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DE VOORSPELLING VÀN URSULÀ
Toen Gilbert Matheiissen van Zonnebeke teruggekeerd was in
hij zich bij de gravin aan. Hij
had zich van den ouden lozef' wiens getuigenis voor hem zeet gevaarlijk kon ziin, onderweg v/eten te ontdoen. Toen zij namelijk door het
dichte woud reden, had Gilberf van de duisternis gebruik genaakt om
gezelschap van \Malter en Gerard, bood
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het paard vaa den oude eett diepe wotde toe te brengen" Door f,et
vele bloedverlies van zijn paard, bleef.lozefr. weldra achter en toen hii
ver genoeg verwijderd was, werd hij door handlangers var Gilbert
vernoord.
Edele \rrouw, aldus sprak Gilbert de gravin aan' uwe opdracht
werd- ten uitvoer gebracht. Livia Yoens is niet neen
Een zucht van verlichtiag ontsnapte aan de borst der gravin
Het gevaar is evenwel niet geweken' ik bracht twee lieden mee'
den -eenen als beschuldiger, den anderen als getuige, die voor het hof
recht zullen eischen.
En wie zijn deze t:ggee 7
- W'alter van Enghien en een man die den g,raaf eens diende
- den naam van'Willem Heethoofd.
onder
u ook van dezen getuige. Das zal de zaak' zelfs op
- Ontdoe
bevestiging
van'Walter van Bnghienn niet kunnen gevonnist worden bii
gebreke aan voldoende bewijzen"
De schurk boog.
moeten van hier, snrniddsllijft, zei de gravin. Gij zult ons
- \Mii
geheim houden. Iloofdzaak is thans dat wii v6ôr de graafi han.
vertrek
delend in de staatszaken kan optreden' een verbond sluiten met den
koning van Frankrijk.
Een hal{ uur later, nog vôdrdat \Malter van Bnghien in de gelegenheid was geweest Gilbert Matheiissen aan te klagen, verlieten beiden
de stad en sloegen de richting in van Doornik' waar zii den hertog van
Bourgondië meenden aan te treffen. Daar was het dat de gravin den
koning moest ontmoeten, alles was tusschen haar en den hertog geregeld.
De hertog had Karel VI bewogefl om naar Doornik te reizen, schijnbaar
om hem door het beschouwen dier merkwaardige stad een genoegen
te bezorgen.

Toen zi1 fe Doornilc aankwamen, zond de gravin Gilbert dadelijk
met een brief naar den hertog van Bourgondië en bega*. zich naar hare
verfrekken, waar zii ongeduldig zijne derugkomst afwachtte.
De wezenstrekken van de gravin gaven zelden te kennen wat er
in haar binnenste omging ; doch dezen dag was een komrnervolle uitdrukking op haar gelaat te lezen. Zenawachtig wandelde zii haar kamer
op en neden Eindelijk verscheen Matheiissen, boog nederig bij zijn
binnentreden en maakte zich gereed om op iedere vraag te antwoorden"
vroeg de gravin, wat zegt de hertog van Bourgondië
- Gilbert,
plan ? Zal * hem heden kunnen spreken ?
van rnijn
Mewouwr antwoordde &Iatheiissen, de hertog zal nog eenmaal
aan -den koning de zaak voorleggen en verzoekt u op het gewone uur
in de gehoorzaal tegenwoordig te ziln Men zegt daf de Witkappen,
door den inhoud van eenige papieren te Brugge gevonden, lucht van
de zaak hebben gekregen en een gezantschap naar den koning hebben gezonden, om hem te smeeken het voornemen te laten varen om
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Vlaandereû gewapenderhand aan te vallen
Wii zullen hen voor zijn ! zei de gravin haastig. De oproer,
- zouden
lingen
kunnen voorstellen het graafschap onder de kroon van
Frankrijk te plaatsen en dan is Vlaanderen voor ons verloren. Ik moet
den hertog spreken Doch dat is een punt, dat ik straks wil behandelen.
Hebt gij de heks tlrsula gesproken ?
Zii wacht om bij u toegelaten te worden" Doch, edele wouw,
- niet
ik kan
nalaten u aan te raden voorzichtig te zijn, want men zegt
dat zii de zaak der 'Witkappen tot heden in de hand heeft gewerkt.
is overbodig, hernam de gravin Érotsch. tlrsula heeft
- Uw raad
nii hoaderden
malen de geheimen der toekonnst ontsluierd.
Ik verfrouw haar niet, mevrouv/' zij is de gez\À/oren vijandia
van -den graaf. Het zou nij zeet verwonderen als zij niet een ellendig
plan brouwde, waarin zij u wil betrekken"
Ik moet haar spreken. Laat haar hier konen Nog eet''-aal wil
- raadplegen en dan nroge zij door den duivel worden gehaald.
ik haar
Ik heb haar noodig alvorens naar den Raad te gaan. 'Wacht nii buiten,
bii de deur der kamer.
Gilbert boog en vertrok. Nadat hij was heengegaanr ging de gravin
naar een tafel toe, nam een papier uit een kleine doos en las het
Terwijl zij eenige aanteekeningen onderaan het schrift maakte, ging
de deur open en Ursula stond voor haar.
De heks \ilas nog griizer geworden. Over hare gelaatstrekken lag
iets sombers, iets wilds, iets dat schrik inboezemde. Hare oogen \ilaren
als weggeborgen in de diçe kassen, haar mond was stroef, wreed
geplooid. Zii bad haar geheimzinnigen staf in handen, want zij wist
maar al te goed, dat de trotsche gravin aan haar bezweringen geloofde
en zij moest tot elken prijs indruk op haar maken.
Sluit de deur, ik vertouw niemand verder dan de noodzakelijk
heid-het vereischl Gilbert Matheûssea heeft niets met ons onderhoud
te naken.
_ Ilrsula gehoorzaamda Daarna keerde zii zich tot de gravin en
de rzraag klonk droog van haar lippen I
Gii \ililt mii spreken ?
- Treed
zei de gravin, terwijl angst op haar gelaat te lezen
- waat zijnader,
stond,
was bevreesd voor die akelige verschijning en geloofde
aan haar bovennatuurliike macht. Llrsula, weet gij den,uitslag van dezen
oorlog ? Zal bet bloed van Àrtois door de aderen der volgende gravei
van Vlaanderen blijven vloeien ?
zal van dezen nacht afhangen ! antwoordde flrsula. Voordat
- Ditzandkorrel
de laatste
door den zandlooper gevallen is, zal het lot van
Artois en van Vlaanderen bezegeld zijn^
Wat meent ge, wouw ?
- Ik kan het iiet duidelijker verkondigen. Er ziin machten, die
voor- ons werkzaam ziin, doch vyaarvan wij niet mogen onderzoeken
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t.oe zii dit doen. Doe wat ik u beveel en het doel' waarnaar gii streeft,
zal door u bereikt worden"
'W'eet gij zulks ?
Vergeet niet dat het doel macht is.
- Ik
heb de machtige geesten geraadpleegd en zii verkondigen
n een- goeden uitslag' wanneer Frankrijk zich met Vlaanderen vereenigt.
Maar om dien uitslag te verwerven, moet gij doen wat ik u thans
zal bevelen.
Bevelen I zei de gravin* 'Weet gij dan niet tot wie gij spreekt ?
- pslssngn doen niets ter zake, voor mii ziit gij niet de gravin
van -Àrtois, maar het werktuig der geesten
De gravin boog het hoofd. Haar frots was geknakt.
gii dezen dag' vervolgde de heks, met den hertog
- \ 'ranneerzult onderhandelen over de ufiize \ilaarop ziine froepen
van Bourgondië
Maanderen zullen binnen rukken, laat hem dan beloven dat bii ziin
leger over de brug van Konen zal doen marcheeren.
De brug van Komen ? zei de gravin ten hoogste verwonderd.
- moeten
\Maarom
de Franschen juist op die plaats Vlaanderen binnen
trekken ?
hen dit ter overwinning zal voeren Luister naar miiae
- Omdat
woorden,
trotsche vrouw. 'W'anneer het twaalfde uur van dezen nacht
tea einde zal spoeden en de hertog u die belofte niet zal hebben gegeven'
zoo zal uw plan niet slagen, en de gravenkroon van Vlaanderen een
vreemden schedel drukken.
Uw taal is raadselachtig. Hoe kan

ik nii op u verlaten ? \Melk
- kunt gij mij geven, hetzii van de oprechtheid
bewiis
uwer woorden,
hetzij van de wijsheid van u!r/ raad ?
Ursula naderde haar, nam hare hand en las in de opea palm.
Een wilde uitdrukking verscheen op haar gelaat.
gij de toeko,nst kennen ? woeg zii.
- Wilt
gravin huiverda
De
ge ?
-'Wilt
?
T", doch wat bevat zij schrikbarends
'Welnu, luister wat de geesten
.. Gii waagt mii om een bewijs

ûr, zeggen
Zii nam haar staf en bood dezen de gravin aan.
dezen in de handen, in beide handen stevig gedrukt,
- Houd
wanneer
ik u een teeken geef., n;Jrt gij hem kussen, meer niet. Mocht

het lot u giunstig wezen !
- De gravin nam aarzelend den staf aan. Een vreesachtige uitdrukking verscheen in haar oogen. Zii werd bang.
niet, zei Ursula- Houd goed vast.
- Vrees
gravin was een willig werktuig geworden in de macht der
De
heks. Deze riraakte eenige teekens, terwiil hare lippen woorden prevelden
die de gravin niet versiond.
Kus nu den staf ! beval tlrsula"

-
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Met weerzin voldeed zii aar- haar verzoek. Hare fiine lippen raakten
den bezweringsstaf.
Een akelig vuur glon in tlrsula's oogen, een vuur dat nog meer
kracht werd bijgezet door de uitdrukking van wraak en triom{ die op
hare lippen verscheen. Toen nam zij den staf terug en schudde het
hoofd.
lot is u niet gunstig, vrou\tr/, gij vroegt mij een bewijs, ik
- IIet
zal het
u geven. Gij zalt nooit de overwinning van den graaf aan
sshouwen De dood zal u v6Ælr dien tiid voor eeuwig de oogen ge.
sloten hebben
De gravin rees sidderend op, hare lippen beefden, hare knietln
knikten.
uw loopbaan is ten einde. Gij hebt uw land veel kwaad
-'lu,doch
gedaan,
gedaae zaken nemen geen keer.
En mijn zoon ? stamelde de gravin.
- Uw zoon zal arm en verlaten sterven, ook hij zal zijn welver'
diende straf niet ontgaan
Vrouw, wees gevloekt ! kerncde de gravin.
- Vloek
mij niet, maar het noodlot. Ik ben slechts een zwak werkfuig.-Doch kon, vôôr uw dood moet gij voor uw plannen zorgen. Yer.
zeker mij dat de fransche troepen langs de brug van Komen Vlaanderen
zallen binnenrukken en de kroon van Vlaanderen zal op uwe kleiadochter overgaan.
ik beloo het u, bracht Margaretha van Àrtois stamelend uit.
- l^, moet
De hertog
ziin toestemming geven, hij moet ndj de belofte toezeg.
genr welke gii verlangt' of miine lansknechten uit Àrtois zullen zich niet
bij hem vo€gen, Over de brug van Komen zullen wii marcheeren.
de brug van Komen, hernam lfrsula, terwijl een straal van
- la,
helsche
weugde haar donker gelaat een oogenblik verhelderde. Daar
zal de dood wacht houden, en ik zal het uur verkondigen.
De gravin boog haar hoofd, ten teeken van toestemming, en Ursula
vertrok. Toen Gilbert Matheiissen in de kamer trad, vond bii ziine
meesteres bewusteloos in den zetel liggen.

De jonge koning van Frankrijk, Karetr VI, was met zijn gevolg
in het kasteel van Doornik, waarheen hii zich op aandringen

afgestapt

van ziim oom, den hertog van Bourgondië, had begeven.
Hii was slechts zestien jaar oud, doch rijzig en welgevormd' vlug
en bevallig van beweging.

Uwe Majesteit, ze| de hertog van Bourgondië' zal dezen morgeû
een -schoone verzoekster tot zich zien naderen, narnelijk Margaretha,
gravin van Artois. Zii is naar hier gekomen, om, zooals ik uwe hoogheid
reeds verhaald heb, uwe hulp in te roepen tegen de vijanden van haar
huis.
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Laat de edele gravin binnenkornen, antvroordde Karel. Voor.

waar' wij zouden geen ridders ziin, zoo wii weigerden het smeeken eenep
dame te aanhooren.
Eenige oogenblikken later frad de gravin van Artois binnen, gevolgd door Gilbert Matheiissen en eenige dames.
De gravin ging rechtstreeks naar den froon toe en deed een kniebuiging voor den koning, doch Karel VI kwam op haar toe, nam haar
bij de hand en sprak;
Bii den hemel, edele vrouw, wii dienden eerder voor u' dan gii'
voor-oûs de knieën te buigen, daar de gravin van Artois de hulde van
vorsten mag eischen. In u is schoonheid, wiisheid en moed vereenigd.
flet zwakkere geslacht heeft recht op onze bescherming' doch gij moogl
ook aanspraak maken op onzen eerbied.
Uwe Majesteit spreekt alsof hij de graaf van Montmorcnqt zelf"
rvas,-zei de ruwe Olivier de Clisson, maar de gravin zal' denk ik, beter
gediend zijn met de hulp uwer soldaten, dan mef, zoete woorden.
Neen, heer connetabel, zei de koning, gii moet onze hoffelijkheid
niet -veroordeelen, deze zal ons den moed niet bederven. Dat de edele
vrouw baar verzoek kenbaar rnake.
De gravin van Artois verhaalde nu op bondige wijze, het onrecht
dat zii zelve en de graaf van Vlaanderen, door den opstand van het volk'
geleden hadden. Ten einde den Koning van Frankrijk er toe te overhalen
zich die zaak aan te trekken, weidde zii breedvoerig uit over de belee.
diging hem door de Vlaamsche oproerlingen aangedaan, door het verbranden van een klein dorp, binnen de grenzen van Frankrijk gelegen.
De hertog van Bourgondië zag met vreugde het gunstig oogenblik
aanbreken. Dit laatste verzinsel zou niet alleen op het gemoed van den
koning, maar ook op dat van Olivier de Clisson werken, die tot nu toe
slechts flauwe belangstelling voor deze zaak had getoond. Hii wist dat
Olivier bij het hoorËn outt" d" minste beleediginfr, het Fran'sche volk
aangedaan, vuur zou vatten. En hij had zich niet misrekend.
de ziel van mijn vader ! vloog de connetabel op, dat is on.
- BijDurven
duldbaar.
deze Gentsche rekels hun meesters trotseeren en ons
beleedigen ? Hebben zii zoo iets durven doen ? T{een, er is niemand
hier, clie et zich tegen verzetten zal, dat deze ellendelingen gefilchtigd
worden, Dat. onze vorst slechÉs een \À/oord spreke en Olivier de Clisson
zal nolmaals het zwaard trekken, om de viianden van Karel den zesde
te straffen, zooals hij zoo dikwijls zi1'n koninklijken vader wreekte.
Spreek, mijn vorst, en wii volgen u.
Bii heÉ einde van ziin toespraak 'rendde de connetabel zich plotse.
Iing tot den koning, daar hij totnutoe net
ziinblind oog naar hem gekeerd
sfond. Hii scheen door den ernstigen en vurigen blik van ziyn gezond oog
bijzonderen nadruk te willen biizetten aan ziin verzoek, hefwelk op eea
toon gedaan werd, die het eerder op een bevel deed geliiken.
is onze plicht, oriine heeren, zeide koning vol geestdrift, de
- [Iet
wapens
op Ée vatten, en den oorlog aan deze onbeschaamdg Vlamingen
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te verklaren, zoowel om ons eigen beleedigd volk te wreken' als voor
de belangen van deze edele wouw en haar zocrno onzen neef' den g:raaf

van Vlaanderenr te verdedigen. Wij hebben wel den ridderslag ontvangen, maar haken er naar, orr onze sporen in een werkelijken strijd te
verdienen. Heer connetabel, laat door geheel ons gebied de staat van
oorlog afkondigen; dat alle ridders en knapen zich haasten, orn zich
onder onze banieren te ssharen. Wij zullen dadelijk tegen de Witkappea
oprukken
De gravin beslooÉ in haar ongeduld en vrees, nog ditzelfde oogeablik naar Àrtois te vertrekken om hare {roepen te verzamelen, Zij wilde
juist afscheid nemen van den koning, toen zij door een flauwte overvallen
werd, die haar machteloos tegen den grond wierp, De arts, inderhaast bij
haar geroepen, schudde bedenkelijk het hoofd.
het zonderlingste geval, dat ik ooit in mijn lange loopbaaa
- Dit issprak
tegenkwam,
hij. Zonderling, zonderling.
Wat is het dan toch ?
- De edele vrouw schijnt te lijden aan een zonderlinge ziekte,
- de kenteekens mii onbekend ziin IJet is alsof haar bloed zich
waarvan
langzaam ontbindt. Zie maar eens die groote groene vlekken, die tusschen huid en vleesch zichtbaar worden. lk zal doen wat ih kan, misschien is het de inspanning der laatste dagen, die een hevige stoornis ia
haar heeft verwekt.
Gilbert Matheiissen was doodsbleek gewordeo. Hii herinnerde zich
den triomfantelijken blik, dien Ursula op hem had geworpen, toer zii de
gravin verliet.
Zou de straf begonnen zijn?
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