koning. Ilk heb dilcwijls
rljden
getwijfeld, maar nu g,evoel ilc, dat ik zeer onrechtvaard,ig heb geha,ndeild.
Door ridders, hovelingen en soidaten vergezeld, reden de koning en de hertog naar de ge'
vangenis. Filip,s liep naar de eel.
-. ffiafia... ,o, mijn Maria, vergeef rne! riep
,lrij weenend uit.
En de goede vr,ouw had ge,en w,roX<. Ze orn'
h.elsde haar echtgenoot.
Ik heb jegens u zoo erg misdaan, bekende
de-vorst.
is vergeten"
-- Gij werdt misleid... Maar datonzen
armen
l{u kun,n,en we weer sarnen over
i.ouis spreken...
Tusschen den koning en haar broeder reed

lvlaria van Brabant naar het palais. ,He,t nieuwr
!-*r' snel rond en het volk juichte de koningin toe"

La rosse we*d achterhaald en ,naar 't paleis gevoerd. I-lij had in zijn vluchi maar een valies
i]1e€gentomen. [-let hleek" gevuld met geld.
* Wie heeft den lrrocnprins gedood? vroeg
<ie koning.
IIr hebrhet u gezegd, maar ik wordi nu vernederci one de waarheid te dienen, huicheùrje de
:ninister..

Gij zijt niet rnee{ wa&rriig met dbn hertog
er is een ander midrdel orn u te doen

,te -kampe4r,

spreken, hernanr de konin,g.
En hij liet de rechters kornen en ,beval I-abrossc op de pijnbank te leggen. De minister
had zelf zc'oveel cnschuldigen rla"ten fiolteren. Irlu
rrnderging hij de vre'eseli3'ke smarten. Hij hield
het niet lang uit. En l-ahrosse bekend,e zelf het
i'ergif in het hekertje van den tkroonprins geclaan te hebben, om dan de schuld op de ,konin-

gin te leggen.
Nu hij in ongenade w.as gevallen, durfden d'e
hovelingen praten. Er Jr:wam meer uit. Lahrosse
had aan vree,mden de ge heinren van dbn etaat
çed(ocht, groot,e somTrlelî gestclen, lieclen valsch
beticht en traten dooden.
Eens wkls hij do machtigste man van Franlcrijk.
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Nu werd, hij op een vuile kar naar de galg ge,
voerd. ,F!et volk jouwde hem uit.
Marie had gevraagd zijn vonnis te veranderen
in gevangenechap. Maar Labr,osse werd aan de
galg,ge ha,ngen.
In deze zaal<

wilde ii* niet n"aar u luisteren.

ftlaria,
z.*L de koning. h,{aar voortaan zal ik

ctceds rlv raad vragen".. Ilr heb veel goed te maIi.r'n jegens r.r ,en het volk...
Jan }leerde naar Eraban'N terr-ig. Ën daar vertelt
r.:**rl Trog, hoe hij rijn zuster bevrijdde.

EiNDE.

