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I.
's Kinds herte is als was.

Een schoone herfstdag.
In den vroegen morgen hing er grijze nevel tusschen de
hooge, stoutgetakte woudboomen en over de ruige toppen
van het duin. Maar die was al ijler en lichter geworden,
en nu leek hij niet meer dan eerre wierookwolke, zooals
die voor het hooge outaar zachtkens opdwarrelt.
Langzaam rees de zon en kleedde het bosch in gouden
schijn, geel en purper vlamde het tegen de wazig blauwe
lucht ; 't lage hout en 't gras langs het mulle rijpad waren
bestrooid met g linsterende dauwdruppels, de duintoppen
in de verte blonken als zilver. En overal lag de plechtige,
heilige stilte van den herfst. Soms liet de merel een zacht,
lokkend gefluit hooren, soms kraakte het in de lage takken
en schoot met vroolijk getink een vink over het pad, om
zich op de afhangende twijg van een berk lustig te wiegelen, tot men hem al te dicht naderde; soms ook ritselde
het in de dorre blaren en vluchtten er een paar hazen
de duinstreek in.
Waart ge dieper het bosch ingedrongen, dan had ge allicht meer gerucht gehoord ; dan hadt gij de herten en
reeën verschrikt en het zou u niet geraden zijn, daar ongewapend te gaan, want de evers en wolven, die er huizen, zijn talrijk. Maar hier, op den open weg, die langs de
duinstreek naar Leiden voert ,is er, zoolang daar nog geen
sneeuw gevallen is, niets te duchten.
Langzaam rees de zon. 't W as warm voor zóó laat in
J. v. B.
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den nazomer; 't eikenhout ademde dien eigenaardigen,
prikkelenden geur, alleen aan dit jaartij eigen ; de frissche
morgenlucht was als een beker koele wijn.
Van hier uit kunt ge 's Graven Hage niet meer zien;
het Hof, de statige ridderhuizingen en de toren van Sint
Jacob gaan schuil achter 't geboomte, maar wanneer ge
dit zijpad volgt, ziet ge dra de versterkte muren van een
ridderlijken burcht : dat is de oude heerlijkheid der heeren
van Wassenaar.
Hoor ! er zijn ruiters op 't pad en wel een gansche stoet ;
de kromming van den weg verbergt ze nog, maar tot hier
klinken hun vroolijke stemmen en 't gebas der honden;
't klinkt luid en ver in de stille lucht, daar, ter zijde uit den
bruinen met riet bewassen poel, stijgt met scherpen kreet
een reiger op. Een horenstoot, en de jachtstoet viert den
teugel.
Los ! los ! Twee jonkvrouwen op sierlijke, lichte telgangers gezeten hebben gelijktijdig haar valk in de hoogte
geworpen. De reiger heeft den vijand reeds bemerkt ; met
breede vleugelslagen wijkt hij naar de duinen, hoog, in
de stralend blauwe lucht. Maar als gewiekte pijlen zijn
hem de valken nagevlogen. Hooger stijgt de reiger; daar
beneden volgt men aandachtig de rappe vleugelslagen;
hooger en hooger stijgen de valken ; ze worden altijd.
kleiner; nu lijken ze nog maar zwarte stippen, die tusschen de wolken hangen. Daar klinkt een luid gekrij sch ;
de valken hebben zich op hun prooi geworpen, maar
wanhopig weert deze zich met den scherpen snavel en de
aanvallers deinzen terug. Hooger stijgt de reiger en wijkt
weer verder het duin in.
Een der jonkvrouwen, die haar valken opwierpen, wendt
haar paard, springt over de beek, die den smallen weg
van de duinstreek scheidt en volgt in fellen draf de strijdende vogels. Een stoute sprong was het, en een kreet van
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schrik volgt haar van den kleinen jachtstoet, doch zij
keert slechts even het hoofd en wuift hen vroolij k toe
haar te volgen. Haar nauwsluitend kleed is van kostbare
stoffe en aan den gordel met juweelen gesierd, maar 't is
bemorst door het slijk van den weg en de doornige takken
van het kreupelhout hebben het gescheurd. Onberispelijk
zit de jonge, lenige gestalte in 't zadel, en zoo zeker is
iedere beweging, zoo geheel heeft zij het paard in haar
macht, dat het een genot is haar do llen ren over de grazige
vlakte te volgen.
Nog altijd kampen de vogels in de hooge, klare lucht ;
nu zijn ze weer duidelijk zichtbaar.
Twee ridders zijn ook over de beek gesprongen en ijlen
de jonkvrouw na ; de anderen helpen de overige edelvrouwen, om haar paarden de beek te doen doorwaden, en
wanneer 't gekrijsch der vogels laat hooren, dat zij andermaal slaags raakten, hebben a llen reeds het duin beklommen en wenden de paarden dan rechts, dan links, al naar
't gevecht in de lucht zich verplaatsen gaat. Daar is een
valk weer op de reiger gestort, de scherpe klauwen omknellen de vleugels in machtigen greep ; ook de andere
jachtvogel schiet toe, weerloos, vleuge llam komt de
buit naar beneden getuimeld, terwijl de klapwiekende
jagers er zich nog aan vastklemmen.
Daar ! daar ! in de verte tusschen de duinen zu llen zij
neerstorten en ieder rent nu in onstuimige vaart den
duintop af, om 't eerst op de plaats te zijn, en de jonkvrouwen, die de vogels wierpen, beven van begeerte te
weten wie de overwinnaar is. En weer is het de kleine
bontgevlekte hakkenei, die daareven zoo moedig de beek
nam, die haar meesteres het eerst op de plek brengt, waar
het wild, nog in doodsangst strijdend, ter neer ligt. Als de
anderen naderkomen, staat zij reeds naast haar paard
over de vogels gebukt.
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„De mijne, jonkvrouw Ada," zegt zij juichend, zich even
oprichtende om dan weer te trachten den valk van zijn
prooi te scheiden, „mijn valk is overwinnaar, hij heeft
den reiger bij de vleugels gegrepen."
„Maar de mijne wondde hem den kop, zie maar," roept Ada
van Zevenbergen, die den naam had de beste valken te bezitten en heden reeds voor de tweede maal het recht der overwinning zich betwist zag door de kleine gravin van Holland.
„Alsof hij dat had kunnen doen, zoo Clairon niet eerst
den reiger vleugellam had gemaakt," zeide deze driftig.
„Neen, dat is niet noodig," ging zij voort, met een gebaar
den jachtmeester terug wijzend, die was toegeschoten om
den valk weer meester te worden ; „ik zorg altijd zelf voor
mijn vogel, niet Clairon ?" En op gansch anderen toon
overlaadde zij den valk met de liefste namen, streek zijn
gehavende veeren glad en deed hem weer op haar handschoen zitten. Jonkvrouw Ada nam haar valk van den
jachtmeester aan en trad geërgerd terug. De andere
dames in den stoet, de Hollandsche jonkvrouwen van
Brederode en Wassenaar en de Henegouwsche dame De
Vertaine zagen haar met licht schouderophalen veelbeteekenend aan, maar de b likken der ridders hingen a llen
vol welbehagen aan de slanke gestalte van het meisje, kind
nog, zooals ze daar op den duintop stond met gloeiende
wangen en verwarde lokken, haar valk liefkozende. Was
zij niet hun aller oogappel, de „Dochter van Holland", in
al haar kinderlijke willekeur en onbesuisde luimen reeds
zoo heel en al van het ras des onversaagden Beijers, die
de volmaakste ridder van zijn tijd mocht heeten ?
„Hier Jean, wilt ge dien aan mijn zadeldek vastmaken ?"
En zij nam den reiger bij de lange pooten en wierp haar
buit naar een jongen edelman, die eenige passen van haar
af stond. Hij strekte echter de hand niet uit en de vogel
viel voor zijne voeten.
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„Het is immers nog niet uitgemaakt, wie het wild toehoort, Jacoba," zeide hij op zachten, weifelenden toon.
„Indien toch jonkvrouw Ada .... "
„Hebt ge niet gezien, dat Clairon hem in de vleugels
hield gevat ? Denkt ge soms, dat ik onwaarheid spreek,
ik, en om een reiger ? Ik hoop, dat jonkvrouw Ada beladen
met buit op het Hof komt ; maar dit is mijn jachtbuit en
ik houd mij aan mijn recht ! Och, wat weet gij van de
jacht ! Ge zijt bang, dat uw kleed scheurt of uw haren in
wanorde raken ; ja, ge zit sierlijk te paard, maar van
jagen of vliegen weet ge niets."
Het zachte gelaat van den prins van Touraine werd
gloeiend rood, maar hij zeide niets, hij bukte zich zelfs
om den reiger op te rapen. Maar op een teeken van zijn
jonge bruid was reeds de lijfknaap, Adriaan van de Raaphorst, toegesprongen en bevestigde den vogel aan haar paardje, bij het ander wild, dat Clairon dien dag had buitgemaakt.
Het overige gezelschap had zwijgend toegezien. Men was
lang gewend aan de heftige uitvallen van het overmoedige
kind, dat niets of niemand placht te ontzien, wanneer men
zich tegen haar durfde verzetten, en toch was het geen
vrees voor de toekomstige landvrouwe, geen vleien van
haar hoogen staat, die weer alles deed vergeven bij het
minste teeken van haar gunst. Met wat eenvoudige vriendelijkheid, met wat zoete lieftalligheid kon zij de booze
woorden ongesproken maken ! Een kind was het, een grillig
verwend vorstenkind, dat gansch hare omgeving regeerde
met de blanke, kleine hand, maar voor wie de hoogste
baanderheer tot den kleinsten schildknaap zich willig
boog om een lachje te zien in de helderbruine oogen. Toch
bleef het pijnlijk, wanneer ze, zooals nu, ten aanschouwe
van een ieder haren jongen, aanstaanden gemaal deed
bukken voor haar wil. Hij was nu zestien jaar, de Fransche
prins, groot en slank, niet zoo stout en forsch gebouwd als
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de zonen der Vlaamsche en Hollandsche edelen, maar een
mooie, sierlijke jongen met iets droomends in de donkere
oogen, zacht van stem, zacht van gemoed ; een lieve knaap,
dien iedereen gaarne lijden mocht, maar die nooit een man
zou worden, hoog genoeg om Jacoba's wilde natuur te overheerschen. Als kinderen waren zij samen opgevoed, en
altijd had de jongen moeten buigen voor de nukken van
het kleinere meisje; nu was hij bijna man geworden,
trotsch op zijn waardigheid, trotsch op zijn titel: graaf
van Touraine en Ponthieu, toekomstig hertog van Berry,
heer van vele landgoederen, maar nog had hij de macht
niet kunnen vinden, de heer en meester te zijn van zijne
kleine verloofde .Dacht hij door zachtheid haar te winnen ? Met zoete woorden temt men geen leeuwenwelp, Jan
van Touraine!
Met echt prinselijke hoffelijkheid wist hij thans de
eenigszins pijnlijke stilte te verbreken, die op Jacoba's
woorden was gevolgd. Hij gaf den lijfknaap eenige vriendelijke aanwijzingen over den jachtbuit, hij hielp met
schertsenden kout de dames weder te paard en zette de
jonkers tot spoed aan, daar het bijna middag was en de
maaltijd op het Hof wachten zou. Jacoba, nog verstoord,
was op hare kleine, vurige hakkenei de anderen ver vooruitgesneld. Maar Jan van Touraine, verlangend weder
vrede te maken, dreef ook zijn paard tot grooteren spoed
en die beiden legden nu in één dollen ren den terugweg af.
Eindelijk moest Jacoba het wel opgeven, de onstuimige
rit had haar weer in betere stemming gebracht ; lachend
en met gloeiende wangen hield zij haar hijgend paardje in
en zag met vroolijke oogen naar haar verloofde, die, ofschoon ook door de inspanning verhit, altijd de sierlijke,
onberispelijke „cavalier" bleef. Zijn helroode mantel was
zonder kreuk of scheur en de wuivende pluim op zijn muts
zoo smetteloos of hij meteen ter dagvaart rijden moest.
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Toen 's Graven Hage in het gezicht kwam, reden zij vlak
naast elkander, in druk gesprek.
Jacoba verweet hem, dat hij de jonkvrouw van Zevenbergen boven haar den voorrang durfde toekennen, dat
hij haar van onwaarheid had durven beschuldigen ... .
„Maar, mijn liefste, zoo meende ik het toch niet," vleide
de prins. „Ge moest alleen begrijpen, dat zelfs eene vorstin
niet altijd alles voor zich moet doen buigen, omdat zij
vorstin is, maar ook een oog moet hebben voor het recht
van hare omgeving."
„ Jean! als nu toch de vorstin recht heeft, moet zij er
dan afstand van doen om hare omgeving te believen?"
riep zij driftig. En op eens, op haar eigen willekeurige
wijze, de gansche zaak waarover de twist was ontstaan,
varen latende, zei ze pruilende:
„Ach, wat is het toch ook ellendig en vervelend eene
jonkvrouw te zijn en gravin van Holland te moeten worden ! Waarom ben ik geen knaap zooals mijn vader zoo
vurig wenschte, waarom geen graaf Jacob van Beijeren
zooals hij me zoo gaarne noemt ! Ohé, wat een lustig leven
zou het zijn, wat een hoogen naam zou ik voeren in tournooi en krijg. De zoon van graaf Willem zou niet onder
doen voor den vader. Wat een jachtfeesten zou ik geven!"
„En wat zou ik dan moeten worden, heer graaf," vroeg
de prins lachend.
„O, ge zoudt mijn vriend zijn, mijn vertrouweling; ge
zoudt niet zoo een goeden degen voeren, want ik zou
sterker zijn en dapperder, maar ik zou je . beschermen en
wie zou den vriend van graaf Jacob durven krenken?"
Als had de fantasie van het kind ook hem verplaatst
in het rijk van hare verbeelding, zoo rimpelde zich Jan's
effen voorhoofd. Maar spoedig daarop glimlachte hij weer
en hij bukte zich om hare verwaaide lokken naar achteren
te strijken.
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„Kom, mijn opgewonden prinsesje! Over een jaar zijt
ge mijn vrouw in plaats van mijn vriend ! Wees maar niet
bang, dat het leven te eentonig zal zijn voor de gravinne
van Holland, Henegouwen en Zeeland. Gij zult de schoonste bloem van het Hof zijn, Jacoba, en we zullen schitterende
maaltijden geven en jachtfeesten zooveel ge wilt."
Ze zag schelmsch naar hem op : nu was het een gunstig
oogenblik.
„Ach," zei ze, „een jaar duurt nog lang en dan — jachtfeesten ! Ge weet wel, dat het geen pas geeft voor eene
jonkvrouw de jachten op grof wild te volgen, nog veel
minder voor een gravin van Holland en voor de gade van
den prins van Touraine. Wilt ge mij een groot genoegen
doen, Jean ? Weet ge niet, dat over twee dagen een groote
everjacht wordt gehouden ? Ik wilde daar bij zijn !"
„Maar J
riep Jan van Touraine, ontsteld over
die nieuwe gril, „ge zegt immers zelf, dat dit onmogelijk
is. „
„Als jonkvrouw, ja. Maar als uw lijfknaap gaat het we;
geef mij hozen en lijfrok van Charles de Vertaine en zeg er
niemand iets van."
„Ach, hoe kunt ge zoo iets vragen ! Hoe zou ik dat op
mij durven nemen? Ge weet hoe gevaarlijk zulk een
jacht is. En dan de dochter van Holland als een lijfknaap!
hoe zal uw vader, hoe zal vooral uwe vrouw-moeder het
mij euvel duiden."
Jacoba lachte.
„Mijne vrouw-moeder ? Ja, het zou stormen, maar dat
doet het toch zoo dikwijls. En vader zal zich verheugen
over mijn moed; zegt hij niet altijd, dat ik hem zoon en
dochter tegelijk moet zijn. Waarom moet ik wèl alles
leeren, wat een vorstenzoon dient te weten : mij bekwamen
in Waalsch en Latijn, in recht en wetten en regeeringskunst, en mij van alle vermaak, dat daarbij past, onthouden.
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Hoe zal ik oorlog kunnen voeren, als ik nu bang moet zijn
een ever] acht te volgen?"
„Waarom zoudt gij oorlog voeren, Jacoba ? Als onze
landen bedreigd worden, zal ik ze verdedigen."
Zij zag hem aan met een medelijdend en hoogmoedig
lachje, of zij hem dat niet al te wel toevertrouwde.
„Het is niet vreemd in ons Huis, dat eene vrouw de wapens zou voeren," zeide zij met eene waardigheid, die het
wilde, blozende kind zeer grappig stond. „Mijn vader zegt,
dat ik iederen dag meer op de keizerlijke vrouwe-Margaretha ga gelijken, en ge weet, hoe lang en dapper die gestreden heeft, zelfs tegen haar eigen zoon. En dan, hare
zuster, koningin Philippa, waarvan gij die schoone romance zingt, hoe zij als een krijger in 't harnas ging en de
zege voerde waar zij trad ! Ik wil ook zelf mijn recht verdedigen, dan is het 't best bewaard!"
Zij waren nu den boschweg afgereden, over Wittekijnslant, de vierschaar met het heilig kruis langs en wendden
de paarden om de voorpoort binnen te gaan.
„Zie," zeide Jacoba, naar een statige ridderhuizinge omziende, waar het boven de poort prijkende wapen aantoonde, dat de bezitter er binnen vertoefde, „zie, de Heer
van Arkel schijnt de Haghe niet te kunnen vergeten;
nauwelijks is de vijandschap tusschen mijn vader en hem
wat minder fel of hij betrekt weer zijne oude woning. Dat
zal weer schitterende feesten geven, want de Heer van
Arkel voert een vorst elij ken staat, wat mijn vader maar
niet lijden kan."
De prins van Touraine zweeg, ook toen zij het Nederhof
waren overgereden en de brug, die naar het Opperhof
voerde; bij het valkhuis stegen zij af en daar werden den
toegeschoten dienaars paarden, honden en valken toevertrouwd.
Toen Jacoba hare jachtmakkers lang genoeg had gelief-
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koord, schoot het haar te binnen, dat zij het met haar
verloofde nog niet eens was geworden over de jachtpartij
en zich daarvoor tot hem wendende, bemerkte zij pas
zijn bedroefd en verslagen uiter lijk. Zij nam haar gehavend
kleed bijeen en trad op hem toe.
„Vat is er, Jean ? Ge zegt niets meer en ge kijkt zoo
treurig; wees nu niet boos, maar beloof mij te helpen en
mijn zin te doen."
„Neen ik mag nooit boos zijn, al zegt ge nog zulke
onaardige woorden."
„Wat heb ik gezegd ? Wat heb ik ook weer gezegd! ....
0! dat de Heer van Arkel feesten geven zal.... was dat
onaardig?"
„Neen," zeide de jonkman nog meer ontstemd, dat zij
de woorden, die hem zoo gegriefd hadden, reeds vergeten
was. „Wat ge zeide over zelf krijg te voeren en dat gij zelf
uw recht het best bewaren kon. Ge hebt mij eigenlijk volstrekt niet noodig, Jacoba, is het wel?"
„Ach, mijn lieve prins," zei ze op haar onweerstaanbaar
lieftallige wijze, „waarom heeft men je geen Fransche of
Engelsche prinses tot bruid gegeven, een die altijd zacht
en volgzaam zou geweest zijn, die een sjerp voor je borduren zou, als je ten strijd ging en in onmacht zou liggen
bij je vertrek ? Maar ik heb je wèl noodig," en zij legde haar
handje op de mouw van zijn satijnen wambuis, „ik heb je
vooreerst noodig om mij overmorgen de jacht bij te doen
wonen. Zeg nu ja, Jean, toe. .. .
„Ik moet wel," zeide hij geheel verteederd en kuste hoffelijk de kleine hand, die hem zoo onbarmhartig regeerde.
Zij lachte, vol kinderlijke luidruchtigheid, en snelde weg
om in de waarderobe van kleed te verwisselen.
Intusschen kwam ook de overige jachtstoet den Opperhof binnengereden.
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Twee dagen later was het bosch ten oosten van 's Graven
Hage vol jachtrumoer. Hertog Willem, die spoedig weder
naar Quesnay, zijn slot in Henegouwen, wilde vertrekken,
gaf tot afscheid aan zijne Hollandsche edelen nog een rij
van schitterende feesten, zooals hij die alleen te geven
wist. Lang bleef de hertog met zijn glinsterenden stoet
van edelen en hof gezinden nooit op één plaats ; door den
hoogen staat, dien hij voerde, zou het in den omtrek spoedi
aan levensmiddelen hebben ontbroken ; maar ook de ijzeren kracht, waarmede hij regeerde en overal recht wist
te doen, de veeten en krijgsverrichtingen, waarin hij onophoudelijk was gewikkeld, jaagden hem voortdurend
her- en derwaarts. Doch vooral in de korte poozen van
vredige rust, wanneer hij in Holland hof hield, was aldaar
de verzamelplaats van vorsten en ridders uit alle landstreken. Zijn broeder en zijn zwager, Jan van Beijeren en
Jan van Bourgondië, verschenen dan met hun gevolg, vele
Henegouwsche edelen trokken met hun gebieder mede
naar Quesnay, jonge ridders uit Engeland en Frankrijk
kwamen den hertog, wiens naam overal in eere rondging, hunne hulde brengen en de Hoeksche adel verdrong
zich om het hoofd der partij . Zulk een gewemel van het
hoogste en edelste, waarop de ridderschap zich roemen
kon, was den Hertog lief en in glanzende feestgelagen, in
tournooi en jachtspel vond hij zijn vermaak en verpoozing.
't Was nu ook een breede, schitterende stoet, die op.
dien Octobermorgen de Voorpoort uitreed en al spoedig
het dichte, haast ondoordringbare bosch deed weergalmen
van hoorngeschal en opgewonden kreten. Dra was men
het gezochte grove wild, evers en herten, op het spoor en
de jagers verspreidden zich naar alle kanten om den buit
in een wijden kring te sluiten en dien alzoo te bemeesteren.
„Wien hoort toch die lijfknaap ?" vroeg onder het voortrennen Jan van Beijeren zijn broeder den Hertog. „Nooit
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zag ik een knaap van zijn leeftijd zóó vast te paard zitten
en telkens is hij vooraan."
„Hij draagt de kleuren van Prins Jan," zeide hertog Willem, de lenige gestalte naoogende, die tusschen het kreupelhout verdween, „maar ik zou niet kunnen zeggen, wie
het is. 't Zal een Henegouwer zijn, want de Fransche
jonkers zijn zulke ruiters niet".
Jacoba vermoedde niet, dat haar rijkunst de opmerkzaamheid haars vaders getrokken had .Hoe hoog op prijs
zij dit anders stellen zou, thans had het haar zeker niet
verblijd. Jan van Touraine had woord gehouden en haar
het gewaad van een zijner knapen verschaft ; — tot dank
had zij reeds in het begin der jacht zijne zijde weten te
verlaten om in wilden overmoed tot de eersten te behooren, die het wild achterna zaten. Onder de zijden.
jachtmuts had zij hare zware lokken weggestopt en niemand, die in de slanke jonge gestalte, die wèl veler blikken trok omdat zij altijd vooruit was, de jonkvrouwe kon
vermoeden.
Daar is er nog een, die op een vlug en niet te zwaar
paard gezeten, aan het hoofd van den stoet blijft en wel
voortdurend in de onmiddellijke nabijheid van den knaap.
Willem van Arkel, de zoon van den koppigen Kabeljauwschen edelman, met wien Hertog Willem voortdurend
strijd voert, is dien dag ook genoodigd en hij, die al de
sluipwegen van het bosch kent en uitnemend ruiter is,
heeft zich stellig voorgenomen het eerste stuk wild te zullen neerleggen. Maar die kleine knaap, die eigenlijk, zooals
het zijn stand paste, naast zijn meester moest rijden,
schijnt zich die eer ook te willen toeëigenen, want Willem's
geoefend oog merkte reeds op aan de wijze waarop hij
onder het rijden den boog spande, dat hij even behendig
schutter als ruiter moest zijn. Hoe komt het kind aan zoo
groote geoefendheid ? Want een kind is het feitelijk nog,
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dat nog maar kort den wapenhandel moet geleerd hebben.
En hij draagt de kleuren van den Franschen prins — Arkel
heeft een gloeienden haat aan alles wat er van het sluwe,
bedorven Fransche hof komt.
Als zij op het spoor der honden ter zijde wijken en een
weg inslaan, waardoor zij het wild den pas kunnen afsnijden, ziet Willem van Arkel opeens den knaap vlak in
het gelaat en over het zijne komt plotseling een trek van
de hoogste verbazing. Maar dan drijft hij zijn paard aan,
rijdt vlak voor den jongen ruiter, grijpt het vurige paardje
bij den teugel en zegt op eerbiedigen, maar zeer vasten
toon:
„Dit is geen plaats voor u gravin; veroorloof, dat ik
mij verzet tegen uw plan de jacht verder te volgen."
Met trotsche verbazing zag Jacoba op den schoonen
ridderlijken jonkman, die zich daar in haar weg stelde en
haar wil dwarsboomde, als iets dat vanzelf sprak. Even
dacht zij er aan hem toe te voegen, dat hij zich vergiste,
maar hare fierheid hield haar hiervan terug.
„Zoo ge ontdekt hebt wie ik ben", zeide zij met een laatdunkende hoogheid, die haar moeder Margaretha niet
kwalijk had gestaan, „hoe durft ge dan de hand aan mijn
paard te slaan en tegen mij in verzet te komen, jonker
van Arkel ? "
„En indien ge mij kent," zeide Willem, met een vriendelijken lach, die aan de vaste stoutmoedigheid van zijn
optreden alle driestheid ontnam, „hoe kunt ge dan van
durven spreken tegen een erfgenaam van Van Arkel ? "
Dit antwoord op den overmoed doelende, waarmede
de Arkels altijd voor hun recht hadden gestreden, zelfs
tegen den ijzeren wil van hun landsheer, deed Jacoba, die
steeds om zich heen van dit alles hoorde spreken, lachen.
„Wel! stoutmoedig zijt ge zeker!" zei ze, „maar daarom
zult ge ook wel moed op prijs stellen, al is het dan ook in
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een klein meisje ?" en ze zag hem aan, plotseling een en
al zachtheid en guitigheid.
„Dat doe ik ook," zeide hij, „te meer daar het kleine
meisje wel dapperheid zal noodig hebben. Maar juist
daarom," zei hij op ernstigen toon, „mag ik niet toestaan, dat zij om een ever het leven waagt, dat zij bewaren
moet voor een vorstendom."
Hij hield nog altijd haar paardje bij den teugel en
wendde het nu zachtjes, zonder dat zij weerstand bood.
„Er is niemand, die ooit zoo tot mij spreekt en ik zou
het ook van niemand wachten," zei ze ; „ik weet ook niet,
waarom ik me niet boos maak, maar het is zoo waar wat
ge zegt, en mijn vader heeft me geleerd, altijd eerlijk te
zijn en de waarheid aan te nemen van vriend of vijand."
„Leert Hertog Willem dat ?" zeide Arkel. „Als hij die
les zelf eens in toepassing bracht ? Zou hij wel ooit van
een vijand een waarheid afwachten !"
„Dat zou hij wel! Mijn vader is geen leugenaar ! " riep
Jacoba driftig en sloeg met alle kracht op de hand, die de
teugels van haar paard omklemde. „Ga heen, laat mijn
paard los!"
„Ik vraag u duizendmaal vergiffenis," zeide de jonker
en zijn hand bleef rustig om den teugel, „ik was geheel in
mijn onrecht om zoo tegen uws vaders dochter te spreken. Ik neem de woorden terug, is dit vrouwe Jacoba
voldoende?"
„Het zou niet hoffelijk zijn, zoo ik nog toornig was,"
zeide zij, naar hem opziende en ondanks zichzelve geheel
gewonnen door zijn rustige, stoute mannelijkheid. —
„Maar waarheen voert ge mij ?"
„Ik zal u naar het Hof terugvoeren en niemand zal iets
vermoeden, waar ge heen zijt geweest."
„Gij zoudt daarvoor de jacht staken, u terugtrekken,
terwijl gij de beste jager zijt ? En wat zoudt gij voor reden
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moeten opgeven ? Neen, neen, ik kan heel goed a lleen gaan."
„Dat zou zijn u van een gevaar redden en u aan een
ander blootstellen. We zijn diep in het bosch en overal
kunt ge op wild stuiten, dat nu dubbel gevaarlijk is. Nu
ik eenmaal uw raadgever ben geworden," zeide hij lachend,,
„moet ik wel goed voorgaan en mijn eigen vermaak er aan
opofferen."
Hij had nog niet uitgesproken, toen opeens naast hen
een geweldig gedruisch van krakende takken en een
zwaar, dof gehijg zijn woorden kwam bevestigen. Zij
waren op een tamelijk open plek gekomen, waar eenige
omgevallen boomen den uitgang versperden, toen vlak
naast Jacoba een ever door het hout brak en, wild van
woede en vrees, toch een oogenblik tegenover dien onverwachten vijand halt hield.
Doordat Willem haar paard bij den teugel leidde, had
Jacoba beide handen vrij en — boog en pijl had zij daarin,
vast. Willems wapen hing op zijn rug, 't gold hier snel e n.
goed handelen ; de ever stond terzijde, eenige passen
achter hen .... de paarden hadden het ondier nog niet
gezien .... wanneer Jacoba nu zeker was van haar schot .. .
bliksemsnel vloog dit a lles hem door 't hoofd, steviger
hield hij haar paard, opdat het volkomen rustig zou zijn,,
en bedekte het de oogen met zijn andere hand, op de
gedweeheid van zijn eigen ros vertrouwende. „Schiet !'
zeide hij op gedempten toon.
Jacoba had het reeds begrepen, half om gewend, naar
achteren over het paard gebogen, mikte zij met groote
koelbloedigheid en vóór den ever nog had kunnen toespringen, stoof hij in den kop getroffen achteruit. In
't zelfde oogenblik was Arkel van 't paard gesprongen.
om een tweede aanval van het dier te beletten, wanneer
het schot niet doodelijk mocht zijn. Hij vond het beest in
het lage hout zittend, brullend van pijn en woede, nog
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gevaarlijk in zijn gewonden toestand, maar niet meer tot
een geweldigen aanval in staat. Hij zette het zijn hartsvanger op den kop, zóó dat de geweldige slagtanden niet
meer te vreezen waren, maar gaf het niet den genadestoot. Dat kwam in alle eer de jageres toe, die nu ook
snel van haar paardje gegleden was en den sierlijk bewerkten dolk in de hand naderde.
„Aan u, vrouw gravinne ! " riep de jonkman met oprechte bewondering voor het moedig kind en Jacoba,
van achteren het geweldige beest naderende, stak met
al haar kracht het koude glinsterende staal in de borstelige
huid. De ever viel neer — de eerste jachtbuit lag geveld.
„Bij St. Joris, de kleine lijfknaap!" riep Jan van Beijeren,
die met Hertog Willem het eerst kwam aangesneld, toen
de hoorn met luid en vroolij k getoet ridders en knechten
samenriep, waar het eerste stuk wild was neergelegd,
— want met den voet op den gevelden ever stond de kleine,
slanke figuur in 't nauwsluitend wambuis, terwijl jonker
van Arkel beide paarden vasthield.
Maar Hertog Willem gaf een schreeuw van verrassing
— en de lijfknaap nam de jachtmuts af om er mede te
wuiven, zoodat lange goudkleurige lokken op zijn schouders vielen.
Zoo een geweldig gejuich had er, bij wat stout jachtbedrijf
ook, in het bosch nog nooit geklonken. „Heil de dochter
van Holland! heil vrouwe J donderde het door
de lucht. Jan van Touraine vond de verantwoordelijkheid
van zijn daad niet meer zwaar te dragen, want toen de
jachtstoet wederkeerde, reed Jacoba aan de rechterhand
van haar vader, genietend van haar zegepraal. Achter
hen zeide Jan van Beijeren tot Jan van Bourgondië,
terwijl zij het Hof binnengingen : „Mon cher cousin, als
dat dochterke volwassen is, kan zij haar vijanden de handen vol geven, moge zij dan ook duizendmaal maar een
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vrouw zijn!" En over 't gelaat van „Jan zonder genade"
gleed een sluw en veelbeteekenend lachje.
„Vader," zei Jacoba terzelfder tijd, „doe jonker Willem
van Arkel bij den maaltijd tegenover mij zitten."
„Ik zou een Arkel de eereplaats aan mijn tafel geven,"
riep hertog Willem met ongeveinsden schrik. „ Jacob!
hoe komt gij er toe, dit te vragen?"
„Wat zou het uitmaken, dat hij al een Kabeljauw is,
zoo hij die plaats verdiend heeft. Op het oogenblik zijt
gij toch met zijn vader in vrede."
„Maar daarom bewijs ik hem nog niet de hoogste eer.
En dat ten aanzien van al de Hoeksche edelen. Daarbij
— wat heeft hij gedaan ? Je geholpen, dat je den ever zoudt
kunnen dooden, wat is dat voor een heldenfeit bij een
man ? En terwijl zij het openstaande leeuwenhuis voorbij
gingen, wees hij naar de zware traliën van de kooi en zeide
schertsend:
„Laat uw dapperen jonker eens bij de leeuwen gaan,
zooals Huibert van Malsen deed — bij mijn zwaard, dan
zal ik hem de eer niet weigeren, die ik ook aan Huibert
gaf, en bij den maaltijd zult ge hem recht tegenover je
zien, prinsesse."
Toen de gasten en jachtgezellen zich nog op den Nederhof met honden en paarden bezig hielden, trad Jacoba,
terwijl zij zich schijnbaar met haar valken bemoeide, tot
een groep ridders, die een nieuw aangekocht strijdros beoordeelden. Willem van Arkel was onder hen — en ofschoon al die trotsche edelen den hardnekkigen Kabeljauw innig haatten, gebood thans de hoffelijkheid alle
veeten terzijde "te stellen, — en bovendien, wie zou een
Arkel straffeloos durven krenken?
„Ik had u nog te danken voor uw tijdige en welkome
hulp, jonker van Arkel," zeide Jacoba met halfluide stem,
J. v. B.
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„ik had gewenscht, u bij den maaltijd te mogen toedrinken,
maar mijn vader zegt, dat hij de eereplaats alleen gunt
aan hen, die als Huibert van Malsen hun moed toonen."
Willem van Arkel boog zich en zijn gebruind gelaat
verbleekte; de andere edelen hadden met een spottend
lachje toegeluisterd : de tijdelijke vrede met den ouden
Arkel beloofde toch niet duurzaam te zijn, wanneer de
jonker aan het Hof aldus ontvangen werd. Maar Wi llem
sloeg geen acht op hun veranderde houding en zijn mantel
afwerpende, zeide hij met de meeste kalmte :
„Een eerezetel schijnt men hier niet alleen door macht
en geboorte, maar ook door roekeloozen moed te moeten
verwerven. En aangezien ik op een eerezetel aanspraak
maak, zal ik hem ook verdienen."
Als een loopend vuur verspreidde het gerucht zich door
het Hof : de jonker van Arkel zou bij de leeuwen gaan !
En de kleine gravin had hem er toe aangezet ! Niemand
wist heel en al hoe de zaak zich had toegedragen. Men
dacht, dat de Hertog zijn gast wilde bespotten, en wist niet,
dat deze de vermeende uitdaging slechts als kortswijl had
bedoeld. Men meende,dat het weer een uitbarsting was
van Jacoba's roekelooze will ekeur, en verheugde zich,
dat die den Kabeljauw gold -- en de kleine gravin had
ditmaal waar lijk geheel uit goedhartigheid gehandeld en
hem will en toonen, dat zij er prijs op had gesteld om hem
te eeren voor zijn ridderlijk optreden. Maar ook de jonge
Arkel zelf zag in dat a lles slechts vijandschap en laatdunkendheid. Had in het bosch het kind hem bekoord door
haar moed en liefta lligheid, nu waren all e zachtere gevoelens
hem verre en voelde hij a ll een een vijandig pogen om hem
te krenken en te vernederen.
Van een der wapenknechten had hij een donker wambuis genomen en trok dat aan over zijn eigen felgekleurd
gewaad. Alleen met een dolk in den gordel, trad hij naar
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het leeuwenhuis, dat niet ver van de boeverie gelegen was
en al de gasten en het gansche hof gezinde : edelen en
jonkers, wapenknechten, dienstluiden, allen kwamen uitgeloopen op den Nederhof.
Doch de jonker deed met een beweging allen op een afstand blijven en trad met eenige hooge edelen naar binnen,
waar hij den wachter verzocht de hokken te ontsluiten.
De hand aan den gordel en met het vaste besluit, zijn leven
zoo duur moge lijk te verkoopen, ging hij de kooi in. 't Is
wonderlijk hoe 't geluk den roekelooze vaak nabij blijft,
hoe, die zijn leven in overmoed tracht weg te werpen, beschut schijnt voor de gevaren. Moge lijk ook was de leeuw
„niet goed Hoeksch", zooals Jan van Beijeren lachend opmerkte, dat hij den tegenstander van zijn meester verschoonde, -- zeker is het, dat toen de Hertog, door zijn
knapen verwittigd, aan het leeuwenhuis kwam, hij met
verbazing zag, hoe de Arkelsche jonker met de leeuwen
speelde, alsof het honden waren. Hij durfde niet nader
komen om de beesten, die hem kenden, niet onrustig te
doen worden ; in geweldige spanning bleef hij toezien —
hoe zou hij zich bij den ouden Arkel verantwoorden, wanneer de eenige zoon en erfgenaam hier door een gril het
leven liet -- en toen Willem achterwaarts de kooi uittrad,
strekte hij hem in een opwelling van onstuimige bewondering beide handen toe en riep : „Wèl gedaan, mijn dappere
vriend !" Maar de jonker, een weinig bleek en zeer ernstig
boog zich diep, zonder echter de uitgestoken handen aan
te vatten en met eenvoudigen trots antwoordde hij :
„Noemt gij dit dapperheid, heer Hertog ?" Toch had de
stoute daad Hertog Willem's hart gewonnen en de hoogheid van den knaap deed hem niet toornen. Zelf leidde
hij hem ter hooge zale, zelf deed hij hem de eereplaats aan
zijn eigen tafel, tegenover hem en Jacoba innemen.
Hoe gegriefd de knaap zich ook had gevoeld, hij was
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te jong en te eerzuchtig, dat zijn toom niet zou bedaren
bij de lustige tafelvreugde, bij de hulde, die hem werd
gebracht door a ll e aanzittenden, hem, den zoon van den
tegenstander, die nu niet geduld, maar gevierd werd aan
's Hertogen disch. Maar daar was er één, die geen woord
of glimlach van hem winnen kon ; háár kon hij niet vergeven, dat zij hem, om een gril misschien, den dood had
doen ingaan, en de kleine gravin was nooit met zoo koele
hoffelijkheid bejegend als door haar jachtgezel van dien
morgen. 't Was wonderlijk te zien, door wat zachte woorden en zoete blikken zij hem zocht te verbidden, terwijl de
arme prins van Touraine vruchtelooze pogingen deed,
hare aandacht tot zich te trekken. Wi llem van Arkel bleef
koel voor Jacoba's heuschheid en Jacoba deed prins Jan
boeten voor de vermetelheid van den ander !
Toen de maaltil d ten einde was en de gasten zich verstrooiden, waagde Jacoba een laatste poging, door Willem
van Arkel met den prins en haarzelve te doen neerzitten
in een der vensternissen, maar Jan ,die vreesde, dat alles
bij zijn kleine verloofde zou eindigen in een dier driftige
buien, die hij maar al te goed kende, riep den voorbijgaanden geheimschrijver van den Hertog, Dirc Potter, dat hij
zich bij hen zou voegen en een schoon verhaal doen.
Potter zag met zijn geestig lachje het kleine gezelschap
aan, gewend als hij was, Jacoba, die hem gaarne lij den
mocht, met zijn verhalen te vermaken of afleiding te
bezorgen.
„Vrouw Jacob hoort zoo gaarne van ridderlijke vrouwen",
zeide hij, „ik heb van eene gelezen, die niet ter jacht trok
en niet ten oorlog en wier moed toch door de kronij k geprezen wordt."
„Daar trok een ridder naar het land van Berrie om
de heidenen te bevechten en hij liet een schoone gade
achter, die hij bovenmate beminde. Wèl was hij van
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hoogedele geboorte, maar groote rijkdommen bezat hij
niet, want lang had hij moeten strijden tegen zijn vijanden en om dien krijg had hij zelfs bosschen en akkers moeten verkoopen. Maar toen de zoon van zijn landheer een
heirvaart uitschreef tegen de heidenen, dacht het hem
zijn eer te na om niet mede te trekken. Maar de strijd
duurde lang en zijne middelen raakten uitgeput. Gunstig
was hem de kans en groot was zijn moed : zoo hij zich nog
versche wapenknechten kon verschaffen, zou hij, met
roem en buit beladen, naar zijn land kunnen terugkeeren.
Hij zond nu een bode naar zijne gade, dat zij alles wat daar
nog voor kostbaars in zijn huis was, zou verkoopen en
het geld aan zijn dienaars medegeven. Zóó getrouw volgde
die edelvrouwe het bevel van haar heer, dat zij al hare
sieraden en kostbare kleederen verkocht tot zelfs den
mantel, waarin zij placht te gaan.
„Als nu de landheer feest of maaltijd gaf, kon zij die in
hare oude kleederen niet bijwonen, en door de andere
vrouwen werd zij bespot.
„Dan eindelijk keerden de ridders weder en onder al
de dapperen, was haar ridder de dapperste, de meest gevierde ; arm was hij heengegaan, rijk en aanzienlijk keerde
hij terug en het was om hèm te eeren, dat de landheer
schitterende feesten gaf. En tot aller verbazing verscheen
daar de edelvrouwe in haar oud en veel gedragen kleed,
zonder sieraad en zonder mantel. En als de Heer met
heusche woorden zijn verwondering te kennen gaf, zeide
zij luid, dat allen het mochten hooren : „Zóó heeft mijn
manne gewild, dat ik zou komen, daar ik te zijner liefde
mijn sieraden prijs gaf en hij machtig genoeg is om ook
in dit kleed zijne vrouw te doen eerbiedigen en zóó heb
ik willen komen, daar ik in zijn bijzijn geen mantel behoef, wijl hij mijn mantel der eere is."
Had de heer baljuw met opzet deze sproke gekozen om
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zijn kleine gravinne te verhalen -- en dat juist heden?
Toen de beide jongelieden er de schoonheid van prezen,
zeide Jacoba niets en zag het venster uit.
„Mishaagt de gravin mijne vertelling ? " vroeg Dirc
Potter, half ernstig, half lachend op het meisje neerziende.
Voor zij kon antwoorden, was Willem van Arkel uit
zijn zetel gerezen.
„Hoe wilt gij, dat dit de gravinne behagen zou, heer
Dirc," zeide hij met slecht bedwongen drift. „Dat is geen
moedige vrouw in hare oogen. Gij hadt van vrouwen
moeten vertellen, die dapper als mannen zijn, maar veel
wreeder. Die voor een luim, voor een gril hun vrienden
den dood inzenden — of ze tot bittere vijanden maken."
En zonder groet verliet de jonker van Arkel de feestzaal; hij was voor de laatste maal op het , Hof geweest.
Prins Jan sprong op, of hij hem terug mocht brengen
en de jonge baljuw, verbaasd om hetgeen zijn verhaal
had teweeg gebracht, wendde zich tot Jacoba en zag met
nog grootere verbazing, dat de aanstaande landsvrouwe
droevig zat te snikken. Zachtkens ging hij heen en tot
zijn meester; hij, die van zoo nabij het gezin kende, wist,
dat niemand zoo goed zijn dochterke troosten kon als de
ijzeren Hertog. En toen haar vader zich naast haar neerzette, schreide de stoutmoedige jageres van dien morgen in
zijn armen al haar smart uit, als een klein, bedroefd kind.
II.
Het purper ziet zijn glans versterven,
Hier moet de kroon haar luister derven.

In een ridderhuizinge van Calais, in een ruim en wèlversierd binnenvertrek zat Jacoba's oom van moederszijde, Jan van Bourgondië, hij, dien het volk Jan zonder
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vrees en de adelpartij Hansje van Vlaanderen heette.

Tot vóór weinig tijd was daar in Frankrijk geen man
zoo geducht als hij, Karel VI, aan telkens wederkeerende
verstandsverbijstering lijdende, was tot regeeren onmachtig ; het land werd verscheurd door burgeroorlog,
door hoftwisten, door onlusten van allerlei aard. En daarbuiten vlamde Engeland van begeerte om de kroon van
Frankrijk tot de zijne te maken. Twee partijen stonden in
Parijs tegenover elkaar : Orleans, de broeder van den
waanzinnigen koning, en de Bourgondiër, die schoonvader
van den dauphin Lodewijk was. Telkens als de vijandelijkheden een hoogtepunt hadden bereikt, als Wlilem van
B eij eren soms te hulp moest komen om zijn zwager te ontzetten, verzoenden zich de beide partijhoofden, en telkens
weer ontbrandde de smeulende twist met feller hevigheid. Beide eerzuchtigen haatten elkander met een haat,
die alle blijvende verzoening onmogelijk maakte. „ Jan
zonder vrees" was hoogmoedig, ruw en geweldig; Orleans
een geslepen en diep bedorven hoveling, die dikmaals de
plannen van zijn vijand wist te verijdelen, om daarna zijn
vinnigen spotlust aan hem bot te vieren. Maar deze bracht
met gruwzame wraak zijn spot tot zwijgen, toen hij hem,
drie dagen nadat zij zich weder plechtig verzoend hadden,
's nachts door sluipmoordenaars deed ombrengen. Die
gewelddaad deed het vuur der partijtwisten des te heviger
opvlammen. Toen Jan van Bourgondië zag, dat het niet
aanging zijn schuld te verhelen, trad hij voor 's Konings
gerecht en bekende openlijk, dat hij Orleans deed dooden,
om het land te redden van een verrader.
De rechtbank des Konings sprak hem vrij, maar de
adelpartij met den Graaf van Armagnac en Koningin
Isabella aan het hoofd zwoeren wraak aan den moordenaar. En terwijl gansch Noordelijk Frankrijk door de
burgertwisten op het hevigst was beroerd, vielen de En-
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gelschen in het land, en had in October 1415 de groote
slag van Azincourt plaats, die de bloem van den Franschen
adel deed vallen onder de Engelsche wapenen.
Jan van Bourgondië had niet tegen de Engelschen gestreden, hij beschouwde veeleer hun aanval als een gunstige gelegenheid; met een leger rukte hij naar Parijs op
en vorderde het regentschap. Stormachtige onderhandelingen volgden, maar een andere tegenstander die den
Bourgondiër in macht en geweld overtrof verijdelde al
zijn plannen.De dood velde den jongen kroonprins Lodewijk, ontnam diens schoonvader alle heerschappij, verhief Jacoba's gemaal tot kroonprins en wierp haar een
koninginnekroon in de schoot, welker glans half verbleekt
was door bloed en tranen.
De Bourgondiër was nu te Calais, waar hij Keizer Sigismund en Hendrik V van Engeland wachtte, die daar
samenkwamen om te onderhandelen. Thans echter zat
tegenover hem Willem Eggert, een Amsterdamsch koopman, vertrouwd vriend en gunsteling van Hertog Willem,
door deze tot schatmeester van Holland verheven.
Eggert droeg een eenvoudig, donkerkleurig reisgewaad,
en ook de mantel, dien hij hoffelijk had afgeworpen, was
zonder eenig versiersel. Niet alleen, dat de ernstige man
afkeerig was van de heerschende modepraal, maar het
diende hem ook, dat zijne zending niet al te zeer werd
opgemerkt.
De Hertog van Bourgondië leunde achterover in den
zwaren zetel en bij het schijnsel van vuur en kaarslicht
ontzegelde hij de brieven, die Egbert hem had overhandigd, terwijl deze hem aandachtig beschouwde. Meermalen herlas hij de perkamenten en wierp ze eindelijk
vóór zich op tafel:
„Het komt al op hetzelfde neer," zeide hij, „alleen de
toon verschilt ; mijn zwager de Hertog beveelt en mijn neef
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de Dauphin smeekt, dat ik niet zal onderhandelen, vóór
ik hen te Valenciennes heb ontmoet. Ik kan immers vrij
uit voor u spreken?" vroeg hij, Eggert met koelen, trotschen blik beziende, „mijn zwager schrijft mij, dat gij geheel zijn vertrouwen bezit en dus zal de inhoud dezer
brieven u welbekend zijn."
„Mijn meester de Hertog zendt mij tot u als zijn tolk;
ik ben slechts een werktuig, maar daar ik met hart en
ziel aan mijn meester ben gehecht, is zijn welzijn ook
het mik ne.
Dat klonk zeer nederig en zeer hooghartig tegelijk en de
lippen van den Bourgondiër plooiden zich even tot een lach.
„Ik wenschte óbk zulke dienaren te hebben," zeide hij.
„Dus zijt gij met alles bekend? Allereerst zult gij mij de
gebeurtenissen in Engeland en Holland verhalen, die
deze brief slechts vluchtig aanroert."
„Juist," zeide Eggert. „Mijn meester trok naar Engeland om daar Keizer Sigismund te huldigen en met hem
en Koning Hendrik overeen te komen, dat na zijn dood
Gravin Jacoba het ongestoord bezit der erflanden zou genieten. Maar men kon het niet eens worden en iederen
dag was de samenkomst stormachtiger. Toen onze Hertog
bij den Keizer aandrong, zijn dochter de erfopvolging te
verzekeren, toonde Keizer Sigismund zich daar recht
tegen. „Of hij dan geen mannelijken bloedverwant had,"
vroeg hij hem. Dat griefde reeds Hertog Willem; maar
toen een dag kwam, dat de Engelsche vorst in zijn tegenwoordigheid den Keizer voorsloeg, hem te helpen om de
Fransche kroon voor zich te veroveren, en dus alle rechten der Kroonprinses ter zijde schoof, toen vloog mijn
Hertog in woede op. Hij zeide den Koning, waar Keizer
Sigismund bij zat : „Zoo gij het nog eens wagen durft
tegen Frankrijk op te trekken. dan zal u mijn banier
tegenwaaier I" en daarop verliet hij de zaal."
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„Stoute woorden !" riep de Bourgondiër, „maar ik hoor
ze mijn Beyerschen zwager zeggen. Zóó trad hij ook op,
toen hij nog Graaf van Oostervant was; de jaren hebben
zijn vurigheid nog niet getemperd."
Men kon het den schatmeester aanzien, dat die lof
hem streelde.
„Hertog Will em begreep wel, dat hier geen hulp of
steun te wachten viel," ging hij voort. „Op denzelf den
dag gaf hij voor naar zijn schepen te gaan zien, maar toen
hij met de zijnen aan het water kwam, viel hij op de
knieën en deed der Lieve Vrouwe van Veere de gelofte,
dat hij en al zijn mannen zouden vasten tot zij haar kapelle
in Zeeland bereikt hadden, wanneer Zij gunstigen wind
zond. Daar stonden wij a ll en aan boord en wachtten,
wachtten, twee volle uren, en geen windje was er aan
de lucht. Toen, — wij begonnen den moed te verliezen en
en vreesden den spot der Engelschen, zoo die iets van den
toeleg bemerkten, — daar op ééns vingen de matrozen
met luid gejuich aan de touwen los te gooien. Er stak een
flinke bries op, de zeilen vulden zich en binnen vier en
twintig uren zetten wij in Zeeland voet aan wal."
„Wonderlijk !"
„Niet waar ? Hertog Wi llem nu had besloten, om de
rechten zijner dochter te ste ll en onder de hoede van zijn
geliefd volk. In allerijl schreef hij een dagvaart uit en daar
hebben al zijn getrouwe ridders en knapen en al de steden,
die hem als landsheer erkennen, gezworen, vrouwe Jacoba
als hun wettige Gravinne te erkennen. Van de geschreven
oorkonde bracht ik u een afschrift mede. Zoo het Uwe
Hoogheid believe dit in te zien .... "
Eggert reikte de stukken over en de Hertog ontvouwde
zware perkamenten bladen en las met halfluide stemme:
„Wij .... — Al goed, al goed, wat bladen vol niet naxnen, gij zult mij liever zeggen, wie er ontbreken. --
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.. , . Ridders, knapen en schouten doen cont, want redelijk
is ende natuurlijk regt eyst, dat een iegelijk, goed, eerbaar
man, die God en gerechtigheit voor oogen heeft, zijnen
echten geboren Landsheer goed, getrouw en onderdanig
zij, die schuldig is te helpen, te sterken, te dienen en
lijflijk bij te staan, en blijven tot alle steden en stonden,
tegens allen, die hem aan zijne Heerlijkheden zouden
willen, ende wij in onze bescheidenheit wel weten ende
bekennen dat die doorluchtige Vorstinne onze genadige
Vrouwe, Vrouw Jacob van Beyeren, Daufijne van Vienne,
de eenige dochter ende rechte erfgename is des Hooggeboren Vorsten, onzen Genadigen Heeren Hertoge Willem ....
„Zoo hebben wij wèl bedagt en volkomenlijk bevonden
alle t'zamenlijk ons daarom verbonden en verlooft met
onzen vrijen wille, wanneer dat de Hooggeboren Vorst,
onze genadige Heere voornoemt, aflijvig worde zonder
wettige zonen achter hem te laten, dat wij alsdan onze
Genadige Vrouwe Jacob van Beyeren voornoemt als
Erfdochter ende Leenvolgster onzes genadigen Heeren
ontfangen en huldigen zullen tot onze rechte, getrouwe
Landsvrouwe.
„Gegeven op Onze Lieve Vrouwedag Assumptionis in
't jaar 0. H. 1416."
„Dat kan niet duidelijker," zeide Hertog Jan, het geschrift weergevende. „Verhaal nu verder, heer van Purmerend."
„Mijn verhaal is hiermede ten einde, maar 't gewichtigste mijner zending rest nog, uwe Hoogheid. En wel
uw woord aan mijn Heer over te brengen, dat gij naar
Valenciennes komen zult. Mijn Heer meent wel te begrijpen, wat de Keizer en de Engelsche Koning van u
wenschen. Maar behalve, dat hij u herinnert aan de verplichtingen, die bloedverwantschap, vriendschap, en — mag
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ik zeggen — dankbaarheid voor zijn hulp, u zoovele malen
betoond, van u eischen, meent hij ook, dat de macht, die
u in Frankrijk ontglipt is door den treurigen dood van uw
schoonzoon, u weergegeven wordt, waar gij als beschermer zoudt optreden van uw neef, prins Jan, en uwe
nicht, vrouwe Jacob."
Over het trotsche gelaat van den Bourgondiër gleed een
triomf eerend lachje.
„Goed gedacht, goed gedacht -- en Armagnac, die
reeds het spel gewonnen denkt ! Het voorstel lacht mij
aan, heer Eggert, en gij kunt uwe zending als geslaagd
beschouwen. Breng den Hertog mijn woord over, dat ik
te Valenciennes zal komen en mij bij den Keizer tot niets
verbinden wil. Wacht," voer hij voort, toen Eggert zich
uit zijn zetel hief, „laat mij u een beker wijn doen schenken
en dan, ik heb nog iets te zeggen, vóór gij heengaat."
Op een teeken van den vorst brachten knapen kannen
en bekers ; toen zij zich verwijderd hadden, stond de
Hertog op, hief wandtapijten en voorgang in de hoogte
om zeker te zijn, dat niemand hen beluisterde, en zeide
„Ik zal u, met mijn belofte, nog een waarschuwing medegeven voor uw meester. Licht zijn ook naar Henegouwen
en Holland de geruchten gewaaid, dat prins Lodewijk
geen natuurlijken dood stierf. Ik doe het mijn broeder
luide weten ; de gemaal mijner dochter werd door den
Armagnac's vergiftigd en ik waarschuw hem, dat hij
zijn schoonzoon niet alléén naar Frankrijk zende ! 't Zou
een lam zijn dat men tusschen de wolven jaagde. Dat hij
met een geducht leger hem vergezelle. Ge zult deze woorden herhalen, heer Eggert, zooals ik ze hier zeide. Uw
behouden thuisreize."
Willem Eggert boog om bescheid te doen. De wijze,
waarop de Bourgondiër hem, die, al mocht hij dan Hertog
Willem's vertrouwde vriend heeten, op geen wapen of
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hooge geboorte roemen kon, ontving, leek al bewijs genoeg, dat de zending volkomen geslaagd was en „ Jan zonder
vrees" zijn woord niet breken zou.
Spoedig daarop vertrok hij.
Met groote vreugde werd de afgezant met zijne goede
tijdingen te Valenciennes ontvangen. In het einde van
den zomer reeds was Margaretha daar heengegaan met
haar dochter en prins Jan; Hertog Wi llem had zich nu ook
bij hen gevoegd. Dat zijn zwager zoo gereedelijk hem ter
will e was, overtrof zijne verwachtingen ; het was vooral
zijn vrouw, die er op aangedrongen had, Jacoba onder
de hoede van haar broeder te ste ll en, en de Hertog moest
haar fijn staatkundig doorzicht bewonderen, al had haar
koude en trotsche natuur, die niets bij zijn hartstochtelijk, maar eerlijk karakter paste, hen beiden reeds lang
van elkander vervreemd. Binnen weinige dagen kwam
Jan van Bourgondië ook waarlijk te Valenciennes aan.
De aanzienlijkste mannen van Bourgondië en Henegouwen verzamelden zich daar, en in hunne tegenwoordigheid zwoeren Jacoba's ouders, haar gemaal en haar
oom, de Hertog van Bourgondië, onderling trouwe en
vaste broederschap en elkander in alles met raad en daad
te steunen en te helpen. De Bourgondiër beloofde de Engelschen te bestrijden en a llen te zamen zouden zij gansch
hun streven er naar richten, rust en vrede in Frankrijk
te herstellen.
Ook Isabe ll a, Frankrijks koningin, had haar gezanten
gezonden ; zij bood de hand der verzoening aan den Bourgondiër, maar altijd dringender herhaalde zij het verzoek der regeering, dat ook het hare was : de Dauphin zoude
naar Parijs komen : dààr was zijn plaats.
En nu werd daartoe ook besloten. A llen te zamen zou
men te Quesnay het vroolijke kerstfeest vieren en dan naar
Frankrijk heentrekken.
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Op een der avonden, welke die reis voorafgingen, zat het
hertogelijk gezin in de gele kamer van het slot Quesnay,
het gewone zitvertrek van den Hertog. Bij de hooge, gebeeldhouwde schouw zaten Willem van Beyeren, Margaretha en Jan van Bourgondië in druk gesprek om het
hoogopvlammend haardvuur. Dirc Potter, de jonge secretaris, die nog zoo even eenige stukken had voorgelezen,
speelde in een hoek van het vertrek met een prachtigen,
langharigen jachthond en op een bank aan de overzijde
zaten prins Jan en Jacoba.
Zij hadden de kostelijk bewerkte gouden bokaal en beker
bezichtigd, die de stad Mons haar jonge vorstin had aangeboden, en Jan sprak over de prachtige goudsmeewerken,
die zij te Parijs zou kunnen bewonderen, maar Jacoba
luisterde veel meer naar het gesprek, dat aan de overzijde
van de kamer werd gevoerd.
„Dus blijft gij er bij zonder leger te gaan ?" zeide Jan
van Bourgondië tot zijn zwager.
„Waarlijk, ik meen, dat een leger alles zou bederven ;
ik kom met vredelievende bedoelingen ; de Koningin, wil
met mij samenwerken en dus zal ook Armagnac moeten
toegeven. De beste en roemrijkste adel van Holland en
Henegouwen gaat met mij . Wanneer ik mij dan zal vertoonen in vorstelijke praal, rustig, zonder vreeze, steunend
op mijn goed recht -- zal dat op den adel en het volk niet
den besten indruk maken ?"
„Gij kent Parijs niet, noch zijn hof," zeide de Bourgondiër. „Zie, ik heb mij daar gehaat gemaakt, ik ben
dikwijls al te geweldig opgetreden, ik heb daar daden
begaan, die gij in mij misprijst, ik weet dat wel. Maar wanneer gij een maand in Parijs zijt geweest, zult gij alles anders
inzien. De trouweloosheid en verdorvenheid van dat hof
zult ge spoedig genoeg leeren kennen."
Ook de Prins had toegeluisterd; hij plaatste de zware
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bokaal op een kleine tafel naast zich en zijn frisch, jong
gezicht betrok.
„Jacoba," zeide hij fluisterend, zijn hand op de hare
leggende.
Het was opvallend, dat hij haar nooit bij den naam
noemde, waarbij zij zoowel in het huiselijk leven als daarbuiten meer en meer werd aangesproken en dien zij ook
het liefst hoorde. Hij was te zacht van aard, om zich tegen
haar heerschen, haar overmacht te verzetten, maar in al
zulke kleine zaken gaf hij aan hunne verhouding een
glimp, of zij de schroomvallige, onderdanige gade was,
die hem misschien gelukkiger had gemaakt.
„Weet ge, wat ik zou wenschen ?" fluisterde hij haar
toe, „ik ware eenvoudig de Prins van Touraine gebleven,
de gemaal van de gravinne van Holland-Henegouwen.
't Is me of hit gewicht van de kroon, die ik eens dragen
zal, mij nu al verplettert."
„0, Kroonprins van Frankrijk !" zei ze, minachtend haar
wenkbrauwen optrekkende, „is dan zulk een groot en
schoon land geen moeite waard ? Wie een kroon draagt,
moet er ook voor strijden. Wel, mij is Holland het allerliefste, omdat het mijn eigen volk is en het erfdeel van
mijn vader en van mijn voorvaders — maar ik durf toch
ook wel Koninginne van Frankrijk te zijn, wat booze dingen
men er ook van zegge."
„Och, ge weet er zoo weinig van", zeide prins Jan bedrukt ; „hoort ge niet wat uw oom zegt ? „ Jan zonder
vrees" zult ge toch zeker geen gebrek aan moed verwijten ?"
„Dien naam zult gij ten minste nooit dragen !" zeide
Jacoba heftig.
De tranen sprongen den jongen echtgenoot in de oogen,
hij rees van de bank op, of hij de kamer wilde verlaten.
„Je bent mijn vrouw," zeide hij op nog zachter toon, opdat
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de anderen niets zouden bemerken. Reeds had Jacoba zijn
hand gevat.
„Och, ga zitten !" vleide zij, „zóó meende ik het immers
niet. Ik zeide het in drift. Maar denk dan toch ook, dat
gij een der groote rijksvorsten zijn zult, en de wensch naar
vrede en rust, die voor een dorper past, je niet voegt.
„Voor velen zou het gelukkiger wezen, als een dorper
te zijn geboren," zeide prins Jan mistroostig. „Neen,
wees daar niet toornig om; waarlijk ik kan wel fier zijn
op mijn wapen, waar dat past, maar waarom zou ik, wanneer we samen zijn, niet zeggen wat mij drukt ? Spoedig
zult ge nu Parijs zien en het Hof en dan alles begrijpen. Was
ik daar altijd gebleven, ik zou misschien de omstandighe-.
den nu niet zoo zwaar tillen. Maar onder de zorg van
Hertog Willem ben ik tot man geworden. Gij, die altijd de
liefde en de blijdschap van het gansche Hof zijt geweest,
gij hoort daar hoe ik mij niet aan mijn Hof wagen kan
zonder een leger achter mij."
„Is dan ook hier geen verdeeldheid? Zal ik mij ook niet
altijd tegen de Kabeljauwschen moeten wapenen ? "
„Gij behoeft niet te vreezen in uw eigen slot — gij zijt
een geliefd kind. Mijn vader kent mij niet meer, en mijn
moeder .... "
„Ik houd ook meer van mijn vader dan van mijn moeder," zeide Jacoba, en nu zocht haar hand van zelf de
zijne.
„Gij kunt uw moeder achten," zeide de Prins het hoofd
afwendende.
Eenige dagen later vertrok men. Een stoet van Hollandsche en Henegouwsche edelen volgden hun Hertog, maar
het leger bleef achter. De laatste gezanten uit Parijs hadden zulke goede en verzoenende berichten gebracht, dat
zelfs de Bourgondier de toekomst hoopvol en vroolij k
inzag; 't was alleen de Dauphin, die weder en weder

33

treurig omzag naar den ouden Henegouwschen burcht,
waar hij een gelukkige jeugd achterliet, om een troon
te gaan zoeken, dien hij niet begeerde.
Maar ook voor hem kwamen vroolijke dagen, toen men
te Compiègne in het koninklijk slot was aangekomen. In
het naburige Senlis had koningin Isabella met de jongere
prinsen, den Raad des Konings en den hofstoet van
edelen haar intrek genomen. 't Was toch schoon, zich als
toekomstig heer gehuldigd te zien door al die schitterende
rijksgrooten, toch zoet, te gevoelen met wat onderscheiding zijn moeder hem ontving, toch streelend vooral te
ontwaren, met wat welwillendheid deze laatste zijn jonge
gade te gemoet kwam en hoe Jacoba's schoonheid, haar
li eftalligheid en geest aller harten veroverden.
In de ridderzaal van het slot Senlis, stonden zij voor
het eerst tegenover elkander : de om haar schoonheid beroemde, om haar zedeloosheid beruchte vorstin en hare
zestienjarige schoondochter. Zou Hertog Wi llem's hart
niet gebeefd hebben, dat hij zijn oogappel in zulke hoede
moest achterlaten ?
En Margaretha ? Zij was een koele, trotsche, een intrigeerende vrouw, maar er kleefde geen vlek op haar
naam ; zij stond hoog boven haar koninklijke bloedverwante ; kon de moeder het gri llige, onstuimige kind zonder
angst zien in deze omgeving ? Och ! de luister van een koninginnenkroon verdreef zoovele duistere schaduwen ! De
vader vertrouwde daarbij op Jacoba's helder verstand,
de moeder op het ernstig en degelijk karakter van den
aanstaanden koning. Jacoba mocht zich verbazen, zich
ergeren over al 't geen zij aan 't verwufte Hof zag en hoorde, 't was alles zoo schoon verbloemd, al die vleitaal, die
eerbewijzingen, die hulde aan de toekomstige gebiedster
van een groot en rijk land, was het wonder dat zij het
jonge hoofd deden duizelen ? Heerschzuchtig en overmoedig,
J. v. B.
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zóó hadden geboorte en opvoeding de Dochter van Holland
gemaakt, hier zag zij voor weelde en genot alle zelfbeheersching vallen, hier scheen het haar toe of voor schoonheid, geest en hooge geboorte — haar schitterende gaven —
hemel en aarde zwichten moesten.
't Was dus een slechte school voor dusdanige leerlinge !
Te Compiègne en Senlis volgden de feesten elkander
op. Van alle zijden stroomde de jonge Fransche adel toe,
om zijn kroonprins en kroonprinses te huldigen. De lente
bracht zachte, zonnige dagen, en in het park van Compiègne vermaakte men zich met ridderlijke spelen.
Intusschen was Hertog Willem met de gezanten van
zijn schoonzoon en de Bourgondiër naar Parijs vertrokken ; ook de Raad des Konings was daar wedergekeerd.
Nu volgden eindelooze onderhandelingen.
Willem van Beyeren wilde den jongen Prins niet naar
Parijs doen komen, zoolang de vrede tusschen Armagnac
en Bourgondië geen voldongen feit was, zoolang men „ Jan
zonder vrees" niet openlijk de macht gaf, om in den naam
van den Dauphin vrede en rust in het land te herstellen.
Maar de felle haat van de Armagnacs was niet zóó
spoedig gesust. De Prins moest naar Parijs komen, maar
de Bourgondiër moest verre blijven — dat was hun drijven. Zoo eens de jonge echtgenooten in hun macht waren
en Hertog Willem naar zijn land teruggekeerd, dan was het
spel gewonnen en hun partij zou het bewind blijven
voeren. Maar al hun sluw en listig pogen stuitte af op den
ijzeren wil van Willem. Meer en meer zag hij in, dat het geen
ijle spoken waren, daar zijn zwager hem voor gewaarschuwd had. Hij hield aan zijn voorwaarden, en toen men
hem door schoonklinkende beloften poogde te verwarren,
stond hij in den Raad des Konings op en bezwoer het bij
alle Heiligen : de Kroonprins zou nimmer naar Parijs komen, tenzij met den Hertog van Bourgondië aan zijn zijde.
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Toen nam de tegenpartij haar maatregelen.
't Was dienzelf den avond -- neen, 't was reeds nacht
geworden — dat door de sma ll e, duistere straten van Parijs
een man sloop, gansch in een grauwen mantel gewikkeld
en de muts diep over de oogen, alsof hij de nog gure nachtlucht, of wellicht onbescheiden blikken vreesde. Maar de
straten waren op dat uur verlaten ; nachtvogels mochten
er rondzwerven op buit belust, -- die vielen geen eenzaam
man aan, die zonder toorts of gevolg zijn weg ging, want dat
moest een der hunnen zijn.
In een uithoek van de stad, waar men zijn weg tastend
vinden moest, bleef de man staan voor een oud, vervallen
huisje en als hij in de schaduw van den overhangenden
gevel trad, was het, of de nacht hem in zijn duisternis
verdwijnen deed.
Maar hij bleef daar, zich tegen de deur drukkende, eenigen tijd staan, zonder moeite te doen zich toegang te verschaffen. Toen hij zich aldus wèl vergewist had, dat van
beide zijden niemand naderde, klopte hij zacht aan. Onmiddelijk hoorde men daarbinnen eenig gedruisch en
een klein deurvenstertje werd geopend, maar geen lichtstraal schoot naar buiten.
„Wie is daar ?" vroeg een fluisterende stem.
„van den Koning," zeide de late bezoeker even zacht,
en op dat woord ging de deur open.
De man met den mantel stond binnen in even groote
duisternis als daarbuiten heerschte. -- „Is het gereed ?"
vroeg hij, en voelde toen, dat men hem een klein voorwerp in handen gaf. De deur werd weder geopend en, toen
hij naar buiten trad, weder snel en geruischloos achter
hem gesloten.
Twee dagen later hadt ge diezelfde gestalte het voorplein kunnen zien oprijden van het koninklijke slot Corn-
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piègne, maar de muts was nu naar achteren geschoven en
de mantel lag vóór op het paard. In het park van Compiègne vermaakten zich ridders en jonkers met het balspel.
De Koningin was om alles te bespoedigen, Hertog Willem
naar Parijs gevolgd, maar de jongere prinsen en een groot
gevolg was te Senlis achtergebleven, en elke dag bracht
nieuwe feesten en wapenspel.
Men kwam den Prins boodschappen dat een bode uit
Parijs was aangekomen en hij liet den man tot zich komen, daar hij in den kring der jonge edelen een oogenblik
van het spel poosde. De bode bracht den Prins de groeten
van zijn koninklijke moeder en overhandigde hem, tot
den grond buigende, een gouden halsketen ; door de hooge
Vrouwe gezonden „opdat haar zoon harer mocht gedenken."
Het fraaie sieraad, uit fijn goud kunstig bewerkt, werd
bewonderd en dan den Dauphin onder luid gejuich omgehangen. De bode vond een gul onthaal en een stevigen
dronk in de dienstvertrekken ; maar af schoon hij vermoeid moest zijn van den rit, verdween hij spoedig daarna.
't Ging er lustig toe dien avond bij het maal en in de
algemeene luidruchtigheid lette niemand er op hoe de
Dauphin de spijzen onaangeroerd liet voorbijgaan en vermoeid in zijn zetel leunde. De schoone Dauphine trok aller
oogen, aller harten tot zich; de losse, geestige toon der
Fransche jonkers behaagde Jacoba bovenmate ; zij zag de
hoogste Prinsen voor een woord, een glimlach aan haar
voeten.
Wat had zij nog te duchten van partijhaat, wie zou de
liefelijke vorstinne kunnen weerstaan, wanneer de scepter
eens in haar handen lag ! Al de booze sombere dingen,
waarvan men haar had verhaald, zouden van háár Hof
verre blijven; 't zou zoo vroolijk en lustig zijn als dit
feest ; zij zelf, schoone en gevierde meesteresse, de vroo-

37

lijkste van allen. Met stralende oogen zag zij om zich heen,
en toen de jonge graaf De Nevers haar om een liedeke
smeekte, liet zij zich door Adriaan van den Raaphorst
de luit reiken en langzaam gleden haar blanke vingers
over de snaren.
„Een Dietsch liedeke," bad de Nevers, zich tot haar
buigende.
Zij ontlokte aan haar speeltuig een langzaam, klagend wij sj e en half zingend, half sprekend, begon zij op droeven toon :
„Het was een kindt, soo kleynen kindt
Een kindt van twaelef jaren,
't Sou met syn boochj en uyt schieten gaen.
Daer de halen en konyntj es waren, konyntjes waren."
„Wat ik bidden mag, mijn liefste, dat liedeke niet."
Iets zonderlings in de stem van den Dauphin deed Jacoba
zich haastig tot hem wenden. De Fransche prinsen en
jonkers hadden haar zóó bezig gehouden, dat zij ternauwernood naar hem had omgezien ; nu zag zij, hoe hij zeer bleek
achterover in zijn zetel leunde.
„Wat is het ?" zeide zij, nu plotseling alle waardigheid
en behaagzucht vergetend ; zij sloeg den arm om zijn schouder met eene bezorgdheid, die iets moeder lijks had; zoo had
zij ook altijd te Quesnay gedaan, wanneer haar speelmakker zich bij de jacht of bij het spel had gewond. Hij zag
het spottende lachje op het gelaat der gasteil en duwde
haar zachtjes terug:
„Niets, niets. Zoo dade lijk zal het beter zijn. Wij zu ll en
den hof ingaan ! Zing je liedeke, maar een dat minder
droevig is. Zing dan de „alouette", Jacoba. Weet je nog,
hoe ik het je leerde ? "
Hij wees zijn page terug, die een beker wijn aandroeg :
„Straks, straks. De Dauphine zal zingen."
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Jacoba, reeds gerustgesteld, zette zich in den breeden
zetel en zong. Over den luit gebogen, sloeg zij de lichtbruine
oogen van onder de lange wimpers met schalkschen blik
op naar Nevers, die tegenover haar was gezeten, en zoo
frisch en zangerig als een stroomend watertje klonk de
geliefkoosde wijs:
„Alouette, voghel clein !
Dijn nature es soet ende rein
So es dijn edel sanc
Daer dienst du met den here allein
Te loven om sinen danc."
„Of het de leeuwerik zelf ware," zeide er een.
De luit zong voort met heel heldere en hooge tonen, als
wilde zij den stijgenden vogel weergeven, en toen klonk
weer haar stem, nog zoeter en inniger:
„Daeromme ben ic met di ghemein
Ander voghel wil ic ghein
Dan di, myn leven lanc.
Alouette ! voghel clein !
Dijn nature es soet ende rein
So es dijn edel sanc."
Luide ware de toejuichingen, maar een andere, een
pijnlijke kreet overstemde die. „Ach, de Dauphin !" Jan
van Touraine was opgestaan en had den beker geheven,
om zijn gemalinne toe te drinken ; maar met een zwaren
slag viel het gouden vaatwerk op den feesttafel, zoodat
de wijn naar alle kanten rondspatte, en de Prins lag
bleek en bewusteloos in de armen van zijn toegeschoten
lijfknaap.
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Weinig giste Hertog Wi ll em, die zich te Parijs meer en
meer bezorgd maakte over den gang der zaken, dat, terwij 1 hij zoo ijverig voor het recht van zijn schoonzoon
streed, zijne afwezigheid van Compiègne dezen noodlottig
zou worden. Dáár tenminste waande hij alles in veilige
vroolijkheid, en hijzelf was vastbesloten geen stap terug
te wijken, maar zijn zaak tot het uiterste te verdedigen.
Na een heftige vergadering met 's Konings Raad, zat hij
des avonds in zijn vertrek, toen de heer van Enghien, een
der ridders, die hem zeer was toegedaan, tot hem gebracht
werd. Menigmaal gedurende zijn verblijf in Frankrijk
had hij met dezen ridder onder een vroolijken dronk zijn
zorgen ter zijde gesteld, maar hedenavond bleef het voorhoofd van den Hertog bewolkt en ook Enghien scheen zich
gedrukt te gevoelen door zorgen. Telkens bezag hij zijn
vriend van terzijde en opende den mond als om iets gewichtigs mede te deelen, en telkens wendde hij zich weer
af, of hij den moed tot spreken miste.
„Bij mijn eer," riep eindelijk Wlilem, luid zijn gedachtenloop volgende, „hoelang nog zal ik mij door deze vreemdelingen laten vertrappen ! Wie telt hier moed en riddereer ! Een glanzende hofstoet, die alleen wordt hier geteld.
Waarom steekt de mijne ook zooaf bij dien van den Koning, terwijl ik toch in macht en ridderlijkheid voor geen
vorst ter wereld behoef onder te doen ?"
Enghien .zag verbaasd op, als had hij zulke klacht wel
het allerminst verwacht. Hij schoof zijn zetel dichterbij en
legde zijn hand op den schouder van den ander. „Schuilt
daar geen eigen schuld onder, heer Hertog," zeide hij
zacht. „Zou niet uw hofstoet veel schitterender zijn, zoo
gij Holland's glorie niet in wrevel van u had gewezen?
A ll een de edele Arkel zou meer vorsten en prinsen onder
uw banier gebracht hebben, dan a lle Hoeksche edelen te

zamen".
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Een oogenblik fronsten zich de zware wenkbrauwen
van den vorst bij het aanraken dezer oude wonde, maar
met de onstuimige eerlijkheid, die hem aan zijn vrienden
zoo lief deed zijn, greep hij Enghien toen bij de hand en
riep : „Gij hebt gelijk, mijn getrouwe, gij hebt altijd gelijk.
Hier heb ik leeren inzien, wat al ellende burgertwist met
zich voert. Aan vreemd leed spiegelt men zich het beste.
Ik weet wel, hoezeer gij Arkel genegen zijt, maar ik beloof
het u plechtig, zoo ik mijn zoet Holland weer mag zien, zal
ik den jonker in zijn recht herstellen en de partijen trachten te verzoenen. Bij Onze Lieve Vrouw van Veere, ik beloof het !"
Enghien drukte de hem toegestoken handen ; zijn gelaat
teekende ontroering. „Uw zoet Holland weerzien ! dat zult
gij !" zeide hij. „Stil! laat niemand ons beluisteren. Ik
kwam van avond hier om u te waarschuwen, en een oogenblik — ja, ik beken het — weifelde ik, want ook mijn
leven is niet zeker, nu ik hun plannen verraad en ook ... .
ik heb nog altijd den vijand van mijn vriend Arkel in u
gezien. Maar thans ! Luister, heer Willem, er is geen tijd te
verliezen ; wij moeten een plan beramen, —een listige vlucht,
dat alleen kan ons helpen. Te Parijs zijt gij niet veilig; de
Armagnacs zijn besloten zich van u meester te maken;
morgen reeds willen zij het plan ten uitvoer brengen .... "
Willem rees op en achter hem viel dreunend de zware
eiken zetel op den grond.
„Zich meester maken ? Van mij ? Van den Hertog van
Holland, Zeeland en Henegouwen ? Van den schoonvader
van den Dauphin ? Van mij ? Mij gevangen nemen als een
straatroover ?"
„Zacht wat ! zacht wat !" riep Enghien, bevreesd om zich
heen ziende, of hij geen wandtapijt, dat een luisteraar verbergen kon, bewegen zag, „laat ons liever beraadslagen, hoe
gij hier uit komt. Moed telt hier niet. Alleen list kan baten."
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Lang bleven zij in gesprek, en toen de lijfknapen den
Heer van Enghien uitlichtten, zeide de Hertog luid tot
hem : „Ge zult dus morgen het noenmaal bij mij gebruiken, mijn vriend, maar wees niet te vroeg. In den ochtend
wilde ik naar Sint Maurits ter beêvaart rijden, maar ik
zal bij het ochtend-krieken heengaan, om weer tijdig hier
te kunnen zijn."
De wachters die in den gang stonden, wisselden een
blik en één van hen ging met den Heer van Enghien ter
poorte uit. „Dus na den noen," zeide hij zachtjes tot zijn
makker in het voorbijgaan.
Het was de Zaterdag vóór Palmzondag en 't begon pas
even te lichten, toen de Hertog op zijn besten draver
gezeten de poort van Parijs uitreed. Hij was ongewapend,
zooals het een vroom pelgrim past, en zijn ros stapte langzaam den weg op, als trilde de hand, die den teugel voerde,
niet van koortsachtig ongeduld. Maar daarbuiten ! Verbaasd zagen de landlieden, hoe een forsch ruiter in woeste
vaart hen voorbij stormde. Zoo rijdt een man, die des
vijands bende achter zich weet; maar de weg was eenzaam en geen krijgsgeroep stoorde den vrede van den
li e flijken lente-ochtend. Booze verhalen kwamen hun in
de gedachten en die den wilden ruiter zagen voorthollen,,
sloegen een kruis, om zich tegen de kwade geesten te beschermen.
Zonder af te zitten, reed Hertog Will em de twintig uur,
die er tusschen Compiègne en Parijs lagen. 't Begon den
volgenden ochtend nog maar te schemeren, toen hij voor
den poort den horen stak ; een enkele dienaar slechts kwam
hem op het binnenplein te gemoet, om het afgematte paard
over te nemen, een oud man, die in tranen losbrak toen hij
den Hertog herkende.
„covert, wat is hier nu gebeurd ?" riep de Hertog nog
ademloos van den sne llen rit.
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De man wees naar de vensters van de woonvertrekken
waar licht schemerde : „De jonge meester," stamelde hij.
Een oogenblik duizelde het den ijzeren man, maar
hoe pijnlijk en stijf van de buitengewone inspanning, hij
stormde toch de trappen op, die naar boven voerden.
De deur der ineenloopende vertrekken stond half open,
hij hoorde geprevel van stemmen en snikken .... hij hief
den voorhang op .... om de groote, gebeeldhouwde slaapstede branden waskaarsen. Bewegingloos bleef hij aan den
ingang staan. Gansch het hofgezinde, alle knapen en dienaars lagen op den grond neergeknield. Hij zag vóór de
legerstede den hofkapelaan staan in zijn wit koorhemd en
er nevens, alsof zijn taak was afgedaan, den ouden heelmeester, die het gezicht in de handen verborg. Hij zag zijn
vrouw Margeretha in haar hoogen zetel zitten, met haar
koud, trotsch gelaat hoog opgericht ; alleen de scherpe trek
om den mond sprak van smart, maar nog meer van verbittering ; hij zag zijn dochter, zijn geliefde vrouwe Jacob,
in een hoek van het vertrek voor een rustbank geknield;
hij hoorde haar gejammer, haar lange, blonde vlechten
sleepten op den grond. . . . hij zag het alles en kon niet beseffen wat het beteekende, hij kon niet gelooven, dat zóó
zware slag gevallen was. Waar was zijn schoonzoon, de
Prins, dien hij had opgevoed, die hem lief was als een
eigen kind, op wiens staat en roem hij al het geluk van
zijn huis en van zijn eenige dochter had gebouwd. Daar
week de priester ter zijde en knielde met de anderen ter
neder. „Vertrek, christenziel." bad hij overluid; het licht
der waskaarsen viel op een verwrongen en gevlekt gelaat.
„Vergiftigd!" Een vreeselijke kreet klonk er door het
doodsvertek. Zoo was hij dan toch nog te laat gekomen!
Wankelend, bleek, als een oud, gebroken man, zag het
Hof zijn Hertog naar het bed treden. Met inééngeklemde
handen staarde hij op het misvormde lijk ... „Gevloekt !"

43
kreet hij, maar de hand van den slotkapelaan greep de
zijne : „Niet hier, heer Hertog, niet in het aangezicht
van den dood .... " Toen beet hij de lippen vast opeen en
met starren blik, zonder een woord, zonder naar zijn dochter
om te zien,schreed Willem door de knielenden naar zijn
eigen vertrek. Zoo daar onder de Fransche jonkers, die nu
voor de zielerust van hun Prins baden, een aanhanger
der Armagnacs mocht wezen, hij zou ten minste niet zien,
hoe deze slag den Hertog van Beijeren gansch verbrijzelt
ter aarde wierp.

Men peilt geen grond van 't hof; zijn
afgrond leit te diep.

In 't midden van het graafschap Oostervant lag het
grafelijk slot Bouchain. Daar had Willem van Beijeren,
als stedehouder van zijn vader, zijn vroolijke, schitterende jeugd geleefd ; daar had hij de ridderschap om zich
heen verzameld onder de banier, die met het Beijersche en
Henegouwsche wapen ook een gouden egge voerde met
de wapenspreuk „Verbrijzelen en vereffenen" ! Als een
egge, had hij toen gedacht, zou zijn ridderlijk zwaard
door de landen gaan, alles wat laag en onedel was, neerwerpend, alle onrecht vernietigend. De glanzende tourrooien waren daar gevierd, Koningen hadden er gastvrijheid gevonden, Froissard en andere Henegouwsche dichters hadden daar hun schoonste liederen gezongen. Nu
kwam de Hertog, in zijn verwachtingen bedrogen, gebroken door leed, gefolterd door lichaamskwalen, er -een
rustig sterfbed zoeken.
Voor den sterken man, die fier op zijn lichaamskracht
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in dollen overmoed het leven was doorgestormd, waren
de elkaar zoo snel opvolgende gebeurtenissen dier laatste
dagen te veel geweest. Een koningskroon had hij voor zijn
dochter veroverd, haar erflanden dacht hij tegen alle
gevaren bevei li gd, en daar ontzonk hem opeens a ll es te
zamen. Door de inspanning was op zijn rit van Parijs naar
Compiègne een oude beenwonde — door een hondebeet
veroorzaakt — weer gaan zwellen. In zijn duldelooze pijn
had hij zich door den heelmeester het gezwel laten wegnemen, maar er was wondkoorts bij gekomen en iederen
dag voelde hij zich zwakker worden. Jan van Bourgondië
was met zijn beide zonen tot hem gekomen en bracht de
treurigste tijdingen van Frankrijk. Alles was verloren,
het spel was ten einde. Aan zijn moede handen ontglipte
het zwaard, en zijn eenige dochter moest hij achterlaten
zonder beschermer, te midden van vijanden. In hetzelfde
vertrek, dat hij als graaf van Oostervant altijd had bewoond,
lag hertog Willem op een rustbank uitgestrekt en Jacoba
was naast hem gezeten. Door de opengeslagen vensters
zag men uit op den hof; de zon was aan 't dalen en de lucht
in 't westen was teerrood en helblauw ; vóór het venster
zat in een bloeienden kersenboom een vink te fluiten.
Vader en dochter waren alleen. Jacoba zag met droevige,
droomerige oogen vóór zich uit in den liefelijken Mei-avond
en hertog Will em keek naar de zestienjarige weduwe
en dacht hoe zwaar de levensstrijd voor zijn lievelinge
zou zijn, terwijl hij, nog in zijn vo lle kracht, zich reeds
verwonnen en verslagen voelde.
„ Jacob !" zeide hij.
Ze schrikte uit haar gepeins op en zag hem aan.
„Wat is er, vader, hebt ge weer pijn ?"
„Neen, ik ben alleen heel moede. Mijn arm kind, wie
zal je beschermen ? "
„Vader !" — ze lag voor zijn bank geknield en hield zijn
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handen omvat, „zeg dat toch niet, ge zult beter worden."
„Neen. Ge moet sterk zijn, Jacob, ge zijt nog een jonge
vrouw, maar ge zijt ook gravinne van Holland en Henegouwen ; j e bent sterk geweest toen ' Jean heenging, en
nu...."

„0, het was verschrikkelijk," riep de kinderlijke weduwe
huiverend en schreiend, maar dit, dit is veel erger. Wat
zal ik zijn zonder u! Vader, blijf bij me."
„Stil, stil! Zoudt ge niet altijd zoon en dochter voor
me zijn ? Ik zie niets dan een zwak kind," zeide hij met
moeite zijne ontroering verbergende. „We moeten over
ernstige zaken spreken, Jacob."
„Ik luister, vader," zeide zij kalm, met haar helderbruine
oogen, zoo gelijk aan de zijne, hem vast aanziende, terwijl
de tranen nog op haar wangen lagen.
„ Je zult boven alles je erfgoed liefhebben, Jakob? Je
zult Holland en Henegouwen nooit prijs geven ? Je zult
toonen dat je de dochter van Willem van Beyeren zijt?
Beloof je het mij ?"
„ Ja, vader," zei ze en er kwam een hooge blos op het
bleek gelaat ; „het is alles wat mij rest. Ik zal gravinne
weten te zijn ! Wee, die het mij zou durven beletten!"
„Goed," zeide de zieke met een zwak lachje. „Maar ge
staat midden tusschen de vijanden, mijn dochter, ge kunt
niet alleen blijven, ge moet hertrouwen."
„ Ja, vader," sprak zij zacht en ze boog het hoofd in het
zijden kleed, dat over de rustbank geworpen was. „Moeder
en mijn oom van Bourgondië hebben mij reeds gezegd .... "
„Zij hebben Jan van Brabant genoemd?"
Jacoba hief haar gezichtje op en knikte treurig van ja.
„Ge hebt hem aan 't Fransche hof reeds gezien, Jacob?
Ja, ik zie wel, dat ge er voor terugschrikt. Hoe kan het
anders ! Nog een kind, nietwaar, een zwakke, bedorven
jongen ; mijn meisje moet een man hebben. Maar moeder
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en de Bourgondiër hebben er hun hart op gezet 'en, wie een
kroon draagt, kan niet naar zijn hart luisteren, Jacob."
„Ik weet het al, vader."
„Wie weet het beter dan ik, kind, die een hart had,
dat zich niet bedwingen liet en een vrouw .... Ach, Jacob,
wat zou ik veel in mijn leven ongedaan willen maken!
Zult ge goed voor uw vader blijven bidden, Jacob ? God
weet hoezeer ik dat noodig heb ! .... Neen, ge moogt niet
schreien. Ik heb een ander plan dan het Brabantsche huwelijk ; we zullen een samenzwering op touw zetten, dat
hebben we wel meer gedaan, is het niet zoo ? Herinnert
ge u nog den jongen ridder van Arkel ?"
Er kwam een heel andere trek op het gezichtje, dat naar
den zieke was opgeheven.
„Willem van Arkel ? Ja, vader, 6f ik het nog weet, de
jacht op den ever, dien ik volgde, toen hij met me was!
En toen hij bij de leeuwen ging, zoo goed als ongewapend,
en dien avond toen hij zoo toornig vertrok ! Ik heb hem
nooit kunnen vergeten, ik zag in heel Frankrijk geen
schooner man."
„Een stout man en een edel ridder, Jacob. Eerlang zal
hij Hertog van Gelder zijn en onder de rijkste en hoogste
vorsten van deze landen behooren. Ieder prijst hem als
een goed en zachtaardig heer; hij is een der weinigen, die
de ridderschap nog hoog houden. Ik heb veel aan hem
misdreven en zou gaarne alles goed maken. Ik weet niemand, wien ik met rustiger hart mijn dochter en mijn
graafschap zou toevertrouwen. Alle partijschap zou op
eens te niet gaan en ge zoudt vredig en gelukkig regeeren.
Wat zegt ge van mijn plan ?"
Zij vatte zijn handen : „Doe het vader, zet het door!
Moeder zal den Brabanter willen, maar ik zou het zoo
vreeselijk vinden. Zou het niet heerlijk voor u zijn alles in
vrede te weten ? Ja, de Heer van Arkel zou mij kunnen
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beschermen, mij en mijn land, wanneer hij slechts wil .... "
Zij zweeg, want haar moeder, Margaretha van Bourgondië, trad met „ Jan zonder vrees" het ziekenvertrek binnen. Nadat er een poos over onverschillige zaken was gesproken, drongen zij er, zooals iederen dag, bij hertog
Willem op aan, dat hij in het Brabantsche huwelijk een
beslissing zou nemen.
„Ik wil nog van avond met mijn getrouwe vrienden
spreken en raad houden," zeide de Hertog, „en binnen
weinige dagen zal ik dan weten wat mij hierin te doen
staat."
Zoodra Willem zich zeer ziek gevoelde, had hij al zijn.
vrienden en getrouwen tot zich geboden en elken dag
kwamen te Bouchain ridders en edelen aan, die aan den
laatsten wil van hun Heer trouw wilden beloven. Als een
donderslag viel in die vergadering van Hoeksche mannen
de voorslag, om Jacoba aan den Heer van Arkel ten
huwelijk te geven.
Toen Willem met spreken ophield en met gesloten
oogen, doodelijk vermoeid op zijn rustbank terugzonk,
heerschte er een diep stilzwijgen in het vertrek. Daar
sprong de Heer van Wassenaer uit zijn zetel op en riep :
„Mijn vorst, wat zult ge u dus vernederen ? Uwe eenige
dochter te geven aan uw doodsvijand, een lagen jonker
van Arkel !
Met iets van de oude forschheid richtte hertog Willem
zich op, terwijl hij driftig zeide : „Geen lage jonker van
Arkel, heer van Wassenaer, maar een toekomstige Hertog
van Gelder!" En hij ging voort aan te toonen, hoe alle
binnenlandsche twisten zouden eindigen met deze verbintenis, hoe het land tot welvaart en bloei zou geraken
en sterk zou zijn tegen de vijanden van buiten.
Hoewel schoorvoetend moesten de Hoeksche edelen de
waarheid hiervan toegeven. Nog dienzelfden avond ver-
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trok de ridder van Leijenburg, die te Gorkum Drost was,
naar jonker van Arkel, om zijn gezindheid te weten te
komen.
Dagen van spanning volgden er in het slot Bouchain;
de Hertog verzwakte zichtbaar en leed veel pijn ; zijn vrouw
en zijn zwager wilden hem met alle geweld de gedachte
aan Arkel uit het hoofd zetten, maar hij liet niemand bij
zich dan zijn dochter en zijn geneesheer. Toen eindelijk
de Drost van Gorkum terugkwam, lag de zieke in een
lievigen aanval van pijn, maar toch gebood hij, dat men
den afgezant dadelijk tot hem zou brengen. De ridder
trad tot voor de legerstede en zag vol medelijden neer op
den uitgeputten man, die de oogen tot hem opsloeg en
zede: „Zeg het mij : is het j a of neen?"
„De jonker ...." begon de Drost.
„Neen snel," hijgde de hertog, „wát is het?"
„Neen, heer Hertog."
„Ik wist het wel," mompelde hij en wendde het gelaat
af. Ook dat was verloren ; alles liep ten einde ; daar viel
voor hem niets meer te herstellen, niets meer ongedaan
te maken. Recht had hij willen doen, een ridder zijn in den
echten zin, 't was zijn droom geweest, het graafschap tot
hoogen bloei te brengen en het als een vaste onbetwistte
bezitting aan zijn dochter na te laten. In die laatste oogenblikken zag hij hoever zijn overmoedige trots en onverzoenlijke vijandschap hem hadden gevoerd. Wanhopig en
door allerlei zorgen benauwd, lag hij in de zijden kussens
en wilde niemand tot zich toelaten ; maar in den avond
kwam de slotkapelaan in het vertrek en bleef er den
ganschen nacht.
Toen de morgen aanbrak, was de Hertog rustig, de
aarde lag achter hem ; geloovig Christen, zag hij den dood
als den bevrijder te gemoet ; dapper ridder, zou hij zijn laatsten strijd met eere strijden. Hij deed zijn gade en zijn broe-
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der komen en gaf zijn toestemming tot het Brabantsche
huwelijk.
Toen verlangde hij alleen te zijn met zijne dochter.
Reeds had Jacoba in haar moeders vertrek het verhaal
van den Gorkumschen Drost aangehoord. Neen, Willem
van Arkel had niet de dochter van den Hertog als zijn
bruid willen aannemen. Het heugde hem toch nog te wèl,
hoe de Beijer, om haar geboortefeest te vieren, zijn voorvaderlijken Burcht had doen verwoesten op Sint- Jacobusdag. De oude wond was nog niet geheeld, zóó licht kon
een Arkel niet vergeten. Jacoba zat stil toe te luisteren
en 't was haar, of zij den Jonker zag en hoorde, met diezelfde driftige woorden, waarmede hij eens van haar
was weggegaan. Dit was de tweede maal, dat zij die ieder
met een lachje aan zich onderwierp, door Willem van
Arkel teruggewezen werd. Vijanden zouden zij zijn, hij had
het aldus gewild, en zoo ooit haar de zege was, dan — wee
hem ! Maar nu, aan haar vaders bed geknield, waren al die
gedachten ver weg ; dat zij hèm ging verliezen, dien zij
niet al de teedere en vurige liefde van haar onstuimig
kinderhart bemind had, woog het zwaarst.
„'t Was alles vergeefsch, Jacob," zeide de Hertog, haar
blonde vlechten streelende. „Ge weet wat ik zeide vóór
de Drost vertrok. Ge hebt nu alleen te leven voor je land,
voor je waardigheid. Ik heb zoolang ik kon je recht verdedigd ; nu moet ge het zelf verdedigen. Je moeder en je
oom willen, dat ge Jan van Brabant huwen zult. Met
hèm zult ge zeker zijn van de Bourgondische macht en
wèl zult ge sterken steun noodig hebben om staande te
blijven. Zoo de Brabanter nog een dwaze knaap is, gij zijt
al een vrouw, Jacob, een sterke vrouw, en ge zult een
moedig en edel vorst van hem maken met Gods hulp.
Beloof me .... "
Uitgeput viel hij neder; zij kuste zijn handen en beJ.v.B.
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loofde alles. De Brabanter of een ander, wat maakte het
uit ? Zij had het immers reeds lang geleerd, dat een vorstin
niet over haar hart kon beschikken. Haar hart zou voor
haar land zijn, hij mocht gerust wezen. Zij was zijn dochter, zijn „Vrouwe Jacob", zij zou haar recht wel weten te
verdedigen. Met een tevreden glimlach bleef hij liggen,
haar handen in de zijne.
Dien middag werden voor de laatste maal al de Graven,
Baroenen en Edelen, die te Bouchain waren, saamgeroepen
om hun Heer en Gebieder vaarwel te zeggen. Willem had,
hoe uitgeput ook, op zijn hoogen zetel zich doen dragen;
men had hem een zwart fluweelen mantel omgeworpen,
en het matbleek gelaat met de donker starende oogen
stak er spookachtig bij af ; over den rug van zijn zetel hing
een kleed met zijn wapens en de krijgsspreuk uit zijn jongelingstijd : Recht brengt zege. Zijn vrouw en dochter, Jan
van Bourgondië met zijn zonen, zijn trouwe geheimschrijver, de Baljuw Dirc Potter, omgaven hem. 't Was
een diep aangrijpend schouwspel, toen de stervende
Vorst de hand op den schouder van zijn knielende dochter
legde en zijn trouwen mannen als zijn laatsten wil aanbeval haar rechten te verdedigen. Geen der forsche krijgers, die onbewogen bleef, toen zij één voor één voor
hem traden en zwoeren hem ter wille te zijn.
Vóór den morgenstond was Willem van Beijeren, in zijn
twee en vijftigste levensjaar, de eeuwige rust binnengegaan.
Zooals de doode beschreven had, bleef zijn hart te Bouchain, maar in de slotkapel van 's Graven Haghe werd hij
met vorstelijken luister begraven.
Terwijl vrouwe Margaretha met heel den glanzenden
stoet haar gemaal het laatste uitgeleide deed, was Jacoba
all een met enkele dienaren en een kleine bezetting te
Bouchain achtergebleven. Het was haar wil geweest, en
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niemand kon zich daartegen verzetten. Al die dagen bleef
zij in het eenzaam vertrek, waar haar vader gestorven was.
In de dienstvertrekken was het hofgezinde in de grootste
bekommering over de jonge meesteres. De kamervrouw,
die haar diende, verhaalde hoe zij telkens den maaltijd
onaangeroerd liet, hoe ze onbeweeglijk uit het venster
zat te staren, of luid schreiend door het groote vertrek
op en neder liep. En in den avond schaarden de getrouwe
lieden zich dichter bijeen en spraken fluisterend, hoe groote
smart soms tot ijlhoofdighied voeren kan. Was uit Holland
ook niet de tijding gekomen, dat Willem Eggert, de getrouwe en geliefde vriend van den Hertog, ter aarde was
gevallen bij het vernemen van de doodstijding en zijn
meester slechts twee dagen had overleefd ? En terwijl men
toch over zulke ijselijke dingen sprak en bedacht, wat
booze tijden het waren verhaalde de valkenier het akelige
nieuws, dat hij gehoord had. Niemand mocht hem als den
zegsman noemen, want het was verboden er over te
spreken.
„Vertel het ons, Wouter," drongen de jonge knapen
aan. De oude keldermeester keek bedenkelijk, maar schikte
toch ook zijn bank dichter bij die van den spreker.
„In Gorcum is het gebeurd," begon Wouter op zachten,
geheimzinnigen toon, „toen onze genadige Heer — God
hebbe zijne ziele — stierf. Er gingen vier Gorcumsche
knapen, zonen van gezeten burgers, 's avonds laat uit het
wijnhuis en zij kwamen het kerkhof voorbij . Daar zagen zij
opeens op den kerkhof muur een vurige gestalte, die snel
naderde, en een schrikkelijke stem riep : „Gevloekt dit
land ! Gevloekt het huis waarin ik geboren was !" Toen
de jongelieden die vreeselij ke gedaante steeds meer nabij
zagen komen, vlogen zij, terwijl zij eerst verlamd van
schrik waren den weg terug en klopten bij het wijnhuis
aan, dat reeds gesloten was. Toen de dienstmaagd met

52
een licht in de hand de deur opende, vielen zij over elkander
als dood voor haar voeten neer. Heel het huis raakte in
opschudding, en de knapen werden naar hun ouders gedragen. Niemand wist wat hun overkomen kon zijn, daar
zij geen enkel woord konden uiten, maar den volgenden
morgen verhaalden zij, wat zij gezien hadden, en heel de
stad raakte in angst. Daar," en de verhaler sprak nog
zachter, „kwam 's avonds Jan van Beest in de poort
gereden met de tijding van 's Hertog dood .... "
„Ik weet niet, hoe gij zulke laffe praatjes hier durft
houden, Wouter," zeide de oude Govert boos. „ Jaap, waarom zit je voortdurend achter je om te zien. Wat is daar
te kijk!"
„Niets," prevelde de jonge verschrikt, „ik dacht, dat ik in
die nis... .
„Een bloodaard ben je! Wat zou daar zijn ? Ik wil
hier niets meer van hooren en wie er verder over spreekt,
krijgt met mij te doen," en de oude Govert ging grommend
het vertek uit.
„Wouter," fluisterde de jongen, „wat zou dat spook
daar gedaan hebben ?"
„Op het kerkhof van Gorcum liggen al de verslagenen
uit den Arkelschen krijg. Er is daar veel onrechtvaardig
bloed gestort," zeide de man gewichtig. „Stil daar komt
Govert terug ! "
Treurig gingen de schoone Junidagen voorbij in het
lustslot Bouchain, tot de Hertogin-Weduwe terugkeerde.
Het was 's avonds laat en Jacoba had zich reeds ter ruste
begeven, toen zij op den burcht aankwam ; de jammerende
kamervrouwen verhaalden haar van de radelooze droefheid
der jonge Gravin. Vast besloten, om haar met geweld tot
andere gedachten te brengen, kwam Margaretha den anderen morgen in de vertrekken harer dochter. Maar deze
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ontving haar, zorgvuldig gekapt en gekleed, met de grootste kalmte.
„Het verheugt mij, je zoo verstandig te zien," zeide de
hooge vrouw, altijd statig en koel, ook nu zij haar verweesde dochter kuste. „Er is geen tijd meer tot schreien;
groote gebeurtenissen zijn aanstaande en er moet gehandeld
worden."
Over Jacoba's nog bleek gezichtje schoot een donkere
blos. „ Ja", zeide ze, „de tijd van schreien is al gedaan,
moeder. Ik heb mijn vader vóór alles beloofd zijn recht
te zullen bewaren en zijn erf. Ik ben een kind geweest,
dat zijn vader miste. Nu zal ik Gravinne moeten zijn en
ik kàn het ook zijn.
Een goedkeurend lachje speelde om de lippen der Hertogin, maar waar zooveel groote belangen moesten besproken worden, was er geen plaats voor zoete woorden.
Zij deed haar dochter bij zich neerzitten.
„Er is boos nieuws," begon zij ; „I Jsselstein is door de
Kabeljauwschen genomen. Egmond heeft er zich genesteld en de Utrechtsche bannelingen hebben zich bij hem
aangesloten ; overal dreigt oproer ; gansch Ho ll and wenscht,
dat de Landsvrouwe zal komen, om zich te laten huldigen,
want dan eerst is men van de steden zeker. Onverwijld
zullen wij dus moeten afreizen".
„Het is mij goed, moeder."
En zoo hield de jonge Vorstin, twee maanden na den
dood van haar gemaal, enkele dagen na het begraven van
haar vader, de „blijde incomste" in de landen van Henegouwen en Ho lland ! Wél viel de kroon, die Wi ll em van
Beyeren zijn erfgename achter liet, zwaar om te dragen!
Maar nu ze door Henegouwen trok, was daar alles jubel
en vreugde.
Het kleine, schoone land, dat nog geen twintig uur
breed en lang was, mocht er zich in waarheid op beroemen
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het land der ridders te zijn. Overal blonken tusschen de
groene bergen de tinnen der adelijke kasteelen en burchten. Rond ontelbare rijke abdijen toonden de welvarende
dorpen cn akkers, dat het onder den kromstaf goed leven
was. De glans en dapperheid van den Henegouwschen
adel was door de gansche wereld verbreid ; nergens kon
men op zóóveel roemrijke namen bogen als hier. En al
deze hooge, dappere ridders schaarden zich om Jacoba en
zwoeren haar trouw te zijn. Het was een zegetocht, die
van stad tot stad voerde, en overal trad zij binnen onder
het luiden der klokken, onder het gejubel der burgers.
Vlaggen en banieren wapperden er van de torens, de straten waren met bloemen bestrooid de huizen met groene
twijgen, met zijden en fluweelen tapijten versierd. Schoone
vrouwen stonden in de vensters ; zij hielden ketens van
bloemen over de straten gespannen en zongen liederen ;
kinderen kwamen rozen werpen voor de voeten van haar
ros ; arme bannelingen, die zich nu weder in hun vaderland waagden, raakten haar kleed aan, terwijl hun vijanden
nabij waren, en ontvingen aldus vrijheid van straf.
Dus ging de schoone gebiedster door haar land. Vóór
de abdijen stond de geestelijkheid met staf en mijter en boog
zich aan hare voeten ; in de poorten der steden kwamen
de bevelhebbers met hun soldaten, de voornaamste burgers, de gilden met hun vaandels haar te gemoet. Zóó trok
zij door naar de hoofdkerk, waar zij voor het hoogaltaar
stond en zwoer : „dat zij de rechten van het land zou heilig
houden, dat zij de Kerk en de verdrukten zou beschermen,
dat zij overal het recht zou verdedigen en het onrecht
verslaan."
Maar ook op den vroolijken tocht door Henegouwen
viel een schaduw. Toen zij in haar hoofdstad Mons gehuldigd werd en buiten van haren hooge zetelde saamgestroomde, schitterende menigte overschouwde, brak er zulk een
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geweldig noodweer los, dat men ijlings in de huizen vluchten
moest en door den geweldigen hagel werd het vee in de
weiden gedood, werden de veldvruchten vernield. Velen
beschouwden dit als een boos teeken. Boozer teeken was
het intusschen, dat toen de gebiedster Ho ll and's grenzen
overschreed, zij dáár door hare getrouwen werd ontvangen
met wapenen nog bloedig van den burgeroorlog. Geen
vroolijke feestvreugde heerschte daar in de landouwen,
all es was nog voor I Jsselstein verzameld, maar terwijl
Jacoba voorttrok, viel de stad. Die van Utrecht verkregen als gunst, de muren en torens met den grond gelijk te
maken. De opstand was nu geëindigd, en te midden der
zegevierende wapenen werd de landsvrouwe gehuldigd.
Toch waren vrede en rust nog ver !
Zoo Jacoba er al van droomen mocht, toen zij van haar
omgang in den lande voor een korte pooze op het Hof
in de Haghe toefde en daar met vreugde al de trouwe
vrienden begroette, in wier midden zij was opgegroeid,
lang kon deze toestand niet duren. Van alle zijden kwamen
tijdingen van de Kabeljauwen, die zich strijdvaardig
maakten, en nog boozer geruchten hingen in de lucht.
Hare moeder had het haar weder gezegd ; zij moest tot een
huwelijk besluiten ; a ll een een sterke arm zou den vijand
kunnen bedwingen. Zij zat nu in het groote prieel van den
vrouwentuin, toen men haar boodschapte, dat haar neef
van Bourgondië, de graaf van Charolais, was aangekomen
en in het zwarte vertrek wachtte. Toen zij daar binnentrad, vond zij hem met haar moeder in een der vensternissen gezeten. Hij stond dadelijk op, om met een sierlijke
buiging haar hand te kussen. De zoon van „ Jan zonder
vrees" was mager, donker, sluw van uiter lijk en met overdadige pracht gekleed. Jacoba was hem niet genegen; hij
vooral was de groote bemiddelaar van het Brabantsche
huwelijk ; de jonge hertog verkeerde voortdurend aan het
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Bourgondische hof en Philips van Charolais had reeds
bode op bode gezonden om Jacoba's besluit te bespoedigen.
Jacoba deed geen moeite om haar onwil te verbergen;
na een vluchtige begroeting wierp zij zich in een zetel.
„Ik kan wel raden, wat mijn neef van Bourgondië hier
voert," zeide ze, uit het venster ziende naar de zwanen,
die in den vijver met elkander speelden.
Van onder zijne zware wenkbrauwen zag de graaf met
boozen blik naar zijn bloedverwante, maar zijn stem
klonk zacht en vriendelijk.
„Des te beter voor mij. Ja, mijn lieve nicht, ik ben zelf
gekomen, daar mijn boden met onbevredigd antwoord
terugkwamen. Ik ben zelf gekomen, om aan te dringen op
dit huwelijk, dat de eenige weg is, om uw kroon te bewaren, om uw landen te beveiligen."
Jacoba sprong op uit haar lustelooze houding.
„Hoelang zal ik dit nog moeten hooren ? Heb ik dan al
niet lang toegegeven ? Ik wil de voorwaarden van het
verdrag nakomen en tot de volgende Paschen geen andere
verbintenis aangaan. In dien tijd zullen wij wachten, of
de Heilige Vader ons dispenseeren wil. ik zal ter verloving
komen, heer Philips, want iedereen, ook mijn oom van
Beyeren, dwingt mij er toe. Maar gij zult den Hertog van
Brabant mijnentwege zeggen, dat hij mij geen gezanten
of boden te zenden heeft, dat ik hem ook vóór dien tijd
niet wil zien of spreken .... Waar en wanneer zouden
wij te zamen komen ? '
„Wanneer het u goeddunkt, lieve nicht, zal het te
Biervliet zijn, den laatsten van Juli."
„Goed, ik zal vandaar uit mijn reis door Zeeland kunnen voortzetten; ge zult mijn woorden aan den Hertog
overbrengen."
„Ik twijfel niet of hij zal u daarin gaarne ter wille zijn,"
en de diepe buiging van den graaf van Charolais verborg
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het spottend lachje, dat zijn woorden tot een beleediging
maakte.
Maar Jacoba voelde het wel.
Geen woord wilde zij nu meer spreken over het verbond,
dat zij sluiten ging. De enkele dagen, die er nog tusschen
lagen, gingen snel voorbij en op den 3 i sten Juli kwamen te
Biervliet de Hertog van Brabant en de Graaf van Charolais met twaalf der hoogste Edelen binnen gereden. Jacoba,
haar moeder en haar oom van Beijeren waren reeds aangekomen. Den anderen dag was de plechtige bijeenkomst,
waarin Hendrik van Bergen, Heer van Grimberg en
Melijn, voor den Bruidegom en Johan, Heer van Ligne en
Bailleul, voor de Bruid het huwelijksverdrag bezwoeren,
De vensters in de kleine zaal van het raadhuis stonden
open. Warm stroomde de zonneschijn naar binnen; 't zomerwindje bewoog heel even de zijden tapijten langs de
wanden. 't Was of de Gravin van Holland geen oogenblik
haar aandacht schonk aan al 't geen daar werd voorgelezen. Zij zat opmerkzaam van haar hooge zetel naar buiten
te kijken, hoe zich een spreeuw vlak voor 't venster de
veeren glad streek, en zij schrikte op, toen zij moest opstaan, om voor den Abt van Aslighem den Hertog haar
woord te geven. Toen naderde zij heel kalm. Zij was zeker
wel een hoofd grooter dan hij. In haar prachtig kleed
van goudbrokaat en hermelijn, met haar hoofdtooisel, dat,
als een kroon om de blonde vlechten sloot, met haar fiere,
slanke gestalte en gracelijke houding, leek zij de vorstin,,
die de hulde van haar vazal ontvangt, toen zij haar hand
in de zijne legde. Een oogenblik had zij hem aangezien, en
de achterlijke, zwakgebouwde knaap met zijn ziekelijk
ongunstig uiterlijk, moest den blik van afkeer wel opmerken, waarmede zij hem bezag. Eén oogenblik was het mar;
het driftige bloed schoot haar in de wangen en kleurde
zelfs haar blank voorhoofd ; een toornige gloed vonkte,
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in de bruine kijkers en de kleine vuist balde zich in de
plooien van haar staatsiekleed. Toen leek ze weer onbewogen en reikte met bevallige neiging de hand aan den toekomstigen bruidegom, terwijl deze een treurige poging
deed zich Hertog van Brabant te toonen en de fiere jonge
vrouw aan zijn zijde eenigszins waardig te schijnen.
Kalm en onbewogen liet zij alles om zich heen gebeuren ;
zij maakte de plechtigheid door, met dezelfde rustige waardigheid, waarmede zij zich deed huldigen ; even toonde haar
gelaat belangstelling, toen haar oom van Beijeren, die
reeds bij voorbaat zijn eed als leenman aflegde voor zijn
Hollandsche landen, den voorslag deed, zelf naar Constanz te reizen, om de dispensatie te verkrijgen, en even,
heel even kwam haar een lachje in de oogen toen de bruidegom in heusche bewoordingen het aanbod afwees en verklaarde, dat hij reeds zes gezanten in Constanz had en
ook de Bisschop van Arras den volgenden dag er heen
zou trekken. Maar toen viel haar blik op den erfprins van
Bourgondië, Philips van Charolais, 'en zij begreep aan zijne
goedkeurende bewegingen, hoe hij die woorden den knaap
had ingeblazen.
Nauwelijks was dan ook de plechtigheid ten einde, of
Jacoba gaf, na op ijskouden toon de allernoodzakelij kste
woorden met den jongen Hertog te hebben gewisseld,
het teeken tot vertrek. Wat tegenwerpingen haar moeder
ook mocht maken, er viel niets aan haar wil te veranderen ; zij hield zich geen oogenblik langer te Biervliet op,
maar scheepte zich dadelijk in naar Middelburg, om van
daar uit haar reis door Zeeland te ondernemen.
In de herberg, waar de Bourgondische en Brabantsche
edelen waren afgestapt, poogde Philips intusschen hertog
Jan tot bedaren te brengen. Jacoba's vernederende behandeling had den verwenden en prikkelbaren knaap
,reeds ontstemd en bevend van ingehouden drift, was hij
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met zijn ouderen neef teruggereden. Maar toen hem de
tijding gebracht werd, dat de Gravin met haar moeder en
gevolg zich enkele stonden later naar Middelburg hadden
ingescheept, barstte hij in zulk een vlaag van razende
woede los, dat a ll een nog maar Philips, die grooten invloed
op hem had, hem naderen durfde.
Maar ook deze was niet bij machte hem een woord toe
te voegen. Als een wild dier liep de Hertog het vertrek op
en neer, waar hij het vaatwerk van den dressoor had geslagen en al wat breekbaar was, vernield ; zijn kostbaren
zijden mantel lag in flarden op den grond, zijn gouden
halsketen had hij stuk getrokken.
Philips toonde zich een uitstekend zedenmeester ; toen
alles wat hij zeide slechts door een nieuwe uitbarsting
van drift gevolgd werd, zette hij zich bedaard in een
zetel, dronk een beker wijn en sloeg niet de minste acht
meer op zijn luid tierenden neef. Het duurde dan ook niet
lang, of de onsamenhangende stroom van vloeken en verwenschingen hield op. De knaap wierp zich op een bank,
verborg zijn gelaat in zijn armen en brak los in jammerlijk
geschrei.
Philips ledigde zijn beker met de meeste kalmte.
„Waarom wilt ge geen woord tot mij spreken, neef
Philips," zeide de Hertog einde lijk, zich half uit zijn liggende houding opheffende. „Is het soms mijn schuld, dat
ik zoo ongelukkig ben?"
„Wie kan er met je praten, terwijl je te keer gaat als
een jonge duivel," zeide Philips barsch, „ik ben hierheen
gekomen als geleider van den Hertog van Brabant, niet
als de leermeester van een onwi llig kind."
Dat hielp. Hertog Jan ging recht op de bank zitten,
zag zijn neef met toornige oogen aan, maar waagde het
niet zich andermaal door zijn drift te laten medeslepen.
„Wat moet ik dan doen ? " zeide hij. „Moet ik het maar
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kalm opnemen, dat het kind, dat mij als vrouw beloofd is,
mij met de grootste verachting bejegent, mij nog geen woord
waardig keurt en mijn gezelschap vlucht als ware ik een
melaatsche ?"
„Ik zou haar niet te hard „kind" noemen," zeide Philips
schamper ; „toen gij beiden dezen morgen naast elkander
stondt, leek zij allerminst een kind."
De Brabander stoof op, maar tegenover de koele bedaardheid en de vorstelijke houding van zijn neef gevoelde
hij zich klein.
„Waarom beleedigt gij mij telkens opnieuw?" vroeg
hij. „Hebt ge me dit huwelijk niet als het toppunt van
roem en geluk afgeschilderd ? Hebt ge er mij niet toe
gedwongen ? Is het niet alles uw werk ? Terwijl ge wist,
dat ik zóó zou ontvangen worden ! Terzij geschoven als
een speeltuig, dat uitgediend heeft !"
Al sprekende, wond hij zich meer en meer op en zijn
hand taste naar den dolk in zijn gouden gordel. „Het
was alles maar, opdat gij en uw vader er wel bij varen
zoudt, nietwaar ? Om Holland nader tot Bourgondië te
brengen ! En daaraan werd ik opgeofferd, moest ik beleedigd en gehoond worden. Ik haat je ! hoort ge het, Philips
van Bourgondië, ik haat je !" en met uitgetogen dolk naderde hij den Prins, die hem in onveranderde houding
met kalme aandacht bleef bezien, als gold het een vermakelijke voorstelling. Doch toen de jonge woesteling
hem al te na kwam omvatte zijn vuist de opgeheven
hand zoo stevig, dat de dolk kletterend neerviel en Jan
tegelijkertijd in een zetel neergeduwd werd.
„Domoor !" zeide Philips met de uiterste verachting,
„is het nu gedaan ? Kun je niet een oogenblik naar rede
luisteren ? Weet je soms een andere weg om tot hoogex
aanzien te geraken dan dit huwelijk ? Moet ik je al de voordeelen er weer van opsommen, waartegen je niets kunt
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inbrengen ? Wat wil je toch ? Heb je je bruid wel goed bezien, jongen? Heb je niet gezien, dat het een vrouw is,
een schoone, verstandige vrouw, die Koningin van Frankrijk had moeten worden, die door alle Prinsen gehuldigd
werd als de liefelijkste bloem van het Hof ? En denkt ge,
dat die Vrouwe Jacob zich buitengewoon verheugen moet
met zulk een bruidegom ? Een knaap, die nog niet weet
hoe zich te gedragen?"
„Waarin heb ik dan misdaan?" vroeg de Hertog geheel
en al terneergeslagen.
„Meen je niet, dat de muren van je slot ooren en tongen
hebben om het land te melden, wat een bedorven, verwendde knaap de Hertog is? Denk je niet, dat je bruid
dit weet en je zoo goed kent als ik, die je daareven bezig
zag ? En je zoudt willen, dat zij opgetogen was over zulk
een gemaal ? Kom!"
De erfprins van Bourgondië stond op en plaatste zich
voor den zetel, waarin de Brabanter gedoken zat, schuw
naar hem opziende.
„En meen je soms, knaap, dat ik, die mij zooveel moeite
gaf, mij straffeloos beleedigen laat ? Bezorg verder maar
je eigen zaken en zie dat ge den thuisweg vindt met je gevolg. Ik en de mijnen, wij verlagen ons niet je tot geleide
te strekken."
Met dreunende stappen verliet Philips het vertrek.
Onbeweeglijk, met saamgeklemde handen bleef zijn neef
zitten tot een gedruisch van paardengetrappel en menschenstemmen hem deed opschrikken. Hij stiet het kleine
venster open en zag de Bourgondiërs over de ophaalbrug
gaan. Hun prachtige kleeren en de rijke dos der paarden
glinsterden in de avondzon ; met een harden slag sloeg de
Hertog het venster dicht en wierp zich voorover op den
grond. Zonder bezinning, woest om zich heenslaande en
huilende als een razende, vonden hem zijn lieden. Men
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bond hem armen en beenen, tot hij eindelijk geheel uitgeput in een flauwte viel ; toen bracht men hem op het staatsiebed van de herberg.
Zoo eindigde de bruidsdag van den Hertog van Brabant.
De herfst was over het land gekomen, de naherfst met
korte, sombere dagen en lange stormachtige nachten. In
de bosschen rond het slot Quesnay joeg de wind de dorre
blaren voor zich uit en de kale twijgen zwiepten met klagend gehuil door de grijze lucht. Aan 't lage eikenhout ritselde nog het doode, verkleurde loof, de grond was doorweekt, de regen kletterde tegen de smalle vensters der
burchtvertrekken.
Jacoba zat op een der gebeeldhouwde banken, die bij de
schouw stonden. Mistroostig staarde zij in het flikkerend
houtvuur ; haar luit, eenige handschriften en een half
voltooid naaldwerk lagen in verwarring om haar heen,
alsof zij het een na het ander van zich had geworpen. Ach!
de zomer was voorbij en ook de korte dagen van vrijheid,
die zij in de groene wouden van Henegouwen had genoten, liepen ten einde. Alle leed en zorg, die achter haar
lagen en haar nog wachtten, had zij vergeten, terwijl zij
met haar ridders en knapen het wild nastormde. In de
heerlijke veerkracht van haar zestien jaren had zij zich
gehaast de schaduwen te vluchten en zich te koesteren in
den zonneschijn, maar terwijl de nevel daarbuiten vochtiger
en zwaarder werd, tusschen het geboomte hangen bleef en
het meer dekte met een doodschen sluier, werd ook haar
lichte tijd van vrede verstoord door dreigende wolken van
krijg en verwoesting.
De meest gevreesde harer tegenstanders, dien zij voorgoed
als vriend meende te hebben gewonnen, had haar den handschoen toegeworpen. Jan van Beyeren, de Bisschop van Luik,
had zich aan het hoofd der oproerige Kabeljauwen gesteld.
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Jan van Beyeren liet zich nog altijd Elect-(verkoren)
Bisschop noemen; de kerkelijke overheid had hem nog
niet in zijn ambt bevestigd, zelfs de gewone priesterwijding had hij niet ontvangen. 't Gebeurde vaker, dat de
Keizer over een Bisschopszetel beschikte, en zoo was het
niet altijd de meest waardige, die mijter en kromstaf
voerde. Jan deed in zooverre zijn plicht, dat hij met scherpe
rechtvaardigheid zijn land regeerde, maar dezen heerschzuchtigen, prachtlievenden en weelderigen vorst kon
men zich slecht denken als herder zijner kudde. Reeds de
naam die men , hem gaf, was daarmede in tegenspraak.
„ Jan zonder genade", noemde hem het volk als gedachtenis aan de vreeselijke wraak, die hij genomen had in 1407,
toen Luyk tegen hem was opgestaan.
Jacoba haatte en vreesde haar vaders broeder, den man,
die den Bisschopszetel bekleedde zonder Bisschop te zijn,
die zich haar beschermer noemde en gelijktijdig op haar
erfdeel vlamde. Zijn raadgevingen, zijn aandrang hadden
den doorslag gegeven, toen haar vader op zijn ziekbed
nog aarzelde Jan van Brabant aan te wijzen als haar gemaal. Toen had hij de partij der Hoekschen gekozen, omdat
het zijn belang was haar verbonden te weten aan een nietswaardigen knaap, wijl het hem een gemakkelijke taak
scheen, zijn staatkunde uit te spelen tegen de twee onervaren kinderen.
En nu?
Walram van Brederode, de moedige, oude krijgsman,
een der raadsleden, die Willem van Beijeren voor zijn
dochter gekozen had, stond in een vensternis en besprak
de jongste gebeurtenissen met Vrouwe Margaretha.
„Wij moeten zoo spoedig mogelijk den adel en de steden
te Schoonhoven bijeen roepen", zeide hij.
„Wat wil dan toch de Beij er ? " vroeg Vrouwe Margaretha.
„Wat hij wil? Erkend worden als voogd en ruwaard over-
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de erflanden en, zoo men hem dit weigert, den Keizer
vragen hem met Holland en Zeeland te beleenen. Wat hij
wil ? Maar, de hoogste macht in Holland voeren ! Zijn
bisdom is nu in ruste, zijn onderdanen zijn getemd, maar
hij zelf is den vrede weer zat. Montfoort, onze schatmeester, heeft overal onze partij gehandhaafd, zooals
Vrouwe Jacob het ook wenschte, en de Beijer is bevreesd,
dat de Hoekschen hem nog eenmaal gansch en al uit
Holland zullen dringen. Daarom stelt hij zich aan het
hoofd der tegenpartij. Zijn besluit staat vast, hij heeft zich
heimelijk verbonden met Egmond en met den jongen
Arkel. Zoo Vrouw Jacob niet toegeeft zal het krijg
zijn."
„Ik zal nooit toegeven!" riep Jacoba, zich naar den
spreker wendende. „Ik zal den raad van mijn trouwe raadsmannen volgen en mijn oom van B eij eren zal geen streep
grond meer ontvangen, dan hij reeds bezit. Dan moet
het maar krijg zijn. Ik zelf zal den strijd aanvoeren voor
mijn goed recht, tenzij .... "
„Tenzij ?" herhaalde Dirc Potter .Hij zat aan de andere
zijde der schouw, bij een kleine schrijftafel op hoogen gedraaiden poot. Hij schoof zijn perkamenten weg en zag
de jonge Gravinne aan. „Laat mij hopen, dat dit „tenzij"
niet maar zoo vluchtig gezegd is," sprak hij. „Weet ge
wel, wat al verschrikkingen ge oproept, mijn lieve meesteres ? Wat ge te I Jsselsteij n gezien hebt, is niets bij hetgeen nu zou volgen."
Maar de grijze Brederode boog voor Jacoba de
knie.
„Over mijn zwaard en over mijzelf kunt gij beschikken,
vrouw Gravinne. Dat was een woord Heer Willem's dochter
waardig. Die niet voor zijn recht durft strijden, is niet
waard het te bezitten."
Dirc Potter, de schrijver, glimlachte. Hij boog zich weer
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over zijn handschrift en zeide halfluid, wat hij temeer
schreef :
„Nochthans souden wij gaerne naken
Der schoonre stat, die hoghe staet."
Jacoba zag van den een naar den ander : „Of ik den
vrede niet zou wenschen !" zeide zij zachtjes. „Wie weet,
Heer Walram, hoe spoedig ik u zal bidden voor goed
het zwaard in de scheede te steken!"
„Ik zou mijn naam niet zeer waardig zijn, zoo ik naar dit
tijdstip verlangde," zeide de krijgsoverste, „maar ik behoef niet te vreezen, dat het spoedig zal aanbreken. Voorloopig zal mijn zwaard u van grooter nut zijn, dan het
schoone rijm van heer Dirc."
„Ik zie ook geen enkel middel dezen oorlog te verhinderen," sprak Margaretha, „ Jan van Beyeren nu weer
als voogd erkennen, zou hem de meest volstrekte macht
geven."
„Het zou verraad zijn !" riep Jacoba heftig. „Ik zal
vorstenrecht en riddereer verdedigen, zooals ik mijn vader
beloofd heb. Waarlijk, heer van Brederode, ik zal toonen
Willem van Beyeren waardig te zijn. Gij en alle trouwe
mannen moeten mij helpen."
„Daartoe zijn alle voorzorgen genomen," zeide Walram
vroolij k, en hij verhaalde uitvoerig, hoe van alle zijden.
de strijdkrachten zouden toestroomen, met wat begeestering gansch de ridderschap voor haar Gravinne ten strijd
zou gaan. Ook de Brabanter moest geboodschapt worden
zich vaardig te houden om met edelen en knapen ter
hulp te komen.
Alles keurde Jacoba goed ; als bevelhebber over alle
strijdkrachten, gaf zij hem de meest uitgebreide volmacht. Steunend op haar goed recht, vol overmoed in haar
J. v. B.
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overtuiging aan de spits te zijn eener uitgelezen keurbende,
zóó stond zij eenige dagen later in den landdag te Schoonhoven tegenover haar oom en tegenstander.
Toen hij zijn eisch stelde, dat zij hem als voogd erkennen
zou, trad de zestienjarige hem trotsch te gemoet en verklaarde : „dat zij als onmondige hem gaarne als voogd zou
erkennen, maar dat, nu zij tot haar jaren was gekomen en
men beslist had, dat zij met haar moeder en haar raad
zoude regeeren, zich daaraan wenschte te houden en verder
in vrede wilde blijven."
Zoo stout antwoord had de Beyer niet verwacht. Toornig
verli et hij den landdag, verliet Schoonhoven en zond uit
Dordrecht een laatste aanmaning : Jacoba zou zijn voogdijschap aannemen, of den krijg.
Holland's gravin had alreeds gekozen. 't Ging om 't liefste wat zij bezat, om het erfdeel haars vaders. Dra
luidde de stormklok door de gouwen en riep de poorters
en het landvolk te wapen. Nog feller en heviger dan weleer,
was het vuur der oude veete ontvlamd en weder stonden
de leden van hetzelfde vorstenhuis als aanvoerders hunner partijen tegenover elkander. De burgeroorlog was
daar met al zijn verschrikking en in het verste verschiet
was het einde ervan nog niet te bespeuren.

IV.
Helaas! waar mag hij zijn ? mijn troost, mijn hoop, mijn hoofd,
En keert ge zonder hem ? dat hadt ge niet beloofd.

„Hoort ge dat gedruisch weer, dat van de wa llen komt ?
De vijand begint nogeens de bestorming."
„Zouden de onzen den aanval af kunnen slaan, vrouwe
Jacoba ? Zie eens naar het oosten, alles staat daar in brand."
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„Ik vertrouw geheel op je vaders beleid, Ada. Hij zou
ons wel een bode zenden, wanneer er gevaar dreigde, en
de stad is daarenboven wèl versterkt.
„Over dien gloed daarginds behoeven we ons niet te verontrusten," zeide de Hertogin-Weduwe. „Het zijn de kleine
houten huizen achter de poort, die door de pekkransen in
brand zijn geraakt ! Zie ! daar komt een ridder aanrijden.
Brederode zendt ons weder een bode; nu zullen wij weten
hoe het op de wallen toegaat."
„O, indien hij maar geen booze tijding komt brengen !"
riep Ada van Brederode angstig.
„Schaam je toch, zoo kleinmoedig te zijn," bestrafte
gravin Jacoba boos. „En dat voor een Brederode ! Wanneer er gevaar dreigt, zal ik zelf naar de wallen gaan, om
onze mannen aan te sporen. Nu is hij dichter bij en kunnen
wij zien wat wapen onze bode voert. Ha ! 't is Gillis van
Cralingen en hij wuift ons vroolijk toe. Je behoeft nog niet
bevreesd te zijn, kleintje."
Ada glimlachte weder. „'t Is voor mijn vader," zeide zij.
„Maar lieve kind," zeide vrouwe Margaretha, voor zulk
een krijgsman als uw vader is dit een feest. Zijn dochter
moest daar al aan gewend zijn."
„Ik zag het nooit zoo van nabij, Mevrouw," zeide het
meisje, haar blauwe oogen schuchter tot de Hertogin opslaande. „Ik was altijd in de kloosterschool van Rijnsburg
vóór ik bij onze lieve Gravinne kwam."
Jacoba nam Ada's hand vriendelijk in de hare. De
dochter van Walram van Brederode, die haar als staatsiejuffer was toegevoegd, mocht zich in haar bijzondere genegenheid verheugen en was haar liefste gezellin. In den
vroolij ken zomertijd te Quesnay had zij zich aan het
meisje gehecht, schoon deze van gansch anderen aard
was dan zij zelve, en Ada vereerde haar jonge meesteres
met grenzelooze toewijding.
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De deur van het vertek, waar de vrouwen zich bevonden, werd geopend en de ridder van Cralingen boog de
knie voor zijn gebiedster.
„Wat. voor nieuws, Heer Gillis?" vroeg Jacoba haastig.
„Goede tijding, Mevrouw. Onze veldoverste zendt mij
om u te berichten, dat de onzen strijden als leeuwen.
Reeds driemaal is de Beijer teruggeslagen. Nu heeft hij
versche benden aangevoerd en de stormram beukt de muren. Een oogenblik dachten wij de stad niet te kunnen
houden; maar toen we reeds begonnen te vreezen, kreeg
de uitkijk op de Maas de schepen der Brabanters in het
oog. Ze kunnen spoedig hier zijn en dan volgt er een
uitval, waarvoor de Beijer zal moeten wijken."
„Wèl gedaan, mijn dappere mannen !" riep Jacoba met
glinsterende oogen. „Heer van Cralingen, rijd naar de
wallen terug en zeg Brederode, dat hij den uitval waagt
vóór de Brabanters hier zijn; in allen geval zijn zij nog in
tijd dáár, om de achterhoede te steunen. Laat Brabant
niet zeggen, dat zijn komst de zege gaf.
Margaretha fronste de wenkbrauwen en maakte een
beweging, als wilde zij haar dochter het zwijgen opleggen,
maar Heer Gillis sloot reeds zijn vizier om de opdracht te
volvoeren.
„Gij zult ons tijding komen brengen ?" vroeg Jacoba nog.
„Vergeef mij, Vrouwe Jacob, maar ik heb den Heer van
Brederode oorlof gevraagd den vijand te mogen nazetten.
Ik vrees te zeer, dat hij zich op mijn slot mocht willen
wreken, wanneer we hem de handen vrij geven."
„Goed, goed, ga dan, eer het te laat is. Mij dunkt, reeds
hoor ik trompetgeschal in de verte."
Nauwelijks was de ridder weggerend, of aan de andere
zijde der straat ontdekten de vrouwen reeds de voorhoede
eener ruiterbende. Met de enkele edellieden en wapenknechten, die tot bescherming waren achtergebleven, be-
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gaven zij zich op de trappen van het raadhuis. Met trotsche
waardigheid, slechts even bij het voorbijtrekken der hooge
aanvoerders het hoofd neigend ten groet, zag Jacoba hen
voor zich heengaan, die haar bruidegom te hulpe zond : den
graaf van Nassau-Breda, den vrijheer van Bergen-Grimberg en den vrijheer van der Lecke-Heeswijck, over een
uitgelezen schaar van vier honderd zwaargewapende ruiters
het bevel voerend. Een bode van de wallen kwam hen
in vliegende vaart te gemoet ijlen met het bericht dat
men ginds slaags was geraakt. Toen, één donderende uitroep : Brabant ! Brabant ! en de vierhonderd verdwenen uit
het oog, één warreling van glinsterend staal en kleurige
banieren.
Een uur later beierden lustig de klokken en de uitgestorven straten waren vol juichende poorters en soldaten ;
Jan van Beyeren was teruggeworpen en ver over het land
van Gouda heen zetten de troepen van Brederode en de
Brabanters den wijkenden vijand na.
Rotterdam was behouden, maar spoedig kwam de tijding
dat Gorkum, door een welberaamden aanslag van Egmond, gevallen was.
De Hoekschen waren op de Burcht gevloden, die aan
de Merwede stond en werden daar door de Kabeljauwen
belegerd. Zij moesten ontzet worden, want lang zouden zij
het niet kunnen harden tegen de dagelijks aangroeiende
vijanden. „ Jan zonder genade" was naar Gorkum gekomen,
en had den jongen Arkel de vroolijke tijding geboodschapt,
dat de poorten zijner vaderstad voor hem geopend waren.
Met Arkel kwamen al diens vrienden, de bannelingen, de
verdrevenen, die jaren in den vreemde hadden rondgezworven ; zij keerden terug, om met het zwaard in de vuist
de verbeurdverklaarde goederen op te eischen. Van stad
tot stad, van dorp tot dorp breidde zich het oorlogsvuur
uit om gansch het land in gloed te zetten. Jacoba vooral
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drong er op aan de vrienden op den Gorkumschen Burcht
te gaan ontzetten. Zoo spoedig mogelijk zouden alle strijdkrachten zich te Rotterdam verzamelen en vandaar uit
den tocht op Gorkum wagen.
't Waren dagen van spanning, van snel en doortastend
handelen, van woelige bedrijvigheid. Elken dag bracht
nieuwe getrouwen, de Utrechters en Amersfoorters kwamen en voor al die ruiters en paarden moest herberg en
stalling worden gezocht, het krijgsplan moest bedacht en
ontvouwd, levensmiddelen moesten worden medegevoerd.
Jacoba was opgewonden van vreugde, als gold het de toebereidselen tot een luisterrijk feest. Kwam zij ter raadsvergadering, dan begeesterde zij allen door haar moedig
woord ; op de pleinen en straten barstte het volk los in
jubelkreten, waar zij met een glimlach op de lippen voorbijging; maar in het raadhuis, in het vrouwenvertrek, dat
voor haar zoo geriefelijk mogelijk was ingericht, zat zij
soms uren ernstig en zwijgend. Alleen Ada van Brederode
duldde zij dan in haar nabijheid.
De grauwe Novemberschemering lag somber over de
stad, de beide jonge vrouwen zaten in het hooge vertrek,
waar alleen het haardvuur grillige schaduwen tegen de
zolderbalken wierp. Ada zong zacht voor zich heen een
liedeke, dat Heer Potter haar geleerd had in de dagen,
dat zij van Henegouwen naar Holland reisden, en Jacoba
ging onrustig heen en weder.
„Morgen," zeide zij met een zucht, „het is morgen."
Zij bleef voor de schouwe staan en Ada zag, hoe bleek
zij was en dat haar oogen vochtig waren.
„Mij hebt gij zoo vaak bestraft om mijn kleinmoedigheid," zeide het meisje, „en thans .... "
„Welnu ? "
„Ik durf het haast niet zeggen, vrouwe Jacob, het
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klinkt zoo onmogelijk, maar thans lijkt het, alsof gij
vreesdet."
„Ge weet wel beter, Ada. Ik .... vreezen ? En toch, ja,
is het dan geen vrees, wat ik gevoel?"
„Ge spreekt in raadsels, lieve meesteresse."
„Ach, mijn zacht meisje, het leven is een groot raadsel,
een droevig raadsel dikwijls ook. Ik sta pas op den drempel
en wat ligt er reeds achter mij -- en God weet wat nog
komen gaat, ja, dáárvoor vrees ik, dáárvoor .... "
„Geen wonder, Gravin, ge staat heel alleen voor zóó
zware verantwoordelijkheid. Al die strijd en verdeeldheid
in het land, en niemand weet waar het eindigen zal ! Maar
als uw huwelijk met den Hertog voltrokken zal zijn, dan
hebt gij een man aan uw zijde, om u te helpen en te raden.
Een zwakke vrouw durft men zoo lichtelijk aanvallen,
maar den Hertog van Brabant zal men vreezen; dan
komt er weer vrede en welvaart in de landen en ...."
„En.....
„Wat ziet ge mij zoo strak aan, Gravin?" vroeg het
meisje blozend, „zeide ik iets, wat u leed doet ?"
„Ik luister maar en verbaas mij, hoe ge zoo wijs komt.
Heeft mijn moeder u dit fraaie lesje geleerd ?"
„Maar, mijn lieve gravin J
Nu ? geef mij toch antwoord," zeide de gravin zich neerzettend.
„Neen zeker niet ; Mevrouw sprak mij nooit over zoo iets,
ik dacht alleen maar .... "
„Hebt ge Hertog Jan van Brabant wel eens gezien,
Ada?"
„Neen, vrouwe Jacoba."
„En heeft men u nooit van hem verteld?"
„Ik weet alleen, dat hij een groot en rijk Heer is."
„ Ja, 't is waar, ge kwaamt zoo pas van Rijnsberg te
Quesnay tot ons. Maar toch -- ook daar zullen de hertogen
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en ridders niet onbesproken blijven onder al die jonkvrouwen."
„Ik heb mij nooit zoozeer met a ll en ingelaten," zeide
Ada zachtkens, „ik legde mij toen zeer ernstig op de
studie toe."
„Zoo!" riep Jacoba met verstrooiden glimlach. „Onze
Ada wil toch geen geleerde kloostervrouwe worden ?"
„Het is mijn innige wensch," antwoordde het meisje,
terwijl zelf haar fijne oortjes bloosden, „maar vader acht
mij nog te jong en wil eerst zien, of ik bij mijn verlangen
blijven zal."
„Een verstandig man, uw vader ! Geen wonder, dat een
Brederode zich bedenkt voordat hij zijn dochter achter
de kloostermuren laat gaan. Ik wed, hij zou u liever als
kasteelvrouwe zien, die zelf haar eigendom verdedigt,
als dit noodig is."
„O, neen, dan kent ge mijn vader niet, lieve gravin,"
zeide Ada levendig. „Hij zou mij gaarne laten gaan. Wij
zijn van een vroom geslacht. 't Is dat hij niet wil, dat ik
een halve nonne worden zal, zooals er te Rijnsburg velen
zijn. Hij wil niet dat het mij gaan zal als mijne moeie
Jenne, die half der wereld en half God toebehoorde en zoo
een droevig leven en een droeven dood had."
„Wat gebeurde er dan met haar?"
,Weet ge dat niet ? .... Zij was de vrouw van mijns vaders
ouderen broeder Jan. Eerst had zij non willen worden en
toen zij met hem gehuwd was, sprak zij er vaak van, alsof
zij het betreurde die roeping niet gevolgd te hebben. De
oudste broeder was Karthuizer, en toen mijn oom Jan ter
beêvaart was geweest naar Sint Patrick in Ierland, werd
hij in een Karthuizer-klooster bij Utrecht leekebroeder.
Vrouw Jenne had reeds vroeger een nonnenklooster gesticht te Wijk-bij-Duurstede, en daar nam zij nu den
sluier aan. 't Scheen wel, of zij beiden als twee heiligen
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zouden voortleven. Maar dan erfde zij een groote bezitting en vele goederen. Nu kwam mijn oom uit zijn klooster
en nam zijn vrouw met geweld mede, want de Bisschop
van Utrecht wilde dit zoo niet toestaan. De bisschop ging
verder en nam beiden gevangen; vrouwe Jenne werd naar
het klooster teruggezonden en daar stierf zij reeds het
volgend jaar van verdriet. Als edelvrouwe had zij verlangd
nonne te zijn, en als nonne verlangde zij terug naar de
wereld."
„Wat werd er van Heer Jan ?"
„Hij werd na haar dood vrijgelaten, maar rusteloos zwierf
hij overal heen en sneuvelde in den slag bij Azincourt."
„Zoo, was hij dat ? En uw vader erfde zijn goederen!
Weet ge meer zulke verhalen, Ada ? Ik mag ze wel hooren, ze verdrijven mijn eigen zorgen en zoo hebben wij
voor Jan van Brederode Jan van Brabant vergeten. Dat
ik dien naam voorgoed vergeten kon!"
„Gravin! ... .
„Mijn lief
meisje!
..k
. .had je ook iets willen verhalen,
maar 't is beter zóó ... men wacht ons met het avondmaal,
en dan ... tot morgen. Lieve Ada, bid, dat ik morgen
mag winnen ; bij mijn overwinning zal geen ‘ bloed vergoten worden en gij zult niet bevreesd zijn. En mijn
geluk .... "
Vrouwe Jacoba hield op. In heftige ontroering was zij
uit haar zetel gerezen en hield Ada's handen omvat. Over
het hoofd van het meisje zag zij door de kleine ruitjes van
het raadhuis naar den wegstervenden dag; er kwam een
zachter glans in de trotsche, bruine oogen, een vochtig
waas, alsof zij schreien wilde ; heel de slanke gestalte trilde.
De voorhang van het vrouwenvertrek werd opgeheven.
„Gij zijt hier zonder licht !" zeide vrouwe Margaretha
binnenkomende, „en dat op zoo somberen avond. Kom
in het zijvertrek, Jacoba, er is vuur en licht ; men draagt
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het avondmaal op en de bevelhebbers zullen nog wel een
beker wijn willen drinken op de zege van morgen."
„ Ja, wij gaan," zeide de Gravin, en Ada bij de hand houdende, volgde zij haar moeder.
Op den somberen avond volgde een lichte, heldere
morgen. Een koude wind had in den nacht de nevels
verjaagd. In de eerste Decemberzon leken de wolken, die
er nog dreven, sneeuwbergen. 't Water van de Maas danste
in glinsterende golven en deed het schuim spatten tegen
de schepen der vloot, die statig de rivier opzeilde. Drie
honderd schepen waren saam gebracht, en de heldere
klank der trompetten schetterde heinde en ver met het
daverend gejuich der schepelingen. Een zegetocht leek
het reeds voor de jonge krijgsvrouwe, die met haar moeder op de voorplecht van een der eerste schepen stond.
De dapperste ridders met hun knechten bemanden het
eerste smaldeel; dan volgden de Utrechters en Amersf oorters; dan het laatste gedeelte van het leger, dat Jacoba's
groote banier voerde, opdat die in 't ergste geval althans
gespaard zou blijven. Een zegetocht was het voor de dochter van den ijzeren Hertog, die voor het eerst aan het
hoofd der dapperen optrok tegen den erfvijand. Was
zij niet de echte dochter haars vaders, meenden de ridders,
dat zij zóó met lachende oogen en vroolijk hart den vijand
te gemoet ging, en paste het eene Gravinne van Holland
en Zeeland niet, vreugde te gevoelen nu zij gekrenkten
trots zou kunnen wreken en den man bevechten, die haar
eens versmaadde ? De enkele staatsiejuffers, die zij met
zich had genomen, mochten dan bleek en bevend te zamen
schuilen en elkander verhalen over de gruwelen van
een watergevecht of een mogelijke belegering in Gorkum,
Vrouwe Jacob zou ten strijd gaan als ter feest gelijk al
haar voorzaten dit hadden gedaan!
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En verder voer men de breede, glinsterende rivier op;
de kleurige wimpels en pennoenen fladderden in de strakblauwe lucht ; als reuzenvogels gleden de schepen over
het water tot de grauwe muren van Gorkum's slot in de
verte rezen en een donderende juichkreet boven het geschetter der klaroenen uitklonk : nog wapperde daar
hoog in de lucht Jacoba's banier. Het slot was dus nog in
de handen der vrienden : vooruit nu ten strijd!
Het was twaalf uur in den middag, toen de waterpoort
van het kasteel geopend werd, om de beide Vorstinnen
en den drom van gewapende ridders uit de schepen binnen te laten en zij daar met uitbundige vreugde door de
bezetting werden ontvangen. De jonge krijgsvrouwe gunde
zich geen oogenblik ten maaltijd aan te zitten, maar doorliep naast Walram van Brederode het slot, naar zijn raad
luisterend, door de krijgsknechten vol geestdrift toegejuicht, tot een luid geroep, dat er buiten opging, allen
naar de kijkgaten deed snellen. De Utrechtenaars en
Amersfoorters waren geland, en daar de waterpoort van
het kasteel nog versperd was door de opdringende bemanning van het eerste smaldeel, hadden zij de nabijgelegen
waterpoort v an de stad bestormd en opengebroken. Een
stuk van den stadsmuur stortte met de poort in puin en
door die bres rukten de benden de stad in, togen, hun bussen afvurend, de straten door en stonden weldra voor den
Burcht, waar zij zich opstelden, als gereed tot den vanval.
„Naar buiten !" riep Brederode, dit oogenblik mag niet
verloren gaan.
De Burcht van Gorkum was een sterke veste. Zijn
muren maakten één geheel uit met de stadsmuren. Aan
de eene zijde bespoeld door de Merwede, grensde hij ter
andere zijde aan een groot en ruim plein, waarop de nauwe
straten der stad uit li epen. In de dagen, die voorafgegaan
waren, had de bezetting meermalen een uitval gewaagd,
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maar de jonge Arkel wilde den Burcht niet aantasten.
Hij was nog een dier mannen, voor wie de idealen der ridderschap : riddertrouw en riddereer, in den ouden luister
straalden. Die geest, welke ook Hertog Willem had bezield en die welhaast verloren ging, nu heel het ridderwezen door bederf was aangetast, bezielde dezen Jonker,
„sterk, koen en schoon" zooals vriend en vijand hem roemden. De stad was zijn eigendom, zijn vaderlijk erfdeel,
dat hij weer terug wilde winnen, maar de Burcht behoorde
hem niet. Om nu de aanval der Hoekschen af te weren,
had hij een breede gracht door het plein gegraven, dat
stad en Burcht scheidde; zoo zou ieder op eigen terrein
blijven.
Toen de schepen in 't zicht kwamen, had hij zich met
zijn troepen op het plein opgesteld en wachtte daar onbeweeglijk. In diepe stilte had hij het aangezien, dat de
ridderschap in den Burcht en het volk door de stad trok.
Onbeweeglijk stond hij, toen de groote poort zich opende,
en omstuwd van een schetterenden, gewapenden stoet,
Gravin Jacoba naar buiten trok, zelf het vendel dragend.
Zij naderde tot aan de helling der diepe gracht, plantte
haar vendel in den grond en stond daar, den vijand wachtend. Maar steeds onbeweeglijk bleef Arkel aan de andere
zijde vóór zijn troepen, een jonge man tegenover een
jonge vrouw, en achter hen de legers, die elkander straks
in bloedige worsteling verpletteren zouden.
Sedert den dag, dat hij toornig de hooge zaal in die
Haghe verliet, hadden zij elkander niet weergezien. Deed
die gedachte hem hooger het hoofd heffen en haar van
schaamte blozen ?
Neen, neen, zij kon hem vrij in de oogen zien. Wat toen
gebeurde, was een misverstand. De grillige „dochter van
Holland" had wel velen gekrenkt door haar luimen, maar
deze had toch geen recht zich over haar te beklagen. Was

77
het niet dat andere uur van haar vaders ziekbed, dat
haar dien brandenden blos naar de wangen joeg ? Versmaad ! En als hij geweten had! ... .
Vrouwe Jacoba wendde zich af. Het vendel was geplant,
de ridders konden het daar blijven bewaken en het antwoord van den vijand wachten. Zij klom naar het burchtvertrek, dat uitzicht gaf op het ruime plein en tuurde
naar het vijandelijk kamp. Dirc Potter, de geheimschrijver,
voegde zich in de vensternis bij haar.
„Een schoon gezicht, zooveel stoute en edele ridders,"
zeide hij, „maar hoevelen zullen er vóór den avond neerliggen in hun bloed ? "
Jacoba zag tot hem op.
„Dat is de strijd, heer Potter, vandaag hier, morgen
ginds, hoe kan het anders ?"
„Hoe het anders kan ? Dat God ons eindelijk het einde
van dezen burgertwist deed zien."
„Een vrome wensch !" Zij steunde het gloeiend gelaat
in de handen. „Weet ge, dat mijn Heer Vader dit reeds
wenschte ?"
„ Ja, ik weet het zeer wel."
„En weet ge, welk middel hij daartoe beproefde ?"
„Gewis, het was een goed denkbeeld; de Heer van
Arkel, de stoutste, schoonste en edelste...."
„Ge weet ook, dat het geweigerd werd?"
„Helaas, edele Vrouwe, vergeet dit nu, het mocht u in
een mogelijke zegepraal tot wraak verlokken."
„Heer baljuw, ik wilde dit middel nog eens beproeven.'
„En u nogmaals aan een weigering blootstellen ? Dat
zoudt ge willen doen om den landsvrede te herkrijgen?
En ik, die dacht dat het uw verlangen was te strijden,
terwijl zulk een offer... . "
„Och, Heer Dirc ! Een offer ! Ja, in zekeren zin.. . .
Denkt ge niet, dat het mijn vader hard viel, zijn erfvijand
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de hand toe te steken ? Maar hij deed het ter liefde van mij,
om mij te redden. Ja, ik moet een offer aan mijn trots
brengen, maar denk toch niet te goed over mij, ik doe
dit niet voor mijn land, niet voor mijn volk, ik doe het
voor mij zelf, om mij te redden van den Brabanter!"
Zij verborg haar gelaat, zich schamende zóóveel gezegd
te hebben. Dirc Potter zag met diepe ontroering op de
jonge vrouw. Ook hem kwam de liefde in herinnering,
waarmede Hertog Willem zijn kind voor alle leed had
willen behoeden en hoe de onmogelijkheid, haar een
edel man tot beschermer achter te laten, zijn laatste uur
had verbitterd.
„En is uw bode reeds tot den jonker van Arkel gezonden,
Gravin?"
„Neen! ik durfde niet ! Wien zou ik het zeggen ? Het
kwam den Heer van Lijenburg, den slotvoogd toe„ maar
reeds eenmaal voerde die de onderhandelingen, en toen. . . .
Och, heer Dirc, zoo gij wildet gaan?"
De . baljuw schrikte op.
„Ik ? Ik zal u gaarne dienen, Vrouwe Jacoba. Maar —
vergeef mij -- zoo mijn zending mislukt, zult ge het mij
dan niet wijten ?"
„Een goed afgezant !" zeide Jacoba met een bitter
lachje. „Die is reeds vooruit overtuigd, niet te zullen
slagen."
„Neen, neen, ik leef in hoop ; maar ik wil u niet vleien
met te groote zekerheid. Denk ook aan de bezwaren,
'Gravin, denk aan hetgeen Arkel...."
„ Ja, ja, ik heb het alles bedacht, dikwijls en lang. Maar
ook, ik zie geen anderen uitweg en. . .. als het gelukte,
het zou zoo heerlijk zijn. 0! wat mijn oom van Beyeren
versteld zou staan. Dit Brabantsche huwelijk, dat hij zelf
mij opdrong, jaagt hem alweer angst aan, wijl het mij te
veel hulp uit het zuiden zou brengen. Denk eens, wanneer
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de krijg op eens eindigde en hij mij met zulke bondgenooten zag!"
Dirc Potter sloeg den langen, zwart fluweelen mantel
om en greep zijn muts.
„Ik breng u spoedig antwoord," zeide hij en spoedde
zich het vertrek uit naar buiten. In het bonte gewoel op
het voorplein lette niemand op den baljuw; de legeraanvoerders gingen van groep tot groep, de manschappen
werden geordend, het plan van aanval werd vastgesteld
en af en toe verhief zich een rumoerig gejuich uit de bende
der wapenknechten, als om den vijand te tarten, die nog
altijd werkeloos bleef. Eerbiedig weken de krijgers terzijde, om Heer Dirc door te laten, die in zijn donker, lang
gewaad een vreemde tegenstelling vormde met al die blinkende wapenrustingen. Langs een omweg bereikte hij
door de Krijtsteeg en Torenstraat het kamp van den
vijand en werd op zijn verzoek dadelijk tot Arkel gebracht,
die met eenigen der voornaamste edelen in een naburig
huis was gegaan, om daar te beraadslagen.
Willem van Arkel stond bij zijn nadering op van den,
lagen, houten zetel en kwam hem eenige passen te gemoet.
De heusche, eerbiedige wijze, waarop hij den baljuw begroette, verzoende deze bijna met zijn zending.
„'t Is lang geleden, sinds ik u op het Hof in de Haghe
ontmoette, heer Potter, en ik herdenk vervlogen tijdens
nu ik u terugzie," zeide hij.
„'t Is juist mijn wensch, om die in uw herinnering te
roepen," zeide Dirc Potter, „maar wat ik u kwam zeggen,
moet geheim blijven."
„Kom hierheen," zeide de ridder en voerde hem in
een klein zijvertrek, waar eenige edelknapen te zamen
waren, die op een teeken naar buiten gingen. 't Was hier
geen tijd voor lange en kunstige redevoeringen. Potter
herinnerde den jonker in weinig woorden, hoe Hertog
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Willem op zijn ziekbed had ingezien, dat hij in zijn vijandschap tegenover Arkel te ver was gegaan en hoe hij alles
had willen goedmaken door zijn dochter te schenken aan
den erfgenaam van dat geslacht. „Dat er toen van uw
kant een weigering volgde," ging hij voort, „was te verschoonen. De wonden waren nog te versch : uit de hand,
die zóó geslagen had, weldaden aannemen, was al te pijnlijk voor een ridderlijk gemoed ! Maar nu moet de tijd
de geleden pijn reeds verzacht hebben, en nog eens doet
men u hetzelfde voorstel. 't Is nu niet de wijsheid van
een vader, maar de liefde eener vrouw, die zich zelf en
haar landen aanbiedt en den vijand tot haar lieven
vriend wil maken. Wat antwoord zal ik de Gravinne
brengen ?"
De donkere oogen van den jonker zagen den baljuw
toornig aan en hij klemde de lippen vast opeen, als wilde
hij aan al te driftige woorden geen baan geven. Toen legde
hij zijn hand zwaar op den schouder van den boodschapper
en wees hem uit het venster den hoogen, versterkten
Burcht, van welks muren Jacoba's banier wapperde.
„Weet ge wie die sterkte bouwde ? vroeg hij met gesmoorde stem.
,,Ja.... Hertog Willem."
„Weet ge waarmede ? Met de steenen van mijn voorvaderlijk slot ! Hier, waar sinds eeuwen mijn geslacht regeerde, in mijn eigen stad, in mijn eigen heerlijkheid van
Arkel ben ik als een vreemdeling terug moeten keeren en
. mocht er zelf den bouwval niet weervinden van het huis,
dat in heel Holland zijn weergade niet vond. Hier wierp
de Hertog mijn banier in het slijk, om den geboortedag
zijner dochter te vieren. Ja, de Beyer stierf vol rouw, maar
mijn vader zucht nog altijd in den kerker, en ik, de vrije
Heer van Arkel, de erfgenaam van een zoO roemrijk
wapen, ben een balling zonder land geworden. En ik
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zou mijn naam aan den Beyerschen naam verbinden?
Neen ! liever sterven!"
Hij liep met zware schreden het kleine vertrek op en
neder en bleef weer voor den baljuw staan.
„Denkt ge dat ik behagen vind in dezen strijd ? Meent
ge niet, dat ik mijn wapen liever tegen een buitenlandschen
vijand zou richten, dan deze rampzaligen burgerkrijg
voortzetten en mij verweren tegen een vrouw ? Maar het
kan niet anders, het moet ! Het moet !"
„Heer!" zeide Dirc Potter, een laatste poging wagend,
„gun mij nog een enkel woord. Misschien ga ik wel te ver
door het u te zeggen. Maar het is niet louter staatkunde,
die mij tot u zond. Gravin Jacoba heeft u steeds in vriendelijke herinnering gehouden en 't is haar hart dat spreekt,
als zij u heden tot zich roept."
Het gebronsd gelaat van den jongen man werd donkerder van tint.
„Als dat de waarheid was!" riep hij driftig, „zeker, dan
zou ik komen, en alle wrok en partijhaat was vergeten;
het zou mijn ridderplicht zijn. Maar Jacob van Beyeren
heeft geen vrouwelijk hart. Zij denkt in mij een edeler speeltuig te vinden, dan in den laffen Brabanter. Dat is al!"
„Heer van Arkel !"
„Heer Potter! .... Ik zal u ook nog een enkel woord
zeggen, want het wordt nu vechtenstijd. Gij, schrijver van
zoo schoone sproken en rijmen, verhaal uw meesteres van
de jonkvrouw, die een sperwer ving, enkel om dien de
veeren uit te trekken en den spot met hem te drijven.
Maar hij giste haar bedoeling en redde zich in de bosschen. Zij moet zich nu tevreden stellen met een kraai,
die nimmer goede vloge doet!"
En daarop voerde hij den baljuw naar het voorvertrek,
waar hij hem met eenige heusche woorden zijn afscheid
gaf.
J. v. B.
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Toen Dirc Potter aan de poort van den Burcht kwam,
werd hij begroet met trompetgeschal. De heraut van Willem van Arkel was volgens het oude ridder lijke gebruik, dat
de jonker nooit verzuimde, in het leger gekomen en riep:
„De vrije Heer van Arkel laat u weten, dat hij morgen
hier met u strijden zal!" Toen hij dus Jacoba's vertrek
binnentrad, behoefde hij den treurigen uitslag zijner
zending niet te verhalen ; de Gravin had van uit het
venster den heraut gezien en zijn wapenkreet verstaan.
Het trof hem diep, hoe zij een oogenblik in onbedwingbare
smart haar gelaat met de handen bedekte, om dadelijk daarop bleek maar vastberaden de binnentredende krijgsoversten
te gemoet te gaan, die haar bevelen kwamen vernemen.
„De heraut wacht een antwoord, Gravin," zeide Brederode eerbiedig. „Hij biedt ons morgen den strijd aan.
Reeds hebben wij geantwoord, dat wij om te strijden hierheen waren gekomen en strijden wilden tot de vijand er
genoeg van heeft. Nu komen wij uwe beslissing vragen."
„Heer van Brederode, zijn de onzen ieder oogenblik tot
den aanval gereed?"
Een glimlach verhelderde het gelaat van den ouden
krijgsman : hoe de jonge vrouw het raadde, dat zij allen
het onbegrijpelijk getalm van den vijand hartelijk moede
waren!
„Zij wachten slechts uw woord ! Vrouwe Jacob," zeide
hij. „Reeds meldde de torenwachter, dat het laatste smaldeel in het gezicht is ; uw banier zal dus tijdig genoeg
komen, om ons de zege te helpen winnen."
„Zeg dan den heraut, dat wij op dit oogenblik den strijd
willen; dit zal hij zijn meester boodschappen. Ik stel
mijn land en mijn lot onder uwe dapperheid, mijne Heeren!"
Brederode li et zich op de knie zinken en greep de hand
der Gravin. „Ik zweer het u", zeide hij plechtig, ik breng
u de zege of keer nimmer weer,"
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„Neen, neen!" riep Jacoba, zijn hand vasthoudende,
terwijl hij zich ophief, „ik heb uw hulp ook dan nog noodig,
wanneer ons heden de krijgskans niet gunstig was. — Gaat
met God, mijn trouwe ridders en baronnen, Holland!
Holland!"
„Holland! Holland! Heil vrouwe J klonk het
joelend in de groote zaal, en die het dichst bij den uitgang
stonden, stormden naar beneden om den makkers op het
voorplein de tijding te brengen, zoodat de lucht weldra
weergalmde van gejuich en wapengekletter.
Maar in het Burchtvertrek nam Walram van Brederode
een haastig afscheid van zijn dochter, die moeite deed zich
dapper te houden, en terwijl vrouwe Margaretha Ada
troostte, volgde Jacoba den a anvoerder, om door haar
tegenwoordigheid met een laatste woord haar krijgers te
bemoedigen. Doch op de trappen sprak zij nog tot Brederode:
„Denk aan uw belofte! Gij zult mij den Jonker van Arkel
levend brengen, niet dood !"
Hij had die woorden reeds zoo dikwijls gehoord. Een
vermoeden van wat er in dat jonge hart omging, drong
tot hem door, en hij begreep wat die strijd tegen Gorkum
haar kosten moest. „Ik beloof het u," zeide hij ernstig
en zag naar het bleeke gezichtje. Toen zij onderaan de trap
waren gekomen, bleef hij staan.
„Ga naar boven," drong hij zachtjes aan, „kom niet
zóó bleek en treurig te midden der strijders. Nu zijt ge
niet onze dappere krijgsvrouwe van dezen morgen. Moed!
All es zal zich ten beste keeren. Vertrouw op God en op mijn
zwaard, mijn dochter."
En met het recht, dat zijn grijze haren hem gaven,
legde hij haar vaderlijk de hand op het hoofd en begaf
zich daarop naar buiten, terwijl de Gravin de lippen
opeen klemde, om niet in snikken uit te barsten.
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Dien ganschen dag konden de vrouwen en achtergebleven knapen van uit de bovenvertrekken den strijd gade
slaan. Daar zagen zij Arkel nog een bewijs van zijn ridderlijken aard geven, want de Stichtsche benden, die vooraan
stonden in het Hollandsche leger, wilden niet de gegraven
gracht omtrekken; geen oogenblik wilden zij hun banier
van den vijand afwenden en dus wierpen zij zich allen
gezamenlijk in de gracht elkander erover helpende. De
ridders volgden hun voorbeeld, en het had Arkel nu
weinig strijd gekost hen a ll en te zamen te vernietigen,
maar hij bleef staan en zag toe, tot het gansche leger
met hoorngeschal en krijgsgeschreeuw op hem aanstormde.
Toen hield hij de zijnen tot tegenweer gereed. Den ganschen dag werd daar op het uitgestrekte plein voor den
Burcht met leeuwenmoed gestreden. Tot zevenmaal toe
hadden Jacoba's krijgers getracht den vijand terug te
drijven in de nauwe straten der stad ; tot zevenmaal toe
waren zij teruggeworpen. Zij, die daarboven waren, werden
schier verdoofd door het gekletter van zwaarden op de
wapenrustingen, door het bonzen der strijdbijlen op de
stormhoeden, door het woeste gejuich en kermende
geschreeuw.
Lang had de Gravin in de vensternis getoefd, maar nu
had zij zich naast Ada bij den haard nedergezet en met
de hand van het meisje in de hare, zag zij bleek en zwijgend in den gloed. In het zijvertrek was een edelknaap,
die telkens berichten bracht, welke de torenwachter naar
beneden zond. Dirc Potter was heengegaan. A ll een Vrouwe
Margaretha stond hoog opgericht voor het venster en
volgde, zooveel zij kon, den strijd.
„Nu zijn de laatsten der schepelingen met de banier
der Gravinne de waterpoort van het kasteel binnengekomen," boodschapte de knaap. „Zoo dadelijk zu ll en zij
zich bij de strijdenden voegen." Werkelijk trokken spoe-
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dig de versche benden de groote poort uit en nog hadden
zij zich niet bij het leger gevoegd, of allerwegen klonk het :
„De vijand vlucht ! de vijand vlucht !"
Vrouwe Margeretha klapte van geestdrift in de handen.
„Kom dan toch, Jacoba! zie dan toch! zij wijken terug
in de straten ! Wij winnen ! wij winnen!"
Ademloos kwamen die op den toren de wacht hielden naar
binnen stormen met nieuwe tijding: „Een groote hoop voetvolk en eenige ruiters, de achterhoede van 's vij ands leger,
waren dadelijk op het zien der versche troepen geweken. Men
had ze daarboven de stad zien doorsnellen, de oude burchtspoort openen en in het vrije veld voortrennen, alsof de duivel
hen op de hielen zat. Nu kon Arkel het niet meer houden ; hij
was teruggeworpen in de stad."
„God!" mompelde Jacoba huiverend, „het vechten zal
ijselijk zijn in die nauwe straten."
Ada schreide in stilte ; 't waren vreeselij ke uren van
angstige spanning die nu volgden, maar vóór de korte
winterdag ten einde liep, was de slag beslist. Uit den
burcht raadde men reeds den afloop, want voortdurend
zag men meer volk zich in het veld rond de stad al vluchtende verspreiden en toen de duisternis belette de beweging
der strijdenden na te gaan, vlamde hier en daar een rosse
schijn tegen de donkere lucht, als bewijs dat Gorkum was gevallen en aan al de ellende der plundering ter prooi lag.
Nu kwamen ook voor en na vele van de overwinnaars
terug op den Burcht, meest edelen; sommigen gewond,
die zich wilden laten verbinden, anderen, die, nu de overwinning bevochten was, het aan de knechten overlieten,
om te moorden en te plunderen. Ook zwaar gewonden en
dooden werden binnen gedragen en spoedig was geheel
het slot in opschudding, om den ongedeerden een welverdienden maaltijd, den gekwetsten hulp en lafenis te
verschaffen. De monniken en nonnen, die het gasthuis
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van St. Elizabeth bedienden, kwamen aldra, richtten
een der zijgebouwen tot ziekenvertrek in en baden bij de
gesneuvelden. Men voerde gevangenen binnen en sloot
ze op in den gewelfde kelders. Maar nog altijd was het
hoofd der krijgsmacht niet op den Burcht teruggekeerd.
Walram van Brederode toefde nog daarbuiten, en nu was
het volslagen nacht geworden.
Vrouwe Margaretha en Jacoba trachtten Ada en ook
zich zelven te troosten met de gedachte, dat ook de Heer
van Wassenaar, de Heer van Treslong, de Drost van Lij enburg en vele anderen der voornaamste edelen nog niet
teruggekeerd waren, terwijl zij, die uit den slag kwamen,
bij herhaling verzekerden, dat maar weinigen der ridderboortige mannen gesneuveld waren. 't Verlies van den
vijand daarentegen moest zwaar zijn. Terwijl de strijders
van Arkel in de nauwe straten terugweken, waren zij bij
honderden afgemaakt. En altijd meer gevangenen werden
er aangebracht. Maar de vrouwen deelden niet in de
opgewonden vreugde der overwinning. Dat de aanvoerder nog altijd niet keerde, deed de angstige spanning steeds
grooter worden, en toen de slag eindelijk viel, scheen het
bijna een verlichting. De Drost van Lijenburg was aan den
ingang van het vertrek gekomen, bleek en ernstig ; nog
vóór hij sprak, raadde men de tij ding, die hij brengen
kwam. Bewusteloos was Ada in haar zetel teruggevallen.
Maar Jacoba was tot de zijgebouwen gegaan, waar men
het lijk van den grijzen krijgsman had neergelegd. Zij liet
zich verhalen, hoe de aanvoerder zich in het dichte gedrang
eener smalle straat had gewaagd, ver den zijnen vooruit,
hoe hij daar ingesloten en voor de overmacht bezweken
was. Met moeite had men zijn lijk tusschen een berg dooden
weergevonden. „Maar hij is gewroken," riep de Drost,
„niet ongestraft is Brederode gevallen ! Mijn knechten
brachten mij de tijding, dat geen tien passen verder
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Arkel's lijk is gevonden. Zoo naakt uitgeschut en besmeurd was hij, dat de monnik, die naar gewonden zocht
hem alléén herkende aan zijn lang bruin haar en aan den
zegelring, dien men hen niet had durven ontnemen."
,
+Jacoba zonk op de knieën bij den doode. W61 had hij
zijn woord gehouden ; hij had meer gedaan dan de zege
voor haar te winnen. Om zijn belofte gestand te doen en
den aandringenden Stichtschen benden te beletten Arkel
te vellen, was hij den jonker te hulp gesneld, maar was
zeker in de nauwe straten neergestoken. Die daar om heen
stonden, ontroerde de kinderlijke droefheid waarmede de
gravin haar veldheer beweende. Maar haar tranen vloeiden niet om dezen doode alléén. Andries, heer van Dalem, die met Floris van Kij f hoek het bevel over den
Burcht had gevoerd, kon haar, die hij des morgens zoo
had bewonderd, toen zij zoo fier ter redding kwam, niet
zoo hopeloos zien schreien. Hij ook had aan het gevecht
in Gorkum's straten deelgenomen en was pas even binnengekomen, in zijn geblutste wapenrusting, met s lijk en bloed
bespat. „Vrouwe Jacob," riep hij, zich tot haar buigend,
„doe niet alzoo ; schrei niet als een bange jonkvrouw. Ge
hebt een vroom veldheer verloren ; maar toch ! de slag
is gewonnen ! "
Jacoba stond op en zag om zich heen. Zij zag de gesneuvelden en gekwetsten, haar krijgers in hun doorkorven
en besmeurd harnas, zij zag Ada van Brederode, die door
de Hertogin-Weduwe gesteund, kwam, om het lijk haars
vaders te zien, -- en het vloog haar door de gedachte,
hoe zij pas den vorigen avond tot haar vriendin had gesproken : „Bid, dat ik morgen mag winnen ! Bij mijn overwinning zal geen bloed vergoten worden .... " — en met
haar beschreide oogen staarde zij den heer van Dalem aan.
„Gewonnen!" riep zij smartelijk. „God is mijn getuige,
dat ik niet gewonnen, maar verloren heb!"
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V.
„De zee left op haar luim, om met nog feller baren
't In slaap gewiegde roer te wekken met een slag."

De „blauwe kamer" van het vorstelijk slot in die Haghe
geleek veel op het kabinet van een geheimschrijver. Tafels
en banken waren bedolven onder perkamenten van allerlei
aard; toch voerde niemand er de veder. In een der hooge
leunzetels, die nog versierd was met naaldwerk uit den
tijd van graaf Albrecht, zat Vrouwe Margaretha en las
de met zware zegels voorziene stukken, welke de Heer
van Bergen-Grimberg haar reikte. De Brabantsche ridder
was door zijn eerlijke trouw en verstandige kalmte de
raadsman geworden aan het hof der Gravin en Jacoba
liet zich veel aan zijn oordeel gelegen liggen. Eenige maanden geleden had hij aan het hoofd van een gezantschap
gestaan, dat naar Rome was vertrokken om den Paus
dispensatie te vragen in het huwelijk tusschen Jacoba
en Jan van Brabant en triomfantelijk had hij den pauselijken verlofbrief naar Holland gevoerd. Maar -- intusschen was er veel veranderd. Margaretha legde met eer,
zucht de perkamenten neder.
„Al deze g*schriften spreken elkander tegen", zeide zij ;
„één ding is mij alleen maar zeker : wij bezitten den dispensatiebrief des Pausen met zijn zegel en handschrift bekrachtigd; deze verdere bullen, die de eens gegeven gunst
weder herroepen, zijn niet bezegeld, en wie waarborgt
ons de echtheid ervan ? 't Is een afschrift, dat Jan van
Beyeren ons zendt, maar wij hebben niet met onzen broeder van Beyeren, maar met den Heiligen Vader te maken."
„Dat is zoo", zeide de ridder, „maar toch ik ben overtuigd
dat er te Rome wel degelijk aan gedacht wordt, het verlof
in te trekken. Jan van Beyeren zal met zulke wapenen
niet lichtvaardig spelen en keizer Sigismund nog minder.

89
Eén weg staat ons slechts open : het huwelijk zoo snel
doen voltrekken, dat de Pauselijke gezanten te laat
komen.
De Hertogin had zich gansch haar leven met politieke
kuiperijen bezig gehouden. Reeds als kind was het eerlijk
en oprecht hart der dochter in opstand gekomen tegen
het listig overleg der moeder, waar zij toch zoo dikwijls
voer had moeten bukken. Maar nu aarzelde de vorstelijke
vrouw toch den zoo gevaarlijken stap te doen en zag zij
verschrikt haar raadsman aan.
„Waarlijk, ik weet geen anderen weg," zeide deze ernstig*
„de bisschop van Therouanne is van dezelfde meening.
Tot nu toe zijn wij toch in ons recht ; wij bezitten de pauselijke bul en de herroeping is niets dan een onbewezen stuk,
het pauselijk zegel ontbreekt."
„Welnu dan," zeide vrouwe Margaretha, de handen vouwende, alsof zij in het onvermijdelijke berustte, „zoo mijn
geweten ook terugschrikt den Heiligen Vader te grieven,
het geluk mijner dochter eischt hier, dat wij snel handelen."
„Neen, neen!" riep de eerlijke man driftig uit, „ik ben
de dienaar van mijn Heer, den Hertog van Brabant, maar
toch, ik ben ook vrij ridder en wil niet huichelen. Wat
heel de wereld weet, zal ik hier niet bedekken. Het geldt
hier niet het geluk van Vrouwe Jacoba, aan wie een zware
taak te wachten staat, maar het heil van Holland en
Brabant. Brabant zal verloren gaan, zoo zijn vorst niet
ontrukt wordt aan dien kring van slechte raadgevers en
losbandige eerloozen ; een schoone, kloeke vrouw, zoo
verstandig en lieftallig als Vrouwe Jacoba, kan hem alleen
redden ; Holland zal verloren gaan en in handen vallen
van den Beyer, zoo onze vereenigde legers en de macht
van Bourgondië dit niet beletten. En gij weet het allerbeste, Vrouwe Hertogin, dat Bourgondië ons alleen zal
bijstaan, wanneer dit huwelijk tot stand komt."
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„Zwijg stil!" riep de Hertogin toornig, want op den
drempel van de „blauwe kamer" stond Jacoba.
„Het is niet noodig, dat gij zwijgt, Heer van Bergen,"
zeide zij naderkomend, „integendeel, ik zeg u dank voor
die woorden ; ik weet, dat ik op u rekenen kan, mijn
trouwe vriend."
De ridder boog.
„Ik wilde, dat ik andere woorden spreken kon, maar
helaas ! Gravin, uw Raad kwam hier vanochtend bijeen,
alle feiten zijn nagegaan, er is gepeinst en beraadslaagd,
maar wij allen zijn het eens : uw huwelijk met den Hertog
mag niet langer worden uitgesteld."
„Ik wist het," zeide Jacoba bitter, „en hier behoef ik
het niet te verzwijgen, dat het een zwaar vonnis is."
De Hertogin maakte een beweging alsof zij haar dochter
wilde doen zwijgen.
„Moeder, voor wie moet dit verbloemd worden ? Voor
dezen trouwhartigen ridder, nu hij daareven zulke woorden
sprak? Voor mij, die maar al te goed weet, wat jongen
losbol ik tot gemaal krijg? Sinds hij hier zijn hofhouding
inrichtte, beklagen mij zelfs de omwonende dorpers, die
groenten en koren binnenbrengen. Dat mijn vader nog
leefde ! Hij zou niet hebben toegestaan, dat er dus met mij
gehandeld werd."
„'t Was juist in haar vaders naam, dat ik de bruid
van mijn Hertog wilde bidden, thans den huwelijksdag
te bepalen; in naam van den vader, wien gij gezworen
hebt uwe landen te zullen bewaren en de zaak der Hoekschen, de banier van het heilige recht te verdedigen.
„Recht brengt overwinning ! " was de zinspreuk van hertog Willem. Zou het u niet ter overwinning voeren, u,
die er zóóveel voor offert ?"
Hij had de juiste snaar getroffen. Jacoba was geroerd.
,Zij stond voor het venster en staarde over den vijver heen
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naar Wittekijns-land, waar de wilde voorjaarswind door
de boomen gierde.
„Wat kan ik weigeren wanneer het mij gevraagd wordt
in den naam van mijn vader ?" zeide zij stille. „En ja, mijn
recht zal ik hooghouden," voer zij driftiger voort. „Ik
heb het gezworen en ge zult mij allen helpen den Beyer
te verjagen, nietwaar ? Ik zal vrije vorstin over vrije landen zijn! Bepaalt gij onder elkander den trouwdag, al ware
het morgen. Ik heb u mijn woord gegeven, Heer van
Bergen."
Vrouwe Margaretha verliet zachtjes het vertrek.
„Ik dank u", zeide van Bergen-Grimberg, de Gravin naderende. „Waar lijk, ik heb u niet met fraaie woorden
willen winnen. Ik zeg nog eens, u wacht een moeilijke
taak, die ook voor oudere schouders zwaar zou zijn. Behalve al uw vijanden van buiten, zult ge aan uw hof een
gansche partij vinden, die ge bestrijden moet. A llen, die
thans uw verloofde omringen, al die zedelooze edellieden,
zij willen u, zij willen Brabant ten val brengen ; a an hun
invloed moet ge uw gemaal ontrukken. Maar toch, niet al
te duister moet ge uw lot inzien, genadige Vrouwe. Hertog
Jan heeft waarlijk een goede inborst ; 't is zwakheid, die
hem onder den invloed doet staan van zulke vrienden.
Is het niet een schoone taak uw erflanden te redden en
Brabant te behoeden voor den ondergang ?"
„Schoon, maar moeilijk", zeide zij met een flauw lachje.
Zij reikte hem tot afscheid de hand, die hij eerbiedig
kuste.
Toen Jacoba a lleen was gebleven, wierp zij zich in een
zetel voor het venster, zóó diep zuchtend, als ware zij
doodelijk vermoeid.
Dit was het einde dan ! Zij had het immers reeds lang geweten, dat al haar tegenweer toch eindigen zou met een
nederlaag. Na het sneuvelen van Arkel was daar geen
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uitweg meer geweest. En sinds dien ? Als een laaiend vuur
was de krijg voortgegaan en de kans der Hoekschen gekeerd. In Dordrecht, de machtigste stad van het land,
heerschte de vijand en belaagde Holland van daar uit.
Jan van Beieren hield er zijn verblijf, viel zelf aan 't hoofd
zijner benden de tegenpartij onverhoeds op 't lijf, brandde,
plunderde en voerde zijn buit naar Dordrecht. De handel
van Holland en Zeeland stond stil; geen vaartuig durfde
zich onbeschermd in of uit zee wagen. Ja, zij wist wel, de
Heer van Bergen had waarheid gesproken : er was hulp
noodig, hulp van Brabant, hulp van Bourgondië vooral,
om haar staten vast te houden. Zij was toch vóór alles
vorstin ! Maar ach, zij was ook vrouw en het viel zoo
moeilijk den gehaten bruidegom de hand te reiken, die
zich met zijn gezellen, hier, onder haar oogen, even woest
en losbandig gedroeg als te Brussel. En wanneer het gerucht waarheid bevatte en de Paus werkelijk de dispensatie-brieven in zou trekken ? Wanneer dit huwelijk, bij al
den afschuw, die het haar inboezemde, nog in strijd was
met de kerkelijke wetten ? Zou zij ook haar ziel ten offer
mogen brengen ? Neen, immers ! Maar ook de kerkvoogd
van Brabant, de bisschop van Therouanne, drong aan op
de spoedige voltrekking van haar huwelijk, gelijk zoovele
anderen, ouder en wijzer dan zij.
Zoo kampte Jacoba met zich zelf in bittere smart.
Eindelijk wierp zij zich van haar zetel op de knieën neder
en bad. God had haar landsvrouwe gemaakt, het was
Zijn wil, dat zij haar staten zou beschermen ; alles bracht
zij ervoor ten offer. Hij moest haar helpen dat offer te
volbrengen. Toen zij zich oprichtte, was zij rustiger; zij
opende het kleine venster en liet den wind haar gloeiend
voorhoofd verfrisschen.
De dag liep ten einde. 't Was een vroege voorjaarsdag
geweest en over den vijver kwam er al een geur van lente
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uit het bosch. Het hofgezinde, dat ter jacht was getrokken,
kwam luidruchtig over Wittekijns-land teruggereden. Een
opgeschrikte zwaan vloog met een scherpen kreet door
het water en deed dat schuimend opspatten onder haar
krachtige vleugelslagen. In het Westen achter den Sint
Jacobstoren gloeide de lucht in rood en purper.
Lang stond Jacoba voor het venster. De avondhemel
werd flauwer van tint, de schemering viel, de sterren fonkelden aan de strakke lucht. In de ridderhuizingen aan
den overkant werden de lichten ontstoken, maar in de blauwe kamer bleef het duister, en nog altijd stond de donkere
gedaante in de smalle vensternis geleund tot een gure
windvlaag haar huiverend deed opschrikken.
Ongeveer een j aar later zat zij wederom in diezelfde
kamer, maar nu niet alleen. Haar gemaal, Jan van Brabant,
zat in een lagen zetel voor het haardvuur en tegenover hem
Philips, de graaf van Charolais, die met een sierlijken dolk
speelde en af en toe zijn lieve nicht met kwalijk verborgen
triomf aanzag.
Hij kon ook tevreden zijn, want zijn spel was hier gewonnen. Door zijn tusschenkomst was de vrede gesloten.
De groote veldtocht tegen Dordrecht, waaraan de gansche
legermacht der Hoekschen en ook Henegouwen en Brabant
hadden deelgenomen, was geëindigd met schandelijke
nederlaag ; de wapenrokken der Brabantsche heeren hingen in de Dortsche kerken ten toon, terwijl zij zelven
nog in leven waren.
't Deerde den graaf van Charolais, erfprins van Bourgondië, weinig, dat die Brabantsche knaap, dien hij hartgrondig
verachtte, met smaad had moeten terugkeeren. Bij diens
huwelijk had hij zich weder met hem verzoend, wijl het
met zijn plannen strookte macht over hem te houden.
Dat zijn krijgszuchtige nicht het hoofd had moeten bui-
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gen, deed hem evenmin leed, maar het behaagde hem
niet, dat Jan van Beyeren de erflanden van Jacoba geheel
zou vermeesteren, om die voorgoed met Duitschland te
verbinden. Al de Nederlanden langzamerhand tot één
rijk te verbinden, waarover de Bourgondiër heerschen
zou, dat was zijn droom. En terwijl hij daar in het schijnsel
van het haardvuur zat, peinsde hij, dat om dien droom te
verwezenlijken, hij meer zou moeten rekenen met de
schoone, jonge vrouw in de vensternis, dan met den bleeken
knaap tegenover hem, den verstandeloozen zwakkeling,
wiens spel spoedig zou zijn uitgespeeld.
Maar Jacoba dacht niet aan de toekomst ; zij gevoelde
slechts de bitterheid van het oogenblik. Na de nederlaag
van Dordrecht, de toeleg om op de Zuidhollandsche eilanden te landen, verijdeld, en toen de val van Rotterdam.
Wat had het haar tot nu toe gebaat zichzelf geofferd
te hebben ? Een korte tijd van zegepraal was het geweest,
die triomfantelijke tocht door Ho ll and, Zeeland, Henegouwen en Brabant. Een korte vreugde, die onstuimige hulde
der Brabantsche edelen, die haar begroetten als Brabant's
redding. Al dadelijk onder die huldigingsreis, bereikten
haar reeds de brieven van Paus en Keizer, die het huwelijk
verboden en bij ongehoorzaamheid met strenge straffen
dreigden. De Paus herriep zijn dispensatie en verklaarde
het huwelijk voor nietig; de Keizer richtte een open brief
aan al de edelen, overheden, steden en ingezetenen van
Holland, Zeeland en Henegouwen, dat deze landen aan
den Keizer waren vervallen na Hertog Willem's dood.
De Keizer had Jan, Hertog van Beyeren, deze landen
thans in leen gegeven, zoodat iedereen hèm te erkennen
had als natuurlijken en wettigen heer.
Zoo had zij dan gestaan tegenover Paus en Keizer, gestreden tegen haar oom, tegen haar eigen onderdanen en
ach ! tegen het eigen hart vooral, dat weer telkens in op-
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stand kwam tegen den zwakkeling, die nog minder krijg
wist te voeren dan een slechte dorper. Met schaamte en
toom was zij van Dordrecht teruggeweken ; in bitterheid
had zij den Stichtenaars verlof gegeven I Jsselstein tot den
grond te verwoesten ; had zij zich onverzoenlijk betoond
tegenover de uitgeweken vijanden. Diep verslagen zat zij in
de vensternis en dacht aan den zwaren strijd, dien zij hier
een j aar geleden gestreden had. Was alles vergeef sch geweest ?
Graaf Philips had een poos met zijn tante Margaretha
gesproken, die zoo even het vertrek verlaten had. Nu
wendde hij zich tot zijn neef, die met halfgesloten oogen
in zijn zetel lag gedoken, te loom om zich met zijn gast te
onderhouden, zooals het betaamde.
„Wanneer gij dus morgen afreist, neef Jan, kunnen wij
te zamen gaan. Was het uw plan naar Brussel te vertrekken ?"
„Neen, Ge weet toch hoe men zich daar tegen mij en
mijn getrouwen verzetten durft ! Ik wilde van Henegouwen
gaan naar Bergen. Ook meent mijn schatmeester Van
den Berge...."
Bij het hooren van dien naam scheen Jacoba uit haar
gedroom wakker te schrikken.
„Meent gij, dat die man met ons zal gaan," vroeg zij.
„Zeker, meen ik dat," zeide Hertog Jan op sarrenden
toon. „Wat is daar tegen?"
„Wat daar togen is ? Mijn God, zult ge , dan nooit reden
leeren verstaan ? Dien man te brengen te midden mijner
getrouwe Henegouwers !"
„En wat zou dat ?"
„De verrader !" mompelde zij, bevend van drift.
„Wil je wel eens zwijgen !" riep heer Jan onbeschaamd.
„Ik verkies niet, dat je aldus van mijn vrienden spreekt
en dat in het bijzijn van onzen gast ! Ik heb een gehoorzame vrouw, dunkt u niet, neef Philips?"
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Jacoba wierp hem een verachtelijken blik toe.
„U kunt hier méér doen dan vrede stichten," zeide zij
zich tot Philips keerende, „u kunt een bloedigen opstand
voorkomen. Gebruik uw invloed, om hem van dat plan af
te brengen, of Bergen zal dezelfde gruwelijke tooneelen
zien als Brussel."
„Mijn lieve nicht ziet de toekomst te duister in."
„Neen, neen ! 0, heer Graaf, alsof ook gij niet zoudt
weten, dat ik den thesaurier met volle recht verrader
noem ! Wie is de verklaarde vriend van den Beyer ? Wie
heeft de trouwe, beproefde raadslieden van mijn gemaal,
de heeren van Bergen-Grimberg en van Nassau-Breda van
het hof verwijderd, den eerste zoo schandelijk aangevallen,
dat hij thans doodelij k krank ligt ? Wie was de schuld
van onze smadelijke nederlaag bij Dordrecht ? Vraag het
den eersten soldenier den besten, wie het daar met opzet
aan belegeringstuig en levensmiddelen deed ontbreken,
om zijn eigen volk in handen van den Beyer te doen vallen ! Heeft de rechtbank te Brussel hem niet schuldig verklaard aan dat alles en hem veroordeeld, ofschoon hij hier
nog met opgeheven hoofde gaat ? Verrader ? Neen, meer
dan dat. Een .eerlooze ! .... "
„Zult gij zwijgen!" riep Jan van Brabant, half huilend
van woede, terwijl hij opvloog. Maar toen hij den strakken,
donkeren blik van zijn geduchten neef ontmoette, die als
bij toeval, zich tenhalve ophief, viel hij weer in zijn zetel
terug en stampte, wit van drift, op den vloer.
„Wanneer dit alles zoo is," zeide Philips koeltjes, „dan
is die Heer van den Berge een gevaarlijk raadsman."
„Ik verzeker u, wellieve neef...."
„Maar toch," ging de Graaf voort, zonder in het minst
acht te slaan op de onderbreking van den Hertog, „toch
meen ik, Vrouw nichte, dat ge u door de gebeurtenissen
van den laatsten tijd al te zeer laat neerslaan. Gij moest
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wijken, het is waar, maar is bij den vrede niet uw recht
erkend, wat u toch het hoogste moet zijn ? Heeft uw oom
van Beyeren niet alle aanspraken, hem door Paus en
Keizer verleend, opgegeven, en is zoodoende ook niet uw
huwelijk geregeld? Dat alles zal u zeker wel eenig grondgebied waard zijn?"
„Eenig grondgebied?" Jacoba zag den sluwen Bourgondiër aan, of bij die woorden geen spotlachje om zijn lippen
speelde, maar zijn gelaat bleef even strak en onbeweeglijk. „ Ja zeker," zeide zij, „maar gij schijnt te vergeten,
wellieve neef, dat mijn oom het beste deel van Holland
bezit en van daar uit alle steden kan dwingen naar zijn
wil; dat hij mede-regent is voor vijf j aar ; wie zal hem na
dien tijd ontzetten ? ... ; dat hem honderd duizend rozenbeis moeten worden uitbetaald en dat mijn wellieve heer
en meester," — en haar spottende toon werd snijdend scherp
— „hem voor den tijd van drie jaren tot stadhouder benoemd
heeft. Ik word verplicht naar Brabant te gaan en al mijn getrouwen hier in de macht van dien man te laten, die hun verderf wil. Ja, mijn erfrecht is erkend en al dit andere moet
ik blij de opofferen en geen vinger uitsteken om de verloren
landen terug te winnen, nietwaar, Heer Philips ?"
Zij stond voor hem en zag toornig op hem neer. Hij herkende het stoute Bourgondische bloed in haar en moest
haar wel bewonderen, de jonge, schoone, trotsche vrouw.
Maar hij zag ook in, dat hij in de toekomst met haar zou
te rekenen hebben, dat de vrouw onverzettelijk zou blijken, waar hij den man kon kneden als was.
„Wij zullen een wakend oog houden, schoone nicht,"
zeide hij, met een vertoon van ridderlijke bescherming.
Zij boog.
„Gij staat mij wel toe mij te verwijderen ? Er is nog veel
voor de reis in gereedheid te brengen. Ik hoop u aan het
avondmaal te zien, heer neef."
J. v. B.

7
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Hij deed haar hoffelijk uitgeleide en keerde naar hertog
Jan terug, die in mokkend zwijgen bij den haard was
blijven zitten.
„Neef Jan," zeide hij, toen deze een beweging deed om
te spreken, „ik gis, dat als ik langer hier bleef, ik weer
getuige zou zijn van een van je woedende buien, en dat
verkies ik niet. Ik heb je daar al meer voor gewaarschuwd.
Ik ga naar mijn eigen vertrekken en wil over deze zaken
niet meer spreken. Wilt ge echter mijn raad volgen, dan
zou ik mij niet al te zeer onder de voogdij van den Beyer
stellen. Het zou je wel eens kunnen rouwen."
Hij verliet met alle kalmte de blauwe kamer, terwijl
Jan zijn woede koelde door eene zijden mantel, welken
Jacoba daar had achtergelaten, in flarden te scheuren,
waarop hij naar de bijgebouwen ging, om met zijn jonkers
te drinken en te spelen.
Den anderen dag vertrok de vorstelijke stoet naar Henegouwen en kwam spoedig te Bergen aan. Er ging een storm
van verontwaardiging door de rijen der trouwe Henegouwers, toen zij hun jonge, schitterende vorstin terugzagen
in die bleeke, sombere vrouw, die zwijgend en zonder op
te zien door hun straten reed, gebukt onder het schandelijk
verraad, dat haar overwonnen en beroofd had. De Henegouwsche ridders uit haar gevolg konden niet genoeg
verhalen van haar kloeke dapperheid, en waar zij met
medelijden werd nagestaard, daar trof menige woedende
blik den gehaten Brabantschen schatmeester. Ieder kind
uit het volk wees hem na als een verrader, als den boozen
geest van den Hertog.
Maar wat bekommerde zich Van den Berge om den
haat van het volk, wat deerde het hem of ginds in Brussel het vonnis over hem geveld was ? Hij voelde zich veilig
in de gunst van den meester, dien hij geheel naar zijn
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hand wist te zetten. Hij nam zijn intrek in het Naalster
Hof, waar Lodewijk van Henegouwen woonde.
Maar deze halve broeder van Jacoba was haar beproefde
vriend, die nog bovendien op den schatmeester gebeten
was, wijl deze hem zijn jaargeld onthouden had. En
onder de woelige burgerij van Bergen waren er niet weinigen, die een aanslag op Van den Berge oogluikend zouden toelaten, of zelfs er wel de behulpzame hand in wilden
bieden.
Op een vroegen Maartschen morgen reed Hertog Jan
met zijn hof de Bergsche poort uit, om ter jacht te gaan.
Een paar uur later verliet Jacoba met haar moeder en tal
van ridders langs een andere poort de stad ter valkenjacht. Traag ging de dag voorbij. 't Stadje lag droomend
onder de licht-grijze voorjaarslucht ; de meeste poorters
bevonden zich in hun woning; men begon de winkels
reeds te sluiten. Een enkele verwonderde zich misschien
wat die onbekende rabauwen wel in den zin hadden, die
zoo haastig door de straten stapten en het Naalster-hof
binnengingen, alsof zij daar huisden. 't Waren geen inwoners der stad en zij hoorden niet tot het gevolg van
Brabant.
De mannen echter schenen verwacht te worden, want
in de voorhal trad hun een gemaskerde te gemoet, die
fluisterend zeide : „langs hier", en hen naar des schatmeesters kamer bracht. Van den Berge had zich dien dag
onwel gevoeld en was te bed gebleven. De onbekenden
traden zijn kamer binnen ... ; 't duurde maar luttel minuten, voor zij weer buiten kwamen. Niemand in de
gangen, niemand in den hof; — zij stapten de straat op
en de poort uit, zonder dat iemand hen lastig viel. Daarbij
moesten zij den jachtstoet voorbijgaan, want een weinig
later ontmoetten elkaar de beide gezelschappen in het
paleis.
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Maar daar was alles nu in de grootste verwarring ; dienstmannen en edelknapen liepen dooreen, de hofmeester was
buiten zich zelf van schrik, en verward verhaalde men,
hoe de thesaurier dood op het bed gevonden was; de dolk
stak nog in de wonde en zijn kamerdeur vond men opengebroken. Niemand had iets gehoord! De Heer van Sars,
baljuw van Henegouwen, was in persoon aanwezig geweest, terwijl het gebeurde, maar de moordenaars hadden
hem in zijn kamer opgesloten en toen het rumoer, dat hij
maakte, de dienaars deed toeschieten, had men pas bemerkt
wat er gebeurd was.
De hovelingen van den Hertog barstten in kreten van
wraakzucht los ; hij zelf liet zich, geheel ontdaan van
smart, bijna zonder bezinning, naar zijn vertrekken geleiden. In het gevolg van Jacoba echter, zoo men al even
verschrikt was geweest bij den plotselingen dood, huichelde
men allerminst droefheid. Dit deed de woede van de gezellen des Hertogs ten top stijgen; Ridder Everhart
't Serclaes durfde zelfs, terwijl hij Jacoba voorbijging,
haar toevoegen : „Wacht slechts, dit zal u rouwen!" Maar
zonder hem met een blik te verwaardigen, liet de vorstin
hem gaan.
Dit alles was drie dagen geleden, en in zijn weelderig
ingericht slaapvertrek lag Jan van Brabant op het rustbed, dat hij sinds den moord niet verlaten had. Alle spijs
en drank afwijzende, vloekende op zijn dienaren, duldde
hij niemand in zijn tegenwoordigheid, om beurtelings
woest te huilen of zacht te schreien als een hopelooze.
Eindelijk was hij niet alleen uitgeput, maar ook volslagen
radeloos ; hij was in waarheid, sinds hij aan de regeering
kwam, niets anders geweest dan het werktuig van den
vermoorde. Deze had hem aangespoord zich tegen den
hoogen Brabantschen adel te verzetten en zelf te regeeren
met geen ander doel, dan dat hij, Van den Berge, alle
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macht in handen zou hebben. Tevens had hij hem in zijn
woeste en losbandige vermaken aangevuurd, om hem nog
willoozer en meer verstompt te maken. Hertog Jan had
steeds door de oogen van zijn thesaurier gezien, en nu
plotseling stond hij a ll een en wist geen raad. Wat zou hij
doen ? tot wien zich wenden?
Daar werd de deur geopend en Jacoba trad bij hem
binnen. Hij richtte zich half op en wilde haar met ruwe
woorden gelasten heen te gaan, maar hij was zoozeer overspannen, dat hij in de kussens terugzonk en niet anders
doen kon dan weenen. Hij liet het toe, dat zij haar armen
can hem heensloeg en hem met zachte woorden troostte
Ws ware hij een ziek kind geweest. Langzaam begon zij
hem over zijn dooden vriend te spreken ; hoe de moord wel
vreeselij k was, maar toch. . . . En zij zeide hem voorzichtig, hoe de doode man hem bedrogen en misleid had,
hoe heel Brabant zijn Hertog zou gaan haten, indien hij
langer onder diens invloed gebleven was; wat waarlijk
edele vrienden hij bezeten had in den Heer van BergenGrimbergen en den Graaf van Nassau-Breda. Had de eerste
niet altijd trouw zijn belangen behartigd ? Wist hij wel
dat Bergen-Grimberg het geweest was, die haar had
overgehaald zijne vrouw te worden? Hij had hem maar
terug te roepen en all es zou weer goed worden. Hij wilde
toch niet zijn schoon Brabant aan den Beyer afstaan?
Het was een zware slag voor hem geweest, maar a lles
zou nu ten beste
. . keeren ! Zij zou zijn liefhebbende, gehoorzame vrouw zijn.
En langzamerhand kwam hij tot rust door haar streelende woorden. Verre van de booze vrienden, geraakte hij
onder den invloed van zijn schoone, kloeke gemalin.
„Zult ge mij dan ook niet verachten, Jacoba?" riep hij
telkens weer, als het zwakke kind dat hij was. „Zul je me
niet meer behandelen alsof ik een slechte dorper ware?
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Ik weet wel, dat je veel beter en verstandiger zijt dan ik,
maar help mij dan ook. Ik wil alles doen wat je wilt, wanneer je me liefhebt."
Zij was nu vol medelij den met hem en voor het eerst
sinds hunne verloving hadden zij te zamen gelukkige
dagen. 't Was een ander hof geworden ; de Hertog en liertogin waren één van zin, de makkers van den Hertog
trokken zich van zelf terug, nu alle posten aan het hof en
in de regeering door de aanhangers van Jacoba werden
ingenomen. Mocht het Jacoba soms moeilijk vallen steeds
lieftallig te zijn tegen den zwakhoofdigen knaap, zij wist
zich te beheerschen en was hem dankbaar, dat hij haar
ter wille zich van zijn woeste vermaken had afgekeerd en
in alles haar raad volgde.
Mààr de heer van Bergen-Grimberg, vol vreugde bij het
hooren van zijn herroeping, wilde nog half krank zich
naar het hof begeven. Hij stortte weder in en stierf na weinige dagen. Een trouw vriend en een verstandig man was
voor de Hertogin verloren.
Toch scheen het nog, of er thans geen raadslieden meer
van noode waren ; de goede verstandhouding bleef duren.
Tegen den zomer trok men naar Brabant en de hooge
adel, die Jacoba zoo hartelijk genegen was, begon eindelijk
te hopen, dat hunne verwachting vervuld zou worden en
het Vrouwe Jacoba gelukken zou voor hun Hertog en voor
Brabant een betere toekomst te ontsluiten. Maar de andere
partij gaf den moed niet op. Ridder Everhart 't Serclaes,
de hofmaarschalk, was er het hoofd en de ziel van. Om
den Hertog weer in zijn macht te krijgen, bediende hij
zich van zijn vrouw Laurette. Zij moest den zwakken
knaap zien te winnen en hem terugbrengen tot zijn vroegere vrienden. 't Was maar al te spoedig gedaan, want de
Hertog, altijd wankelend tusschen goed en kwaad, voelde
maar steeds, hoe vriendelijk Jacoba hem thans ook be-
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handelde, haar zedelijke overmacht. Zijn domme trots
kreeg weer de overhand, en toen de schoone Laurette
hem nu zeer duidelijk toonde, hoe hoog zij zijne gunstbewijzen op prijs stelde, prikkelde dit zijn ijdelheid en
spoedig overlaadde hij haar open lijk met zijn oplettendheden en deed al wat zij van hem wilde. Weldra was het
voor 't gansche Hof bekend.
Meer was er niet noodig, om a lle goede voornemens van
Jacoba op de vlucht te drijven. Dat haar gemaal het
waagde haar alzoo in 't openbaar te beleedigen, kon zij
niet dulden. Nog dwong zij zich tot kalmte; er was te veel
aan gelegen; haar partij heerschte nog; maar zij bad haar
getrouwen een wakend oog te houden, wijl zij groot gevaar
duchtte.
't Was nu, dat de Hertog zich van Vilvoorde naar
's Hertogenbosch begaf, dat door watersnood geteisterd
werd. Maar dit bleek slechts een voorwendsel, want in
den vroegen morgen ontsnapte hij met den Heer van
Westmaele, om op het kasteel van Grobbendonk 't Serclaes
en anderen te vinden met wie de noodige maatregelen
besproken werden.
De Hertogin bevond zich te Vilvoorde, achter in den
schoonen hof, en met Ada van Brederode vermaakte zij
zich een korf vol rozen te plukken, toen een page berichten kwam, dat jonkvrouw Ada een oogenblik noodig was
op het kasteel. Een weinig verwonderd, van wien dit verzoek mocht uitgaan, ondervroeg Jacoba den page, die
echter niets verder wist en zich verwijderde. De Hertogin
doolde dus all een door de beschaduwde paden en was
welhaast haar nieuwsgierigheid vergeten, toen zij denzelfden page van daareven weer voor zich zag staan.
Het was een Henegouwsche jonker, Jan Rasoir geheeten,
nog een kind bijna, die door zijn makkers vaak werd bespot om de dwepende veneering, waarmede hij aan zijn
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meesteresse hing. Jacoba had het ook dikwijls bemerkt,
hoe gelukkig de jongen bleek met een vriendelijk woord,
dat zij hem toesprak; vroeger zou zij daar geen acht op
hebben geslagen, zoo was zij gewend in iederen ridder,
in iederen knape haar wi lligen dienaar te vinden; maar
hier aan het Brabantsche hof, werd het alras niet moeilijk
de getrouwen te tellen. Zij zag den knaap, die blijkbaar
in de hevigste gemoedsbeweging verkeerde, vragend aan.
„Genadige Vrouwe," stamelde hij, „a ll es is op het slot
in verwarring. De Hertog is gekomen en heeft in de groote
zaal alle heeren en dames van het hof bijeengeroepen. Al
uw getrouwe ridders van Holland en Henegouwen zijn uit
hun ambt ontzet, al uw goede vriendinnen, de jonkvrouwen van Henin en van Brougnard, de heer geheimschrijver
Potter, de jonkvrouwen van Abele en van Brederode hebben last gekregen Vilvoorde te verlaten."
Jacoba stond verslagen; op zulk een verrassing was zij
niet voorbereid. Terwijl zij den hof door ijlde, gaf de lijfknaap haar verder verslag. „Ik was tot de zaaldeur geslopen," zei de knaap, opgewonden door zijn stoutmoedigheid, „want ik giste, dat men iets tegen Uwe Hoogheid
wilde ondernemen en ik wilde u de tijding brengen. Daar
hoorde ik alles."
„En weet gij, wie er tot edelvrouwen zijn aangesteld?"
„ Ja, genadige Vorstinne, de Vrouwe van Assche, de
Vrouwe van Westmaele.... de vrouw en de dochter van
ridder 't Serclaes .... "
„Dat zal niet gebeuren !" riep Jacoba zoo luid, dat de
knaap haar verschrikt aanzag, „bij Sint- Joris, ik zal het
beletten!"
Zij betrad het paleis. Dadelijk was zij omringd door haar
schreiende edelvrouwen, die haar bescherming verzochten. In de groote zaal stonden de ridders bijeen en vloekten
op den smaad, die hun was aangedaan. Allen riepen en
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schreeuwden in de grootste verwarring wild dooreen, tot
er op eens stilte ontstond, toen Jacoba met fonkelende
oogen en trotsche houding binnentrad.
„Mijne Heeren," zeide zij, om zich heen ziende, „waar
is uw meester, de Hertog?"
De Heer van Rotselaer trad naar voren; men kon het
hem aanzien, hoe diep hij gegriefd was : „Mevrouw, de
Hertog is weer spoorslags met zijn vertrouwelingen vertrokken naar het kasteel van Forest."
„Mijn paard!" riep Jacoba. „Dadelijk mijn paard op het
voorplein, Jonkvrouw van Assendelf t, wilt ge met mij gaan ?
Ik verkies verder geen geleide, mijne Heeren ; slechts een
dienstman voor onze paarden."
Jacoba en Bartraad van Assendelft, die bijna even koen
te paard zat als haar gebiedster, kleedden zich haastig,
en eenige oogenblikken later donderden de paardenhoeven
over de houten ophaalbrug.
Geen woord werd er gesproken op den snellen rit. Met
saamgeknepen lippen en gefronste wenkbrauwen staarde
Jacoba voor zich uit, haar paard met korte rukken aansporende, en soms in zich zelf woorden mompelend, die
haar nog toorniger blos naar de wangen deden schieten. Zij
reden het voorplein van het slot van Forest op en zonder
de hulp der dienaren af te wachten, sprong Jacoba uit den
zadel en snelde de trappen op.
„De Hertog!" zeide zij kort, met een trotsch gebaar de
toeschietende jonkers ter zijde wijzend. Zij gloeide van
verontwaardiging. Nu toch zou zij gebruik maken van haar
invloed op hem ; zij zou hem zijn onwaardig gedrag verwijten, hem terug winnen en wee dengene, die haar nog
in den weg zou staan. Zij zou .... maar toen men voor haar
driftige schreden de deuren van de hooge zaal openwierp,
bleef zij een oogenblik als verlamd op den drempel staan.
Hertog Jan was er niet alléén, niet met enkele vrienden,
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wien zij verzoeken kon zich te verwijderen, maar hij troonde
er in plechtige raadsvergadering. Ridder 't Serclaes had
getoond Jacoba wel te kennen en zijn maatregelen sluw
genoeg genomen!
Eén oogenblik slechts bleef zij onthutst en zwijgend.
Dan naderde zij fier zijn zetel; maar toen zij begon te
spreken, beefde haar stem van toom en smart ; de tranen
sprongen haar in de oogen.
„Ge moet niet denken, mijn heer gemaal, dat ik hier kom
om uw toom te verbidden, of uw gunsten af te smeeken.
Ik kom hier om recht te vragen. Wat hebben mijne edelvrouwen misdreven, om zoo schandelijk gesmaad te worden ? Wat beteekent het, mij van de vriendinnen mijner
jeugd te berooven, die allen van onbevlekten adel en onbesproken zeden zijn ? Wat beteekend het, zonder mijn bijzijn het gansche hofgezinde af te zetten en mij aldus te
hoonen ?"
Hertog Jan sprak zachtjes met den hofmaarschalk
't Serclaes, die naast hem stond, en deze nam het woord
op en zeide, dat het de wil van den Hertog was de edelste
en aanzienlijkste vrouwen van Brabant rond zich te zien
en hij goede reden had het hofgezinde te veranderen.
„En zoudt gij zelf mij die goede reden niet willen noemen"
voer Jacoba driftig voort, zich steeds tot den Hertog richtende. ;Ik verkies niet, dat uw dienaren mij uw wil kenbaar maken. Ik zeg u nog eens, ik sta hier niet als smeekelinge. Niet als een arme bedelares, maar als erfdochter
van vele landen en heerlijkheden ben ik tot u gekomen
en als Vorstin behoort gij mij te eerbiedigen en mij de
vrouwen te laten, die mèt mij kwamen."
De Hertog bewoog zich onrustig op zijn zetel, het eenige
verweer, waarvan hij zich had kunnen bedienen, was in
dit oogenblik een stroom van ruwe en kwetsende woorden
geweest, want hij gevoelde zich diep vernederd door het
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hooghartig optreden zijner gemalin. Maar dit paste slecht
in een raadsvergadering. Hij onderhield zich weder met
't Serclaes, die opnieuw het woord nam. Maar Jacoba,
zonder naar hem te luisteren, riep luide tot den Hertog:
„Ik vraag u nog eens mij te antwoorden; hoe hoog de
adel dier Brabantsche vrouwen staat, deert mij niet, mijn
jonkvrouwen zijn niets minder. Ik, de gravin van Holland
en Zeeland, verkies niet toegesproken te worden door een
uwer dienaren. Wilt gij mij te woord staan?"
„Ik heb niets toe te voegen aan 't geen mijn getrouwe
manne zeide; hij sprak uit mijn naam en ik verzoek de
Hertogin dit wel in het oog te houden," sprak Hertog
Jan, met een vergeefsche poging waarlijk de meester te
zijn.
Jacoba deed een schrede achteruit ; 't was of alle toornige
opwinding van haar gelaat week, om daar alleen een
strakke koelheid te laten : „Dan heb ook ik niets meer te
zeggen, zeide zij, ten toen wendde zij haar blik naar 't Serclaes, zonder toch het woord tot hem te richten. „Maar ik
verzeker u, dat ge u vergist, wanneer ge meent mij zoo
gemakkelijk ter zijde te kunnen schuiven. ik heb nog vrienden, ook hier in Brabant, en ik zal het u toonen." Toen,
zonder een enkelen groet te beantwoorden, ging zij tusschen de hovelingen door, de zaal uit.
Nu was gedurende vele maanden de Burcht te Vilvoorde
het tooneel van stillen, maar fellen strijd. Het hof gezinde
was wel veranderd, maar Jacoba wilde haar liefste edelvrouwen niet laten gaan. De Hollandsche en Henegouwsche dames waren dus gebleven ; de Brabantsche adelpartij, de besten en voornaamsten van de burgers gaven
openlijk blijk de zijde der Hertogin te kiezen, en wanneer
Jan van Brabant uitreed ter valkenjacht en Laurette
't Serclaes mèt hem, dan gebeurde het menigmaal, dat een
der trotsche Brabantsche jonkers zijn paard wendde en
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den jachtstoet verliet, hoe bitter den Hertog deze beleediging ook grieven mocht.
Het werd September, en uit Frankrijk kwam de tij ding,
dat Jacoba's oom van Bourgondië, „ Jan zonder Vrees",
op de brug van Montereau was doodgeslagen. Waren 't Serclaes en de zijnen door vrees voor den verslagene nog weerhouden zich openlijk aan de zijde van Jan van Beyeren
te scharen, nu was ook deze hinderpaal gevallen. Er kon
geen beslissing genomen worden of zij voerden hun Hertog
naar Holland, en de Beyer bestuurde feitelijk Brabant
evengoed als Holland, Jacoba zag zich ter zijde geschoven
als echtgenoote, beschimpt als vorstin ; zij behoorde niet
tot dezulken, die het lijden zacht en deemoedig maakt ;
trotsch en onbewogen voor haar hof, leed zij dubbel in
hare eenzame uren en de tranen, die zij toen stortte, vielen
als verschroeiend vuur op haar hart en vernietigden er
de zachte, teere gevoelens, die de dochter van Holland het
troetelkind harer omgeving hadden gemaakt.
Wat zouden hier ook zachtheid en liefde hebben gebaat ? Zij had getracht den zwakkeling te winnen, die haar
als gemaal was opgedrongen en hij had geantwoord met
smaad. 't Gold thans onbuigzaam te zijn, list tegenover
list, geweld tegenover geweld te gebruiken. 't Serclaes
begreep wel, dat men nooit de handen vrij zou hebben,
zoolang Jacoba nog aan het hof vertoefde.
De winter was treurig voorbijgegaan en het heilig
Paaschfeest naderde. Margaretha kwam haar dochter te
Brussel bezoeken en had haar intrek genomen in „de
Spieghel" in de Bergstraat. Toen het vroolijk Alleluja was
gezongen, verzamelde zich het gansche hof in de groote
ridderzaal, waar de feestmaaltijd werd opgedragen. Trotsch
en schoon in haar met sabel omzoomd gewaad, met juweelen
gesierd, terwijl langs haar blanken hals de witzijden sluier
viel, verscheen Jacoba, om ter rechterhand van haar ge-
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maal aan te zitten. De edelvrouwen, die haar volgden, namen hare plaatsen aan de zijtafels in en een keur van gebraad, gevogelte, visch en allerlei pasteiwerk, werd door
de dienaren opgedragen.
De Hollandsche en Henegouwsche jonkvrouwen zagen
elkaar met heimelijke lachjes aan, want in de laatste dagen
was haar de morgen- en avondmaaltijd, die ieder in eigen
vertrek nam, zeer karig toebedeeld, en 't was zóó ver gekomen, dat de kamervrouwen in het paleis spijs en drank
voor haar meesteressen poogden te bemachtigen.
Zonder twijfel school er een nieuwe plagerij van den hofmaarschalk achter, maar de koste lijke maaltijd lachte
haar nu des te meer aan.
Doch, terwijl zich reeds alle andere gasten aan de spijzen
te goed deden, bleven haar borden en bekers ledig; de dienaren gingen haar voorbij als waren hare plaatsen onbezet.
Aan de eeretafel was het de oude Hertogin, die het
eerst bemerkte, wat er gebeurde. Zij boog zich tot haar
dochter :
„Is het hier de gewoonte aan het hof, Jacoba, dat uwe
edelvrouwen het laatst van allen worden gediend?"
Jacoba zag nu, hoe Ada van Brederode en Bartraad van
Assendelft, die bij elkander waren gezeten in haar nabijheid, door de druk dienende knapen werden voorbijgezien
en hoe de meisjes, met gloeiende wangen en de oogen strak
op het ammelaken gevestigd, ten spot dienden der andere
gasten. En zij bemerkte, dat met hare overige edelvrouwen
eveneens gehandeld werd.
Zij stiet den knaap, die haar een beker malvezije wilde
reiken, met zooveel drift terug, dat het gouden drinkgerei
hem ontviel en kletterend op de tafel stortte.
't Was plotse ling stil in de zaal geworden.
„Heer Hertog", zeide Jacoba, zich met bleek gelaat
tot haar gemaal wendende, „wilt gij uwen dienaars gelas-
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ten mijn edelvrouwen dadelijk van spijs en drank te
voorzien ?"
Jan van Brabant was door zijn vertrouwelingen geleerd,
wat hij hierop had te antwoorden, maar de groote verontwaardiging der beide vorstinnen en vooral de toornige
verbazing der trotsche Bourgondische moeder, bracht
hem toch eenigszins in verwarring.
„Wanneer mijn getrouwen dit raadzaam achten, zal er
ook wel goede reden voor bestaan", zeide hij.
Laura de Vertaine, die tot den hoogsten Henegouwschen
adel behoorde, door de spotternij der Brabantsche jonkers
buiten zich zelve, brak hier plotseling in tranen los en
verliet de zaal. De andere beleedigde edelvrouwen volgden
haar voorbeeld.
Hertogin Margaretha rees uit haar zetel.
„Wat beduidt dit?" riep zij uit en haar stem beefde van
toom. „Zullen de dochters uit onze edelste geslachten
door een Brabantsch ridder als deernen worden behandeld?
Wilt gij die beleediging herstellen, Heer Jan?"
De bleeke knaap schoof zijn drinbeker heen en weder
en keek met schuine oogen naar de gevreesde Vrouwe.
„Ik zelf gaf het bevel," zeide hij, met een grijnslach
om de dunne lippen, „en ik zal mij wel wachten mijne
bevelen in te trekken."
„Laffe Brabanter!" riep de vorstin met haar diepe,
krachtige stem. „Gij, die de landen, welke mijn dochter u
als bruidsgift medebracht, den vijand verradelijk in handen speelde, die haar doet beleedigen aan uw eigen tafel!
Wordt op uw bevel de dochter van Willem van Beyeren
aldus gehoond, dan zal zij op mijn bevel uw huis verlaten
en er nooit meer in terugkeeren." Zij gaf haar gevolg een
teeken en verliet de zaal en het paleis, om zich naar haar
eigen herberge te begeven.
In pijnlijke stilte wachten de gasten, wat er verder volgen
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zou. Ook Jacoba was opgestaan, maar niemand geleidde
haar de zale uit. 't Serclaes had op a ll es gerekend en onder
de genoodigden was er geen enkele, die tot de Hoeksche
partij behoorde. Ook de dienaren stonden onder streng
bevel ; toen de vorstin een paard verlangde, om haar
moeder naar de Bergstraat te volgen, kon zij vergeefs
wachten ; geen paard, geen voertuig was er te harer beschikking. Het was de laatste vernedering, die zij aan het hof
van Brabant dulden moest. In haar rijk statiegewaad,
zonder mantel, terwijl de tranen haar over het gelaat
stroomden, ijlde zij naar buiten. Daar hoorde zij snelle,
lichte stappen achter zich. De Henegouwsche lijfknaap,
Jan Rasoir, bracht haar den achtergelaten mantel en
vroeg schreiend verlof haar te mogen volgen. Alleen met
dien kleinen knaap tot geleide, ging zij door de straten
van Brussel, verwonderd en medelijdend door de burgers
nagestaard.

VI.
Zijn dit de gouden kronen
En scepters, aan uw hoofd
En rechte hand beloofd ?
Zijn dit d'ivoren trappen
Om op den troon te stappen ?

In het pronkvertrek van „de Spieghel" zat . Hertogin
Margaretha voor een venster, dat uitzicht gaf op den hof.
Zij had haar vrouwen en volgelingen weggezonden, opdat
niemand getuige zou zijn van haar heftige ontroering, terwijl zij haar dochter afwachtte. Zou zij komen ? Zou men
haar soms verhinderen te vertrekken ? Zou men haar nog
dieper durven krenken?
Vrouwe Margaretha stiet het venster open en li et het
koele windje haar brandend voorhoofd verfrisschen. De
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zon deed het lichte, nieuwe groen van de seringenstruiken
glanzen; op het dak van de kaatsbaan zaten de spreeuwen zich de goudgroene veeren glad te strijken en sjielpten
onderwijl hun eigenwijs liedje ; maar de vorstelijke gast
had geen oogen voor den heerlijken lentedag. Met koele
hooghartigheid had zij altijd tegenover haar vijanden gestaan en zij had er zich op beroemd. Alleen vandaag was
zij in toom opgestoven, maar was zij dan ook ooit zóó diep
beleedigd, zoo gevoelig gekrenkt ? Dat men in háár tegenwoordigheid heur dochter durfde smaden — duur zou de
laffe Brabanter het boeten!
Er kwam gerucht in het huis : een gedruisch van deuren,
die haastig geopend werden, een verward geroep van stemmen, alsof er iets buitengewoons gebeurde in de herberg.
Margaretha richtte zich op. Daar werd de kamerdeur
opengeworpen en Jacoba stond op den drempel in haar
prachtig statiekleed, waarover een mantel was geworpen,
die er slecht bij paste, zonder hoofdkap of sluier. Haar
gelaat was door het schreien geheel ontdaan en toen zij
haar moeder zag, brak zij opnieuw in luide snikken los.
De Hertogin trad op haar toe, niet om het bedroefde kind
met moederlijke teederheid in de armen te nemen, maar zij
voerde haar zonder een woord te spreken bij de hand naar
binnen en sloot toen het vertrek zorgvuldig. Daarop
zette zij zich weer op haar plaats voor het venster en
bleef Jacoba, die nog steeds heftig snikkend het vertrek
op en neder liep, met toornige blikken aanzien. Maar zoo
zij gedacht had, aldus haar dochter spoediger tot kalmte
te brengen, zag zij zich bedrogen. Jacoba was te heftig
geschokt, en dat haar moeder haar aldus ontving, bracht
haar geheel buiten zichzelve. Neen, de hooge Vrouwe had
haar eenig kind nooit overstelpt met liefkoozingen. Jacoba had heel haar leven al te veel eerbied en vrees voor
de statige moeder gekoesterd, om bij háár een toevlucht
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te zoeken in leed en zielepijn. Maar nu zij zich plotse ling
vernederd en verlaten gevoelde, had zij toch hier troost
verwacht en de verbittering, die haar tranen deed storten, werd een zachter, maar dieper leed, een verlangen
naar den vader, in wiens sterke armen zij niet meer rusten
kon.
Toen zij zich eindelijk moegeschreid in een der zetels
li et vallen, sprak Margaretha:
„Het is mij onverklaarbaar, dat ge nog maar kind blijft
en niet inziet, wat uw staat en stand van u eischen."
„Wat zouden zij van mij eischen ?" zeide Jacoba, het
hoofd opbeurende. „Zij eischen, dat anderen mij hoogachten en eerbiedigen en nooit is er een vorstin, nooit
eene vrouw zóó gehoond als ik in dit rampza lig Brabant."
„Dat zij zoo, maar moet ge dan dien smaad zoo luidop
verkondigen ? Hebben niet al de bewoners en bezoekers
van „de Spieghel" uw dwa as geschrei moeten hooren?
Is dat een wijze van doen, om onaangediend hier bij mij
binnen te stormen, als waart gij de dochter van een dorper ?"
„Het mocht wat ! Al de bewoners en bezoekers van „de
Spieghel", zegt gij, moeder ? Heel Brussel heeft mij door
de straten zien gaan te voet, in mijn feestkleed, zonder
ander geleide dan een enkelen page, een kind nog, die mij
uit medelijden volgde. Heel Brussel weet, dat geen dorpersdochter zóó door haar echtgenoot onteerd werd als ik
door Brabant's Hertog."
Margaretha verbleekte.
„Deed hij u zóó vertrekken ? En heel Brussel zag die
schande ? Dat ik ooit naar den raad van onzen neef Philips luisterde, die dit huwelijk tegen elken prijs tot stand
wilde brengen ! En ik heb er toe medegewerkt, ik heb den
wil van den Hei ligen Vader, ik heb a lle kerkelijke wetten
getrotseerd — en dit is het einde. Maar morgen vertrekken wij naar Henegouwen en ge zult niet tot hem terugJ.v.B.
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keeren, voor hij u openlijk voldoening geschonken heeft."
„Hij zal eischen, dat ik terugkeer," zeide Jacoba strak
voor zich uit starende.
„Hij kan niet eischen," zeide de Hertogin. „Wanneer
wij deze zaak den rechtsgeleerden voorleggen, dan zal
het blijken, dat uw huwelijk onwettig was."
„Niet wettig?" De jonge vrouw vestigde hare oogen
groot en verbaasd op haar moeders gelaat.
„Of zeker zeer twijfelachtig. De pauselijke dispensatie
werd in December verleend, maar reeds in Januari herroepen en deze herroeping werd nog eens in Maart herhaald;
den 10den Maart zijt gij burgerlijk, den lo den April kerkelijk getrouwd."
„Maar ik meende. . .. die herroeping was slechts een afschrift, door mijn oom van Beyeren gebruikt, om. . . .
„Gewis, er kwam vóór uw huwelijk slechts een afschrift
in onze handen, maar we wisten toch, dat de herroeping
bestond. Wèl liet de H. Vader mondeling weten, dat de
herroeping hem was afgedwongen, dat hij de zaak nader
onderzoeken zoude en op verdere dispensatie te rekenen
viel ; wij konden dáármede dus ons geweten gerust stellen,
maar rechtens.... rechtens was de herroeping van kracht,
toen uw huwelijk plaats greep. En er is nog meer."
„Wat dan ?" fluisterde Jacoba met bleeke lippen.
„Ik zelf heb Jan van Brabant ten doop gehouden en
was dus zijn geestelijke moeder; dit was een tweede hinderpaal voor uw huwelijk. Op aandringen van Philips heb
ik het verzwegen en in geen enkele pauselijke bul is er gewag van gemaakt. Ziet ge, mijn dochter, die man, die ons
zoo grievend heeft beleedigd, die uwe erflanden den Beyer
verkocht, kan dat alles nog zwaar genoeg boeten. Wanneer
zijn vrouw hem verlaat, dan treft hèm de schande ! Schep
dus moed. Wij zullen deze zaken nader met onze trouwe
raadslieden bespreken. Maar ga nu hierneven in mijn
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slaapvertrek en leg u ter ruste; ik zal bevel geven, dat
men voor u een kamer in gereedheid brenge. Ge ziet er
bleek en ziek uit ; de inspanning en ergernis van dezen
dag zijn te veel voor u geweest. Kom, ik zal mijn kamervrouwen roepen om u te helpen, ga nu."
Maar Jacoba zat bewegingloos in haar zetel en verborg
het gelaat in de handen. „Ik zal vrij zijn!" prevelde zij telkens.
Met zacht geweld trachtte men haar te doen rusten;
maar zelfs toen zij in het groote staatsiebed gebracht was,
bleef zij schreien en in groote opwinding. Intusschen waren
ook haar edelvrouwen in de „de Spieghel" aangekomen,
en toen Ada van Brederode bij haar was gezeten en haar
hand liefkoozend omvat hield, viel zij eindelijk in diepen
sluimer.
Hoe zwak en ziek zij zich ook den volgenden ochtend
nog gevoelde, zij stond er op dadelijk uit Brussel naar
Henegouwen te vertrekken. Geen oogenblik meer wilde
zij in Brabant toeven, waar zij zulke diep-droevige dagen
had doorleefd. Behoedzaam werd zij in de reiskoets gedragen, en door vele edelen vergezeld, verlieten de beide
Vorstinnen de stad, om na een langzame reize Quesnay te
bereiken. Dáár in de stilte van het rustige, oude slot, werd
overdacht en beraadslaagd, wat er te doen viel. In het
lommer van het oude, geliefde bosch werd Jacoba's
geest weer kalmer en zij herwon spoedig haar vorige
krachten. Ook de oude overmoed werd weer wakker. Zij
zeide tot zich zelve, de twintig-jarige vrouw, dat de tijd
van liefde en vreugde voor haar voorbij was. Te ruw was
zij uit zulke droomen wakker geschud ; maar haar levensdoel zou het zijn heure erflanden terug te winnen, tot
welken prijs dan ook. Zij had het den stervenden vader
beloofd — Holland en Zeeland zou zij heroveren en ver-
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dedigen. Zij, de dochter van zulk een geweldig vader, zij
zou er nimmer in berusten een vorstin zonder land en
zonder kroon te zijn.
En booze geruchten kwamen naar Henegouwen overgewaaid en bleken alras waarheid te zijn.
Jan van Brabant had met Jan van Beyeren een wettelijke overeenkomst gesloten, waarbij hij Ho lland, Zeeland
en Friesland aan zijn oom afstond. En als om zijn lafheid
zoo spoedig moge lijk te verkondigen, zond de Brabanter
reeds den dag daarna zijn open brieven aan de prelaten,
edelen, ridders, steden en onderzaten, om hun kennis te
geven, dat hij die landen aan zijn lieven oom had in pand
gegeven, overtuigd „dat sij in neijmants handen beter
bewaert en sij n, dan in sij ne." Aldus werden alle onderzaten ontslagen van den eed van gehoorzaamheid aan
hem gedaan met verzoek den Beyer hulde en eed te doen.
Wat het stormde in het slot te Quesnay, toen die tij ding
kwam ! Ja, in pand waren de landen gegeven, maar feitelijk
waren ze nu voor altijd verloren, want het Brabantsche
hof zou nooit de aanzienlijke sommen kunnen betalen,
om ze weer in telossen.
0, de Brabanter ! die haar levensvreugde had verwoest,
haar vrouweneer gekrenkt en die nu haar erflanden verkocht, zonder er haar in te kennen! Telkens wanneer het
beeld van den bleeken, willoozen knaap haar in de gedachten kwam balde zij de kleine vuisten. Hoe dikwijls
reeds had zij in deze dagen met brandende tranen den gestorven vader herdacht. Hoe al die laffe ellendelingen
terug zouden sidderen voor het zwaard van den ijzeren
Hertog!
Maar toch, juist de onbekwaamheid van haar gemaal
deed bij Jacoba de hoop herleven, om haar troon terug
te winnen. Sinds haar vlucht uit Brussel, was gansch
Brabant in beweging gekomen. Behalve Holland was ook
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de heerlijkheid Herenthals en het markgraafschap Antwerpen aan Jan van Beyeren afgestaan. En het klonk
door het land, dat de zwakke Vorst en zijn nietswaardige
gunstelingen wel spoedig gansch Brabant aan den Beyer
zou overleveren. Overal ontvlamde de partijstrijd; het hof
zocht den adel en de patriciërs voor zich te winnen, maar
de verbittering werd steeds grooter en voor alles eischte
men, dat de schande der Hertogin aangedaan, zou hersteld worden.
Dus werd Hertog Jan genoodzaakt zijn gemalin te bidden zich weder bij hem te voegen. Een gezantschap trok
daartoe naar de Staten van Henegouwen, Jacoba gaf
schriftelijk haar antwoord en toen de Staten vergaderden,
werd dit schrijven hun voorgelegd.
De vorstin verklaarde, dat haar gemaal zich bij het huwelijksverdrag had verbonden voor de vereischte dispensatie te zorgen; dat de paus echter zijn eerst verleende
dispensatie had herroepen en dat zij nu, na raadpleging
van haar vrienden en bij haar zielezaligheid, geen vrijheid
vond, om tot Jan van Brabant terug te keeren; voorts
dat zij zich van iedere verplichting jegens hem zou ontslagen rekenen, wanneer niet voor aanstaande Kerstmis
een behoorlijke dispensatie was verleend.
De Henegouwsche Staten meenden, dat die eisch billijk
was ; alleen scheen het onredelijk een zoo korten termijn
te stellen, want het was reeds Augustus. Men zou dus den
Hertog voorslaan, in allerijl een aanzienlijk gezantschap
naar Rome te zenden. Ook aan een andere grief der Hertogin werd te gemoet gekomen. Jan van Brabant werd aangemaand zijn gemalin, van dezen dag af tot het uitvaardigen der dispensatie toe, een behoorlijk levensonderhoud
te verzekeren. Want de Hertog had goed gevonden, Jacoba
door schande en smaad gedwongen zijn hof te verlaten,
geen penning te doen toekomen.
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De Vorstin keurde dat besluit der Staten goed, en het
gezantschap vertrok naar Brussel.
Maar hier vonden zij de stad in geweldige verwarring.
Het oproer was losgebarsten. Leuven had geëischt, dat
de elf raadsleden van den Hertog, die het land hadden verraden en hun Vorst misleid, werden verbannen. De Brusselaars drongen er op aan, dat dit vonnis werd uitgevoerd.
Men wilde Jan van Beyeren met geweld dwingen de verpande landen terug te geven. De broeder van den Hertog,
de graaf van Saint- 1361, de naaste erfgenaam van den
troon, werd verzocht uit Parijs te komen en het bewind
over te nemen, nu zijn broeder volslagen machteloos
scheen het land te besturen. Het gezantschap werd wel
bij den Hertog ontvangen, maar deze antwoordde op alle
voorstellen en betoogingen weder met ijdele uitvluchten.
Van hem viel niets te hopen, maar gansch het land verklaarde zich voor zijne Hertogin, en dat was genoeg. In
allerijl trokken de gezanten af en boodschapten wat ginds
voorviel. Een paar dagen later vertrok Jacoba met haar
moeder, onder geleide van verscheidene Leuvensche edelen
naar Brabant.
Nog eenmaal dan kwam Jacoba in het land, dat zij gewenscht had nimmer weder te zien, en zij kwam om zich
met haar gemaal te verzoenen, tegen wien gansch haar
ziel in opstand was. „Wie een kroon draagt, mag niet
naar zijn hart luisteren," die woorden haars vaders kwamen
telkens weer in haar gedachten. Brabant zou haar helpen
de kroon weer te heroveren en tot dien prijs zou zij haar
hart het zwijgen opleggen en zich met den Hertog verzoenen, wanneer de dispensatie was verleend, en hare
rechten erkend waren.
Saint-P61 kwam naar Leuven en met hem kwamen de
gezanten van den Koning van Frankrijk en den Hertog van
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Bourgondië, om de verzoening tot stand te helpen brengen.
Door dit schitterend gezelschap werden Jacoba en haar
moeder met groote plechtigheid en luisterrijke staatsie
ingehaald, onder de toejuichingen van het volk.
Lang duurden de onderhandelingen. Eindelijk, op den
2os ten September, zou te Vilvoorde de groote vergadering
gehouden worden, waar de partijen zich zouden verzoenen
en de rust en de vrede zouden worden hersteld.
Nog hadden Jacoba en Jan van Brabant elkander niet
weergezien.
De dag van de vergadering kwam; maar ridder 't Serclaes deed van uit Brussel weten, dat zijn meester de
Hertog krank was en zijn kamer niet kon verlaten. Zoo
gingen de dagen in ijdel wachten voorbij.
In het slot te Vilvoorde hadden de hooge gasten hun
intrek genomen. Daar kwam men in de groote zaal bijeen
en beraadslaagde, wat er nu gedaan moest worden. Zulk
een uitstel was door niemand verwacht. Jacoba, die haar
gemaal wel het beste kende, had haar eigen vermoedens
over deze, zoo wel te pas opgekomen krankheid; maar
vast besloten van haar zijde niet tot vijandelijkheden over
te gaan, verzweeg zij haar vreeze.
Dus waren zij op een avond te zamen en verkortten zich
den tijd met a llerlei spelen onder het drinken van een
beker wijn. Daar de herfstavond reeds koel werd, was
onder de hooge schouwe een houtvuur ontstoken. De graaf
van Saint-Pól, die al de onderhandelingen zelf had geleid
en voortdurend her- en derwaarts was gereisd, liep het
vertrek op en neder zonder aan het spel deel te nemen.
Ook hij kreeg booze vermoedens, evenals Jacoba, maar hij
had nog geen zekerheid kunnen krijgen. Nu had hij Geraerdt
van Assendelft, een van Jacoba's meest beproefde vrienden, naar Brussel gezonden, om te trachten dààr meer te
weten te komen. Het avondmaal w as reeds gebruikt,
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toen horengeschal en het ratelend neerva llen der ophaalbrug de terugkomst van den ridder met zijn knapen
meldden. Een oogenblik later stond de ridder van Assendelft te midden van het gezelschap ; hij had zich zelfs geen
tijd gegund van kleeding te verwisselen en zijn mantel en
hozen droegen de duidelijkste sporen hoe slecht de wegen
waren.
Ieder zag hem vol verwachting aan, want dat hij ernstig
nieuws bracht, gaf geheel zijn houding te kennen.
„Wèl gekomen, lieve vriend !" riep de graaf van SaintPól uit, „zeg ons spoedig, hoe de zaken te Brussel staan."
„Een zetel en een beker wijn voor den bode !" riep de
Fransche gezant lachend. „Gij zult den jonkman toch wel
eerst bij adem laten komen, heer graaf. Waarlijk, gij behandelt uw getrouwen al te streng."
Ook Jacoba riep de dienende knapen naderbij . Van Assendelf t -wierp hun hoed en mantel toe en verkwikte zich
met een frissche teug.
„Ik heb in vliegende vaart gereden," zeide hij verontschuldigend, „en ben waarlijk buiten adem. Ja, er is
nieuws, dat ik zelf niet gelooven zou, wanneer ik er niet
zeker van was. De Hertog van Brabant is uit Brussel
gevlucht en reeds te 's Hertogenbosch aangekomen. Daar
bevinden zich ook van Assche, van Gaesbeek, kortom al
de saamgezworenen. Algemeen roept het volk te Brussel,
dat zijn Hertog gemeene zaak wil maken met den Beyer,
die met zijn leger op de grenzen staat."
Een diepe stilte volgde op die woorden. De Bourgondische gezant zette den halfgeledigden beker met een driftig
gebaar neder; de Franschman streelde met opgetrokken
wenkbrauwen zijn puntig baardje.
Saint-P61 hervatte zijn rustelooze wandeling met bezorgd
gelaat. Alleen Jacoba had zonder de minste verbazing toegeluisterd; zulk een handeling had zij al lang verwacht.
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De Hertogin-Weduwe nam het woord.
„Mijne Heeren," zeide zij, „wij kunnen niet anders doen
dan morgen aan de vergadering der Staten deze vlucht
van den Hertog mededeelen. Zeker zal zij die beschouwen
als een vrijwilligen afstand van sde regeering en niet toeven
om zijn broeder tot Regent te verheffen. Wil Brabant ons
hulp verleenen, om Jan van Beyeren te bevechten, dan
mag er geen oogenblik meer geweifeld worden.
Twee dagen later was de vergadering ontbonden en hield
Jacoba haar luisterrijken intocht in Brussel. Zij trok vandaar met den graaf van Saint-Pol, aan de spits van het
Brabantsche leger Jan van Beyeren te gemoet. Reeds had
deze Leiden, de sterke vrije stad, die onder haar burggraaf
Philips van Wassenaer trouw aan Jacoba's zijde had gestaan, voor het geweld zijner wapenen doen bukken. Nu
was hij opgetrokken naar Geertruidenberg. De Brabanters
namen eerst Heusden in en Jacoba benoemde er Aernout
van Zevenbergen tot slotvoogd. Maar de bestorming van
Geertruidenberg, dat, behalve de burcht, reeds in vij ands
macht was, mislukte. Jacoba moest zien, hoe het sterke
leger aftrok, zonder iets te kunnen uitrichten en ontbonden
werd. De hoop, om met Brabantsche wapenen haar erfdeel
te herwinnen, was vervlogen.
Nog eenmaal poogde men den Hertog in den laten herfst
van dit jaar met zijn gemalin en zijn volk te verzoenen.
Maar ofschoon hij eerst het gezantschap hem daartoe gezonden, vriendelijk ontving, hoewel zijn volk hem smeekte
den landsvrede te herstellen en weder in hun midden te
komen, leed alles schipbreuk door het sluwe, verraderlijke
gedrag zijner slechte raadsleden. Het was hun alleen te
doen, om de onderhandelingen slepende te houden, ten
einde tijd te vinden en zich voldoende te kunnen wapenen.
Na was ook Jacoba's geduld ten einde. Het bleek voor
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iedereen immers duidelijk, dat de Hertog geen oprechte
verzoening wenschte. Woester dan ooit vlamde te Brussel
de partijhaat weder op ; bloedige dagen gingen komen
en zij wilde er geen deel aan hebben ; Brabant's wapenen
zouden haar nooit op den troon herstellen. Voor de tweede
maal verliet zij dus het land, nog vaster dan de vorige
maal besloten er nimmer terug te keeren.
Vijf maanden waren voorbijgegaan. In den kouden schemer van den voorjaarsavond lag het slot Bouchain eenzaam en somber tusschen de nog bladerlooze boomen.
Het lievelingsverblijf van Hertog Willem, dat ook zijn
sterfhuis was geweest, was sinds dien tijd verlaten, behalve
de enkele dagen dat Jacoba er kwam jagen. Maar in de
smalle oprijlaan, die naar de poort voerde, reden nu in
tragen draf eenige reiskoetsen. Ofschoon het slot een
oogenblik te voren zoo doodsch en uitgestorven leek alsof
er niemand huisde, schenen die gasten toch verwacht
te worden, want de poort werd geopend, de brug neergelaten en er scheen licht door de vensters, nog eer de reizigers tot op een boogschot waren genaderd. De slotbewaarder, een oud man met lang grijs haar, stond op de
binnenplaats, om Vrouwe Jacoba te ontvangen, die met
enkele edelvrouwen uitsteeg.
In den buiigen Maartnacht, welke op dien avond volgde,
waagden zich niet veel voetgangers in de nabijheid van
het afgelegen slot. Zij hadden zich anders kunnen verwonderen, hoe uit alle vensters licht straalde en fakkels
een rossen schijn over het voorplein wierpen.
In het vertrek, dat Willem van Beyeren eertijds bewoonde, zat Jacoba, ofschoon het reeds diep in den nacht was,
bij een kleine lezenaar en was verdiept in een Franschen
ridderroman; zij droeg een eenvoudig en gemakkelijk reiskleed ; aan den zijden gordel hing een kleine dolk, en naast
.haar lagen een hoed met vederbos en een korte mantel.
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Zij was zoo geheel en al met de lotgevallen van den
ridder bezig, die in het handschrift bezongen werd, dat
zij niet bemerkte hoe een lijfknaap, een zilveren blad met
spijzen dragende, binnenkwam. Het was dezelfde knaap,
die haar te Brussel -op haar droevigen tocht gevolgd was.
Zij bemerkte hem pas, toen hij midden in het vertrek
stond, vanwaar hij haar verschrikt aanstaarde.
„Vergeef mij, vrouw Gravin, dat ik u stoorde," stamelde
hij. Maar ik dacht, dat ge reeds ter ruste waart en hadt
bevolen den Heer van Escaillon vóór zijn vertrek hier eenige
ververschingen voor te zetten.
„Is het reeds zoo laat ?" vroeg Jacoba.
„Het zal spoedig vier uur zijn, vrouw Gravin."
„Goed, vraag dan den Heer van Escaillon om hier te
komen."
Eenige oogenblikken later stond de ontboden ridder
vóór zijn gebiedster. De Henegouwer Robertsart, Heer
van Escaillon, was een mager, buitengewoon gespierd
edelman, wiens haar al begon te grijzen. Reeds tijdens
haar verblijf in Brabant had zich de Vorstin dikwijls tot
hem gewend in moeilijke oogenblikken, daar hij haar volkomen was toegedaan. Hij bezat heur vertrouwen, en
vooral in de laatste tij den, toen het haar zoozeer aan raad
ontbrak, had zij op hem kunnen rekenen. Maar ofschoon
zijn goede trouw boven alle verdenking stond, ware het
toch voor Jacoba beter geweest, in deze gewichtige en
beslissende dagen een ernstiger man aan haar zijde te
hebben gehad.
Want wèl was de laatste tijd van groot gewicht geweest.
Toen de jonge vrouw voor de tweede maal Brabant
verliet, was de gedachte, zich voor goed van haar gemaal
te scheiden, steeds vaker bij haar opgekomen. Had zij, door
een verzoening met hem, haar land kunnen herkrijgen, dan
was zij tot dien zwaren stap bereid geweest ; maar ook
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deze reden was nu buitengesloten. Geertruidenberg was na
langen, wanhopigen tegenstand in handen van den Beyer
gevallen, en van alle kanten kwamen de Hoeksche edelen
naar Henegouwen en bestormden de Landsvrouwe met
klachten en vervloekingen over den gemaal, die gemeene
zaak maakte met den vijand.
Er was ook ander bezoek gekomen. Philips van Bourgondië, de jonge Hertog, had Jacoba bij al wat haar heilig
was bezworen, toch weder te keeren tot haar echtgenoot.
Maar juist de aandrang van deze zijde had Jacoba nog meer
tot verzet geprikkeld. Philips was het geweest, die haar
huwelijk had doorgezet, ofschoon hij de lafheid en zwakheid
van den Brabanter wel het best van allen kende. Philips,
wiens macht steeds grooter werd en die de aangewezen
erfgenaam was van Brabant en Holland. Hij had haar den
vernederenden vrede doen sluiten met Jan van Beyeren
en zij had het hem luide verweten, dat zij zijn spel doorzag, dat het hem lang niet ongevallig was haar aan een
gemaal te binden, die haar kroon en land verpande.
Toornig was Philips heengegaan, nog niet vermoedende
wat volgen zou. Want terwijl de pauselijke dispensatie
zich liet wachten en ervaren rechtsgeleerden en geestelijken,
wier raad was ingewonen, haar huwelijk zoo niet nietig,
dan toch aan bedenking onderhevig achtten, liet Jacoba
plotseling den Staten van Henegouwen weten, dat zij,
wegens al de voormelde redenen, het huwelijk ontbonden
verklaarde.
Als een donderslag viel die tij ding in het land. Een jonge
Vorstin, die op eigen gezag haar echt vernietigde, het was
ongeloof elfijk, het was ongehoord. En dat haar vijanden,
met haar neef van Bourgondië vooraan, er niet in zouden
berusten, dat zij weer als vrije vrouw zou optreden, viel te
verwachten.
Toen was het, dat de Hoeksche edelen haar overreedden
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hulp te zoeken bij het Engelsche Hof, het koningshuis aan
haar verwant. Zoo koning Hendrik en zijn drie machtige
broeders haar zaak tot de hunne maakten, zou zij schitterend gewroken worden.
En het was vooral Robertsart, die, uit Engeland afkomstig, dáárheen Jacoba's blikken wendde, zoodat zij eindelijk in haar smachtend verlangen, dat haar recht gedaan
zou worden, gretig luisterde en drie getrouwe ridders, Wassenaer, Poelgeest en Assendelft, in 't geheim naar Londen
zond. Toen dezen terugkeerden, was Jacoba zeker, bij haar
hoogen bloedverwant steun te vinden. Nu was het zaak
om snel te handelen, want Philips scheen van haar plannen
onderricht, en zeker zou hij trachten, die te verijdelen.
Zoo was zij dan naar Bouchain gekomen, naar het heette
om zich eenige dagen in het lievelingsslot haars vaders te
ontspannen. Maar deze nachtelijke beraadslagingen deden
andere dingen gissen.
„Heer Robertsart," zeide Jacoba vriendelijk, hem een
zetel wijzende, „neem, voor gij heengaat, een goeden
maaltijd; het zal noodig zijn."
„Een haastigen, mijn Vorstin, want het is geraden dat
gij, voor de dag aanbreekt, van hier vertrekt. Ik zal, om
minder achterdocht te wekken, met mijn manschappen
den grooten weg oprijden en ik moet u dus een goed eind
voor zip n.'
„Waar zijn uwe manschappen gelegerd ?"
„Een half uur rij Bens van hier en hoewel op alles voorbereid, zullen ze toch wel vast in slaap liggen en duurt
het nog wat tijd voor we opzitten."
„En zijn ze gewapend?"
„Allen, en de meesten zijn uitstekende schutters en
hebben den handboog bij zich. Wee, die ons zou trachten
te weerhouden, Vrouw Gravin!"
„Toch zal het beter zijn zoo wij onopgemerkt blijven. Is
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het waar, dat er veel Bourgondische soldaten zijn aangekomen ? "
„ Ja, Vrouw Gravin, in de meeste steden en burchten,
waar onze weg langs gaat, ligt Bourgondische bezetting;
men zegt, dat Heer Philips op vorstelijk wild zal gaan jagen," en hij lachte.
Maat Jacoba staarde droomend in het vuur.
„Ik zet veel, ik zet alles op het spel," fluisterde zij.
Robertsart wist wel, hoe soms angst en twijfel haar
overvielen ; dezen avond, nu zij al haar geestkracht zou
behoeven, kwam het slecht van pas.
„Vergeef mij," zeide hij, nadat hij zich een pooze met
met zijn maaltijd had bezig gehouden, „maar gij hadt ter
ruste moeten gaan. Wij hebben een gevaarlijken en vermoeienden rit voor ons en zoo een nachtelijke, eenzame
overpeinzing is daartoe geen goede voorbereiding."
„Ge weet wel, dat ik niet opzie tegen een uur of wat in
gestrekten draf te rijden, heer van Escaillon."
„Ik weet, dat er geen tweede vrouw in het land is, die
zoo kloek te paard zit, en dat zelfs vele ridders een poover
figuur bij u maken, maar deze rit zal zelfs al de kracht
van een kloek ruiter eischen."
Jacoba maakte een ongeduldige beweging, doch het antwoord werd haar bespaard, doordat Jan Rasoir verscheen,
die berichtte, dat het paard van den ridder gezadeld stond.
„Vaarwel, Mevrouwe," zeide de Heer van Escaillon uit
zijn zetel rijzende en zich diep voor haar buigende. „Bij
het aanbreken van den dag aan den kruisweg, nietwaar ?"
„Wij zullen er zijn, heer ridder ; vaarwel, en Gode bevolen."
Zij liet hem gaan, zonder hem iets te zeggen van wat
haar hart bekommerde. Zou hij het geen kleinmoedigheid
noemen, wanneer zij terugschrikte om de beslissende stap
te doen, die haar eindelijk tot haar recht zou voeren ? Zij
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had in haar verbittering tegen haar gemaal, terwijl zij zich
voortdurend de gekrenkte, de diep beleedigde gevoelde,
geen oogenblik gedacht of zij niet misdeed, wanneer zij
eigenhandig haar huwelijksband verbrak. Eerst een schrijven, haar dezen morgen gebracht, had haar tot nadenken
gestemd. Het was van den baljuw Dirc Potter, die altijd
haar geheimschrijver, raadsman en vriend was geweest.
Hij had haar in ernstige woorden hare daad verweten.
Hem was ter oore gekomen, dat zij zich niet alleen onder
de hoede van Engeland wilde stellen, maar dat ook een
van 's Konings broeders als haar toekomstig gemaal werd
genoemd. Hij schroomde niet dien stap van zijn Vorstin
onberaden en misdadig te noemen. Het deed hem groot
leed, maar hij onttrok zich aan haar dienst.
Dat heengaan van den trouwen vriend had haar diep
geschokt en een oogenblik doen weifelen. Maar de teerling
was geworpen. Zij had dien nacht verstrooiing gezocht in
het haar door Robertsart geschonken handschrift, om niet
meer te moeten denken.
Zij stond op en deed door Jan Rasoir de jonkvrouwen
en bedienden roepen, die haar zouden volgen. Zij wierp
den korten mantel om, zette den hoed op en liep het groote,
schemerig verlichte vertrek rond, waar ze eens geknield
had aan haars vaders sterfbed. Boven een rustbank hing
de geschilderde stamboom van den grooten Hertog. Zij
bleef er voor staan.
„Neen vader," zeide zij halfluid, „ik zal mijn geslacht
niet tot schande maken. Een zoon zou ik u wezen ... .
List en geweld hebben mij uw kroon ontstolen, ik zal ze
terugwinnen. Bij Sint- Joris, ik zal het."
Een loeiende windvlaag huilde in de schouw, het houtvuur vlamde hoog op, de waskaarsen in de zilveren luchters knetterden in de stilte, die er volgde, Jacoba zag nog
eenmaal om zich heen en verliet toen het vertrek.
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VII
Hij doolt zeer licht, die licht gelooft;
In paradijzen nestlen slangen:
De slangen hangen boven 't hoofd
Daar goude en blozende appels hangen.

De Maartmorgen hing grauw en duister over de velden.
Alles was loodkleurig; in den zwaren mist kon men slechts
eenige stappen voor zich uit zien. Van de bladerlooze boomen drupten eentonig en droefgeestig de waterdroppels
neer. Toen Jacoba en haar kleine stoet de poort van het
kasteel verlieten, trokken allen huiverend den mantel
dichter om zich heen. Het vooruitzicht om in dit weder
uren lang te rijden, was niet verkwikkelijk, ook al stelde
men het gevaar van aangehouden te worden ter zijde. En
Jacoba, die anders wel bij zulk een dollen tocht zou genoten hebben en in dusdanige uren de haren met een
schertsend woord kon bemoedigen, zij ook zag somber en
bezorgd voor zich neer.
Haar gevolg bestond uit drie edelvrouwen en drie dienstknechten. De liefste harer gezellinnen, Ada van Brederode,
had zij te Bouchain vaarwel gekust ; zij had voorgewend,
dat het meisje niet tegen de vermoeiende rit zou zijn opgewassen, dat alleen drie van haar edelvrouwen, die bijzonder
stout te paard zaten, haar zouden volgen ; zij had de weenende jonkvrouw, die haar meesteres met groote li efde
aanhing, getroost, door te beloven haar naar Engeland te
roepen, wanneer de vlucht gelukte. Maar in waarheid liet
zij haar achter, omdat zij nog zoo weinig wist van hetgeen
haar ginds wachtte en zij Ada's teer en vroom gemoed niet
opnieuw wilde doen lijden, na wat zij aan het ruwe, bandebooze hof van Brabant reeds had moeten doorstaan.
Waren zij eenmaal gescheiden, dan zou Ada wel de stem
van haar hart volgen en kloostervrouw worden. Maar
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toch was het Jacoba hard gevallen haar te verlaten en
met smartelijken weemoed dacht zij, hoe de besten van
haar omgeving, de ernstige Dirc Potter en de vrome
Ada, haar nu ontvallen waren.
Langzaam, voorzichtig reed de kleine ruiterstoet door
den grauwen nevel, welke hem als een ondoordringbaar
kleed omsloot. Doodstil was het over het land; men
hoorde alleen het geklots der paardenhoeven in den veeeken grond, en de weinige woorden, die men wisselde, werden fluisterend gesproken. Was men wel op den rechten
weg ? Had men Robertsart met zijn ruiters nog niet moeten
ontdekken ? Dáár, terzij van den weg, schemerden zwarte
gedaanten; — waren het de boogschutters onbeweeglijk
op hunne paarden gezeten ? Neen, het was een rij wilgen,
waarvan de knoestige takken zich over het water bogen.
„Hallo!" riep vroolijk een der dienstknechten. „Wij
zijn toch op het rechte pad. In deze duisternis zou men
waarlijk de richting verliezen ; maar deze oude boomen
herken ik. Nu komen we spoedig aan den heirweg, waar de
Heer van Escaillon ons zonder twijfel wachten zal." En
waarlijk, na korten tijd zag men, opeens vlak vóór zich,
alsof zij uit den grond ware gekomen, een ruiterbende.
Nog een oogenblik van angstige spanning volgde, want
het konden ook Bourgondische stroopers zijn. Maar hij, die
vooraan reed, kwam met de muts in de hand aangesneld
en riep: „Victoria jure paratur". 1) Met een blijden kreet
beantwoordde Jacoba de wapenspreuk haars vaders. Snel
ordende Robertsart zijn manschappen ; de Gravin met
haar edelvrouwen werden in het midden genomen ; hij zelf
reed haar ter zijde. Een kort bevel, men vierde de teugels
en in vliegende ren draafde men voort ; de gevaarlijke tocht
was aangevangen.
1)

Recht brengt overwinning.

J. v. B.

9
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Dienzelfden dag werd Houdain bereikt. Langs een omweg waren zij gegaan, want alle steden en burchten, waar
Bourgondische soldaten genesteld waren, moesten vermeden worden. Ook te Houdain was men niet veilig, want
Saint-P61, een stadje dat aan graaf Philips behoorde, lag
in de nabijheid. Maar Robertsart had goede voorzorgen
genomen ; om geen opzien te wekken, reed de Gravin alleen
met haar klein gevolg de stad binnen en vond een onderkomen bij een getrouwen Henegouwer ; de ruiters verspreidden zich in verschillende herbergen. Men nam een vroeg
avondmaal en legde zich ter ruste, om, toen middernacht
even voorbij was, weer op te zitten en de poort uit te
rijden. Daar buiten stonden de mannen van Robertsart
reeds op hun post.
Voort ! ging het met zooveel spoed als mogelijk en voorzichtig was; voort, de heirwegen en versterkte steden mijdende; voort, terwijl ieders hart klopte bij een gerucht
van paardenhoeven, bij een schemering van verdachte
gedaanten. Soms spanden de ruiters reeds den boog om
een vermeenden aanval af te weren, maar de gevreesde
troep bleek herders te zijn of kooplieden, soms werkelijk
soldaten, die argeloos voorbij trokken. In den nanacht
was een koude wind opgestoken, die mist en wolken had
uiteengejaagd, en toen de zon opging, was haar warmte
koesterend genoeg, om de vermoeide en verkleumde
reizigers te verkwikken en vroolijke blikken om zich
heen te doen slaan. De naderende lente zond een van haar
zachte, vriendelijke dagen vooraf. De vermoeienis en de
angst van den langen rit leken minder in dien vroolijken
zonneschijn; de paarden wierpen den kop in de hoogte
en brieschten; de hand, die de teugels slap en lusteloos had
gevoerd, werd vaster ; de jonkvrouwen schertsten met
den Heer van Escaillon, hoe afgemat zij ook waren ; en toen
de lucht in het westen in purper en violet glansde, viel de
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weerspiegeling van dien avondhemel op de muren van
Calais. De veilige haven was bereikt !
Den volgenden morgen reeds stak Robertsart het kanaal over, om Hendrik van Engeland te berichten, dat
gravin Jacoba aan haar belagers was ontsnapt en zijn
toestemming afsmeekte zich onder zijn machtige bescherming te stellen. De schoone Vorstin bleef niet zonder hoede
achter, want de bevelhebber van de stad en zijn jonkers
kwamen hun diensten aanbieden en waren haar als trouwe
wachters.
Maar zij dwaalde liefst alleen, slechts door Bartraad
van Assendelft vergezeld, langs de kust en staarde over
de grijsgrauwe golven tot heel ver, waar zij flauw de krij trotsen van Engeland kon ontwaren. Wat zou het antwoord
zijn van daarginds ?
„Zult ge er waarlijk niet tegen opzien, Bartraad," vroeg
zij, „Holland en al wat u lief is, te verlaten, om mij over
zee te volgen?"
„0, neen, vrouw Gravin, ge weet, dat ik u hartelijk genegen ben en dan nog — hoe verheug ik mij, al dat schoone
en heerlijke te zien, waarvan Heer Robertsart ons verhaalde !"
„Heer Robertsart prijst zijn geboorteland al licht te
veel."
„0, toch moeten daar de ridders wel dapper en fier
zijn en het land schoon. En de burgers beoorlogen elkander
niet in groote bitterheid zooals hier, maar zijn aan hun
koning verknocht. Ook uw heer vader, de zalige Hertog,
had Engeland lief en vertoefde er gaarne. Dat heeft mijn
vader mij dikwijls gezegd."
„Ja, het is waar, Bartraad; dat deed mij ook besluiten
Engelands hulp in te roepen."
„Maar, lieve Gravin, waarom zijt gij toch nog angstig,
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terwijl wij hier uw afgezant wachten ? Heeft Heer Robertsart niet telkens herhaald, met wat vreugde men in Engeland uwe komst tegemoet ziet ? Hoe 's Konings broeder,
de Hertog van Glocester zijn ongeduld niet bedwingen
kan om u zijn hulde te brengen ? En hertog Humphrey
moet zoo schoon, zoo dapper, zoo geleerd zijn!"
Een schaduw vloog over Jacoba's gelaat.
Het waren de waarschuwende woorden van Dirc Potter,
die haar in de gedachte kwamen ; het was weer de twijfel,
de vrees, of zij wel goed handelde ; het was een vage schaamte, dat zij, de gesmade, gehoonde gemalin van hertog Jan,
troost zou zoeken bij den Engelschen Prins.
„Ik ga niet over zee, om de hulde af te smeeken van
prinsen en ridders, hoe schoon en dapper zij ook wezen
mogen," sprak zij eenigszins heftig. „Ik ga mijn bloedverwant, den Koning vragen, mijn goed recht te willen verdedigen, nu ik van iedereen verlaten ben. Ik wensch
de kroon terug, die mij ontstolen is en die Koning Hendrik
met mij veroveren zal."
Zij zweeg en de edelvrouw antwoordde niet, maar
wendde het gelaat naar zee, opdat haar meesteres het lachje
niet zou zien, dat om haar lippen speelde. Zij was niet zoo
vroom en eenvoudig, als de jonkvrouw van Brederode.
Zij had aan het hof zooveel gehoord en gezien, dat die heftige ontkenning der Gravin slechts haar vermoedens bevestigde.
Maar spoedig werd haar aandacht afgeleid.
„Zie, zie," riep zij eensklaps, „daar komt een klein schip
met volle zeilen op de haven aangestevend. Het is geen
visscherssloep en ook geen koopmansvaartuig. Sprak Heer
Robertsart niet, dat hij een teeken aan zijn vaartuig
zou hechten, wanneer zijn zending gelukt was?"
„ Ja," zeide Jacoba, in haar gemoedsbeweging Bartraad's
hand vattende, „een roode wimpel aan den mast .... "
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Beide vrouwen stonden en tuurden over de woe lige zee,
naar het schip, dat over de golven vloog als een groote,
witte vogel. Het kwam nader en nader; duidelijk kon men
de tuigage onderscheiden en zelfs de zwarte gestalten, die
over het dek zich bewogen. Maar aan den mast was vlag
noch wimpel te ontdekken. Jacoba verbleekte. Daar
stiet Bartraad een kreet uit.
„Zie! zie ! niet aan den mast, maar aan den voorsteven!
Een vuurroode wimpel!"
„De Lieve Vrouwe van Veere zij gedankt !" riep haar
meesteres. „Snel, Bartraad, wij zullen ons reisvaardig maken, opdat wij des te spoediger aan boord kunnen gaan."
Twee uur later koos het Engelsche vaartuig reeds weder
het ruime sop, maar nu was het overal met vlaggen en
wimpels behangen, ter eere van de schoone vluchtelinge,
die het een vei lige wijkplaats te gemoet voerde. En nauwelijks naderde men de Engelsche kust, of daar klonk
haar reeds een welkomstgroet tegen : vroolijk schetterden
de trompetten over het water.
Jacoba stond op het dek naast den Heer van Escaillon
en haar hart klopte luide bij die eerste ridder lijke hulde van
het land, waarvan zij haar heil verwachtte. Robertsart
had haar gedurende de reis over zijn zending gesproken
en nu wees hij naar de kust, waar de muren van het kasteel
van Dover omhoog rezen.
„Thans zult ge weten, of ik waarheid sprak," zeide hij
met zachte stem. „Zie, men kan hier reeds de banieren
en vendels zien wapperen en een ontelbare menigte krioelt
aan den voet der torens. Humphrey, Hertog van Glocester,
wilde de eerste zijn om u welkom te heeten op Engelands
grondgebied ; hij wacht dààr met zijn ridders en edelen.
Toen ik te Bouchain van u afscheid nam, leek het mij,
alsof gij mij zwijgend verweet u zooveel goeds en schoons
van mijn geboorteland en zijn Vorsten te hebben verhaald.
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Wacht nog enkele oogenblikken en gij zult een volk aanschouwen, dat zich verdringen zal, om de heldin te begroeten, wier daden het in balladen en liederen heeft hooren
bezingen, een adel, die voor u den dood zal ingaan, een
Prins. ...
„0, ik smeek u, Heer van Escaillon, ik heb u nimmer
iets verweten. Te groote verplichting heb ik aan u, die
met zoo uitstekende trouwe mij hebt gediend. Geloof mij,
dat mijn dankbaarheid nooit verflauwen zal."
„Vergeef mij, het was niet uw dankbaarheid, welke ik
met die woorden te winnen zocht. U te kunnen dienen is
mij eer genoeg." En Robertsart liet zich op een knie neder
en kuste hoffelijk de hand zijner gebiedster.
Maar nu hoort Jacoba reeds het gejuich van de verzamelde menigte ; nu loopt het schip de haven binnen, en
als zij aan land stapt, treedt de Engelsche Prins haar te
gemoet en leidt haar eerbiedig onder het trompetgedaver
en de kreten eener geestdriftige menigte naar den voor
haar bestemden telganger.
Tersluiks slechts had Jacoba een blik geworpen op den
Prins, want toen zij bij de eerste begroeting haar hand in
de zijne legde, zag zij zijn blauwe oogen met zulke warme
bewondering op haar rusten, dat ze verward de hare had
neergeslagen. Terwijl zij nu voortreden, kon zij hem beter
gadeslaan : hij was slank, maar breedgeschouderd, blank
van gelaat en blond van haar. De stralende, lachende
oogen, de roode lippen, het zijige, gekrulde puntbaardje,
dat guitig wipte op den sierlijken halskraag, het teekende
alles overmoedigen levenslust, en toch ging die gepaard
met een fiere waardigheid, welke reeds bij den eersten
blik deed zien, dat hij méér dan een stout vechter en
vroolij k tafelgenoot was.
Welk een luisterrijke intocht werd het voor de jonge
Vorstin, die niet meer gewoon was zóó gehuldigd te wor-
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den ! Hoe luisterde zij met stralende oogen, wanneer de
oudere ridders haar kwamen verhalen, hoe zij nog met
haar vader in het tournooi hadden gestreden ; wanneer zij
de eerbiedige bewondering der jongeren opmerkte ; wanneer
zij zag hoe het juichende volk zich in waarheid verdrong
om de vorstelijke vrouwe te zien, van wier schoonheid,
dapperheid en rampspoed het zooveel had hooren verhalen....
En toen zij den volgenden morgen Londen bereikte en
Humphrey haar tot den Koning voerde, toen de jonge, ridderlijke Vorst haar eerbiedig en vriendelijk te gemoet trad
en de onttroonde Hertogsdochter welkom heette in zijn
land, toen was het Jacoba, alsof de dagen herleefden,
waarin zij aan het Fransche hof gevierd en vergood werd.
Haar huwelijk en al wat zij in Brabant had moeten verduren, scheen haar nu een booze droom; zij haakte ernaar
voorgoed met het verleden te breken en de angstige gedachten, die haar soms bestormden, voor immer te verbannen. Haar eerste daad in Engeland was dus het uitvaardigen van een open brief, waarbij zij haar huwelijk
met Jan van Brabant nietig verklaarde en hem, zoo hij
recht op haar persoon meende te hebben, voor den rechterstoel van den Paus daagde. Deze brief werd aan den hoofdingang van vier kathedraalkerken : te Kamerrijk, te
Utrecht, te Luik en te Keulen aangeslagen, waar ook eens
de herroeping van de pauselijke dispensatie te lezen was geweest. Ook in de voornaamste steden van Holland, benevens te Bergen, Brussel en Luik, werd deze openlijke scheidingsbrief afgekondigd. Nu schreef zij tevens aan de Staten
van Henegouwen, om hun kennis te geven van haar vlucht
en gaf zij als reden : „dat zij nooit tot haar recht had kunnen komen, gelijk zij dat gewenscht had; verlaten en- van
allen raad en bijstand verstoken, had zij haar toevlucht
genomen tot den Koning van Engeland, die alom als

136
een man van eer beroemd was, in deze zake onpartij dig
en bovendien haar in den bloede verwant ; en zij had dit
zoo spoedig mogelijk moeten doen, daar men reeds besloten
bleek, zich met geweld van haar persoon meester te
maken."
Enkele dagen later stond Jacoba, in een sleepend, met
hermelijn omzoomd staatsiegewaad, voor den troon van
den Engelschen Koning. In deze plechtige vergadering, in
tegenwoordigheid van de voornaamste Engelsche edelen
en van haar eigen raadslieden, stelde zij zich op de gebruikelijke wijze onder bescherming en voogdij van haar
bloedverwant.
„Ik ben hard en gruwzaam, geheel tegen recht mishandeld en beroofd geworden," zeide zij. „Ik heb op de gansche wereld geen voogd of beschermer. Ik smeek Uwe
Genade, om in haar bescherming en momboirschap te
worden opgenomen."
„Of zij zich in alle dingen naar zijne bevelen gedragen
wilde?" vroeg de Koning plechtig; en op haar toestemmend antwoord verklaarde Hendrik V, dat hij Jacoba van
Beyeren, hier tegenwoordig, Gravinne van Holland, Zeeland en Henegouwen, zijn bloedverwante, wijl zij vader,
noch broeder, noch gemaal, dus geen natuurlijken, wettigen
voogd bevat, opnam in zijne Koninklijke bescherming en
voogdij ; dat hij haar als een vader hulp en bijstand zou verleenen, niet alleen als haar pleitbezorger te Rome, maar
ook tegen allen, die haar wederrechtelijk wilden onderdrukken; en zulks met alle macht van hem zelven en van
de zijnen.
Hoe vroolij k en licht waren nu de zomerdagen, die
volgden ! Jacoba vergeleek vaak zichzelf bij een opgeschrikten vogel, die, door den storm verjaagd, lang en
treurig had rondgezworven door grauwe luchten, om nu
eindelijk rust te vinden in een hof vol bloemengeur en blij
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gezang. Wat deerde het haar, dat de Bourgondiër en den
Beyer in toom waren ontstoken over haar vlucht ; dat het
Brabantsche volk jammerde over de geliefde Hertogin,
die hen zoo tot schande had gemaakt ! Wat deerde het
haar, dat de verlaten gemaal haar terugkomst eischte en,
om haar te dwingen, beslag legde op al haar roerende goederen in Henegouwen! Of Philips den Engelschen Koning
al deed weten, dat hij zich recht zou verschaffen, het kostte
wat het wilde, — zij genoot nog te zeer van haar rustigen
vrede, om de wolk van misnoegen op te merken, die de
bedreiging van Philips te voorschijn riep op het gelaat van
haar koninklijken beschermer.
Zij genoot van de hulde haar bewezen, en verheugde
zich in de vriendschap van Hendrik's gemalin, Katharina, de jonge en schoone koningsdochter. Haar verblijdde
dagelijks de omgang met zoo vele uitstekende, rijk begaafde
mannen ; want Humphrey van Glocester dweepte met de
dichtkunst en wijsbegeerte der ouden. Steeds was hij
omgeven van geleerden, schrijvers en sterrekundigen. In
zijn boekerij vond men de prachtigste en zeldzaamste
handschriften.
Jacoba sleet vele uren in dat ruime, hooggewelf de vertrek, en wanneer zij bij het beschilderde venster op een
der eiken banken zat en Humphrey vol geestdrift zoetklinkende sproken zeide, of haar de geheime wijsheid der sterrekunde en alchemie trachtte te verklaren, dan luisterde
Jacoba, opgetogen een heldhaftig man te zien, die ook
nog in andere dingen smaak had dan in de bloedige tooneelen van het oorlogsveld, die zich edeler kon vermaken
dan in ruwe braspartijen. En zij rilde van afschuw, wanneer zij aan den Brabanter dacht en aan de vreeselijke
dagen, welke zij naast dien halven barbaar had gesleten.
De Engelschman wilde met zijn zwaard haar weer een
weg banen tot haar troon ; en behalve nog, dat zij in haar
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gekrenkten trots alles veil had, om de geliefde erflanden
weer te bezitten, dan zou het toch geen al te zwaar offer
zijn, zulk een man als gemaal aan te nemen uit dank voor
den bewezen dienst. Wel fluisterde men van hem, dat hij
zich al te vaak liet meesleepen door wilde drift, dat zijn
hart licht bewogen, maar niet standvastig en trouw
was, — te grooter eere voor haar, die dat onstuimig gemoed
zou kunnen beheerschen, die dat hart zou kunnen boeien
met onverbreekbare banden.
Humphrey had de Gravinne van Holland nog niet van
zijn verlangen gesproken. Hij had aldra den twijfel en den
strijd in Jacoba's hart geraden en begreep, dat hij met te
rassche woorden alles zou bederven. Maar haar trouw
ridder zijn, in al zijn daden en blikken blijk geven van zijn
bewondering en vereering, haar voortdurend onder de betoovering houden van zijn mannelijke schoonheid, de innemende bevalligheid zijner manieren, zijn geestige scherts
en vroolijke luim, -- dat kon niemand euvel duiden. En
met duizend zijden draden had hij Jacoba's hart reeds
omspannen, terwijl zij zelf het nog onaangetast waande.
En overal aan het hof had hij bondgenooten.
Jacoba zat in den vrouwentuin, in het met rozen begroeide priëel, het lievelingsplaatsje van koningin Katharina. Deze zat nevens haar en zag naar Hollands Gravin,
hoe die zwijgend met de rozenknoppen speelde.
Het was een zonnige Junidag.
„Hoe zijt ge zoo in gedachten, lieve Jacoba," zeide de
jonge vorstin, „hebt ge tijdingen uit Holland ontvangen ? "
„Tijding uit Holland en tijding uit Brabant, lieve nichte,
goede en kwade, al naar ge wilt; maar de goede laat mij
onverschillig en de kwade ergert mij des te meer."
„Verhaal mij dan eerst de goede. Boos nieuws rijdt altijd
te snel."
„Maar ook de goede tijding is niet aangenaam om te
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hopren. Burgertwisten, oproer en moord kan men bezwaarlijk iets goeds noemen. Mijn Brabantsche vijanden
zijn verslagen ; allen, die mij te Brussel hebben gekweld en
vervolgd, zijn gedood of verbannen. De Hertog heeft zich
geheel naar de wenschen van het volk moeten schikken.
Al wat men hem en zijn partij aangedaan heeft, moest hij
verklaren, dat met volle recht was geschied. Echt vorstelijk, niet waar ? Ik zou mij moeten verheugen, dat
ik zoo schitterend ben gewroken; maar vreemd, het laat
mij zoo koud! De tijding uit Holland, dat mijn oom van
Beyeren zich als Heer van Friesland deed huldigen, beweegt mij veel meer."
„Gij zijt niet wraakzuchtig, Jacoba."
„Toch wel, Katharina. Ik ben geen zachtaardige vrouw,
die alles vergeet en alles vergeeft. Ik zou mijns vaders
dochter niet zijn, indien dit zoo ware en het zou mij in
deze tijden slecht van pas komen. Wanneer ik mijn oom
van Beyeren overwonnen zag en genoodzaakt mij mijne
staten weder te geven, -- geloof mij, dat ik mij verheugen
zou!"
„Maar wij hopen immers allen, dat dit gebeuren zal,
Jacoba. Humphrey spreekt over niets anders meer. Lag
het aan hem, hij zou reeds morgen al uw vijanden den
handschoen willen toewerpen. Wanneer zult ge hem het
recht daartoe geven, mijn lieve?"
Jacoba bloosde.
„Zoudt gij en de Koning het dan waarlijk gaarne zien?"
„Zeker! Hendrik wacht alleen op uw toestemming om
Humphrey openlijk als uw gemaal aan te wijzen."
„Ik vrees slechts, Katharina, dat ik niet wèl doe, door
mijn treurig lot te leggen in de handen van een koningszoon. Aan allen, die ik liefkreeg, bracht ik slechts ongeluk.
Wat zal Humphrey van Glocester doen met een vorstin,
zonder land, zonder bruidschat ; die alles wat zij bezit
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aan de grootmoedigheid van zijn broeder dankt ? Wat met
een vrouw, die hem door dien Brabantschen knaap wordt
betwist ?"
„Mijn lieve ! uw land en uw kroon zal Humphrey voor u
heroveren. Hoe zwaarder de strijd, hoe liever het hem zijn
zal; al wat vermetel en avontuurlijk is, lokt hem aan en
ieder roemt zijn dapperheid. Hij was nog maar pas meerderjarig, toen hij in den slag van Azincourt medestreed.
Toen onze boogschutters in de verbroken gelederen der
Fransche ridders doordrongen, vocht Humphrey aan de
zijde van mijn gemaal en stortte gewond neder; het was
een hachelijk oogenblik, want zij streden te voet, maar
Hendrik beschermde met schild en zwaard het lichaam
van zijn broeder tot men dit wegdroeg. Lijkt het niet
een wapenfeit der oude helden ? Ik moet er telkens aan
denken, wanneer ik ze te zamen zie."
„Het is zeker treffend, maar ge zijt een echte liefhebbende vrouw, Katharina ! Ge zoudt mij van hertog
Humphrey's heldhaftigheid spreken en gij verhaalt mij
de daden van uw gemaal!"
„Vleister! Maar ik was nog niet uitgesproken. Ge zeidet
ook, dat Jan van Brabant u betwisten zou aan mijn broeder. Maar wanneer de rechtsgeleerden en bisschoppen
hebben uitgemaakt, dat uw huwelijk onwettig was, zooals
die van Henegouwen ook verklaarden, dan zult ge toch niet
langer weifelen."
„De verleiding is groot, .... lieve zuster."
Bijna terzelfder tijd, dat de beide vorstinnen zich in
in de schoonste toekomstdroomen verdiepten, deed koning
Hendrik zijn broeder Humphrey weten, dat hij hem in
zijn eigen vertrekken wachtte. Humphrey had reeds vernomen, dat er boden uit Frankrijk op het slot waren
aangekomen ; maar aangezien hij de jongste der konink-
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lijke prinsen was en tot nu toe wel groote dapperheid maar
weinig staatmanswijsheid had betoond, was hij nog zelden
in de staatkunde betrokken geworden. Het was hem wèl
zoo lief zich in zijn eigen boekerij met Grieksche en Italiaansche geleerden in kunst en wetenschap te verdiepen,
of, wanneer hij dit moede was, als een dolende ridder
vermomd door het land te zwerven en allerlei avonturen
te beleven.
Nu zijn broeder hem ontbood, duchtte hij booze tij ding,
en toen hij diens vertrek binnentrad, zag hij welhaast,
dat hij zich niet bedrogen had. Er waren behalve de koning, alleen de hertog van Bedfort, Humphrey's oudere
broeder, en de bisschop van Winchester, Hendrik Beaufort, aanwezig. Hendrik V zat diep verslagen in zijn
zetel, het gelaat in de handen verborgen ; Bedford liep met
groote schreden het vertrek op en neer en trachtte klaarblij kelij k zijn ontroering meester te worden ; de bisschop
van Winchester stond met over elkaar gekruiste armen
bij den koning en staarde ernstig en nadenkend voor zich
uit.
Humphrey bleef een oogenblik verbaasd staan; toen liet
hij den voorhang achter zich dichtvallen, kwam nader en
zag van den een naar den ander.
Maar niemand sprak een woord.
Voor den koning lagen vele met zegels voorziene perkamenten. Glocester's gedachten vlogen naar het dapper
leger, dat onder aanvoering van zijn broeder Clarence in
Frankrijk streed.
„Hebben wij een nederlaag geleden ?" vroeg hij fluisterend aan Bedford.
„Clarence is gesneuveld," zeide deze kort en somber.
Humphrey uitte een kreet van smart.
De koning zag op.
„ Ja", zeide hij, „wij hebben een broeder verloren, en
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met hem is een groot deel onzer ridderschap gevallen,
maar we mogen niet toegeven aan onze smart. We mogen
in Frankrijk geen terrein verliezen en er moet snel gehandeld worden. Ge zult zoo spoedig mogelijk naar de spits
van het leger moeten vertrekken, Humphrey, en het is
dààrom, dat ik u wilde spreken."
Humphrey maakte een driftig gebaar en wilde antwoorden, maar de koning hief de hand op.
„Wij zullen zoo dadelijk te zamen beraadslagen. Bedford,
het zal beter zijn, wanneer wij de treurige tijdingen nog
een weinig geheim houden. Mylord van Winchester, zal
ik u morgen vóór het middagmaal in mijn vertrekken
mogen zien?"
De bisschop boog en ging met Bedford heen. Nauwelijks
waren zij vertrokken, of Glocester barstte los.
„Hendrik ! Ik wil uw verdriet en zorgen niet verzwaren, ik begrijp zeer wel, dat het leger een aanvoerder noodig heeft, maar waarom mij te zenden, nu opééns, terwijl
gij weet wat gewichtige dingen mij hier bezig houden."
„Het is juist dáárom, dat ik je wilde spreken, Humphrey,
en dáárom, dat ik je heenzend. Luister slechts even. Ge
zijt dus wel vast besloten Jacoba van Beyeren tot uw
gemalin te maken ?"
„Zeker! zonder twijfel! Hebt ge mij zelf niet als zoodanig aangewezen ? Zij is het winnen wel waard, en zoo ik
haar landen herover, zal dat Engelands roem niet verhoogen?"
„ Ja, maar die landen zijn nog niet gewonnen ; en al wat
er toe noodig is, soldaten en geld kunnen wij slecht missen,
nu de oorlog met Frankrijk nog steeds voortduurt. En wat
meer is, Philips van Bourgondië zond mij zijne boden.
De vlucht van zijn nicht en het feit, dat ik haar in bescherming nam, heeft hem reeds verbitterd, maar hij vermoedt
ook uw plannen en hij verklaart ronduit, dat hij in geen
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geval tot dat huwelijk toe zal stemmen, maar a ll es zal
doen om het te beletten. Wij kunnen onzen bondgenoot
van Bourgondië in den strijd tegen Frankrijk niet missen,
broeder."
Humphrey zette zich tegenover den koning en zag hem
somber aan.
„En dus moet Engeland zich door den Bourgondiër de
wet laten voorschrijven ?"
„Humphrey, ge moet nog leeren, dat een land niet alleen
door onstuimigen moed geregeerd kan worden. Ook kan
men niet een zeker bezit prijs geven voor een onzeker gewin. Ik zeg je immers niet, dat gij uw huwelijk met Jacoba
moet opgeven; ik zelf heb je als haar beschermer aangewezen en ik zal mijn woord niet breken. 't Geldt hier alleen tijd winnen en de Bourgondiër tot kalmte brengen.
Eerst moet ik niet enkel in naam, maar inderdaad koning
van Engeland en Frankrijk zijn, dan .... is het a an u een
schoone vrouw en een rijk erfland te winnen."
„En intusschen?"
„Intusschen trekt gij zoo spoedig mogelijk ten strijd;
binnen korten tijd zal ik je volgen. Nog heden zend ik
mijn boden, om den Bourgondiër te bevredigen."
Humphrey nam afscheid. In gedachten verloren bezorgde
hij alles voor zijn vertrek, want één ding had hij zijn koninklijken broeder verzwegen : dat, hoewel ieder zijn
verbintenis met Jacoba als een voldongen feit beschouwde,
tusschen hen beiden nog geen belofte gevraagd of gegeven
was. Hij had niet vermoed, dat de strijd zijn spel zou komen onderbreken ; maar nu moest hij zich van haar trouwe
verzekeren vóór zijn vertrek. Er vielen niet veel toebereidselen te maken; hij vertrok slechts met enkele knapen en
wapenknechten, zijn broeder zou spoedig met een groot
leger volgen. Toen hij dus alles geregeld had, om den anderen dag in de vroegte te kunnen afreizen, dwaalde hil
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in den avond naar al de plekjes, waar hij gewoon was met
Jacoba te kouten.
Maar noch in zijn boekerij, noch in het torenkamertje,
dat zij het liefst van haar vertrekken bewoonde, was zij te
vinden. Hij stond voor het smalle venster en zag uit in
den maanlichten tuin. Tusschen de seringenboschj es wandelden twee donkere gestalten. Toen ze zich omwendden,
zag hij wie het waren : Jacoba en Eleonora Cobham, een
der edelvrouwen, die koning Hendrik der gravin had toegevoegd. Men zag die twee juist niet dikwijls te zamen;
Jacoba toonde weinig vriendschap voor de schoone,
behaagzieke jonkvrouw, wier vleiende dienstvaardigheid
haar niet oprecht voorkwam. Humphrey zag met een lichten glimlach naar de beide vrouwen. De dochter van lord
Cobham, zonder twijfel de schoonste jonkvrouw van het
Engelsche hof, had hij dikwijls duidelijke blijken gegeven
van zijn bewondering. Hij had zelfs haar kleuren gedragen
in het tournooi en, zooals met zooveler anderen, had hij
ook met háár hart gespeeld, louter om zich te vermaken.
Hij wist wel, wat Jacoba slechts giste, dat haar toewijding
voor Holland's gravin enkel veinzerij was, en dat deed
hem glimlachen, terwijl hij voor het venster stond. Eenige
oogenblikken later zag hij Eleonora door het tuinpoortje
verdwijnen en hij spoedde zich naar beneden, om de
gravin te ontmoeten.
Hij vond haar in het rozenprieel, waar zij gansch verloren scheen te zijn in het beschouwen van den stillen,
vredigen tuin; hij naderde zachtjes, maar zij hoorde zijn
voetstappen en wendde het hoofd om, zonder echter van
houding te veranderen.
„Zoo diep in gedachten, Gravin ?" sprak hij. „Zou het
onbescheiden zijn u te vragen, waarheen ge in uw droomen gedwaald zijt ?"
„0 neen," zeide Jacoba en zuchtte onwillekeurig. „Ik
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dacht, dat deze slottuin waarlijk zeer schoon is, vooral
in zulk een heerlijken Juni-avond; maar hij is mij zoo
eng. Vindt ge het ondankbaar van een vluchte linge, die
hier rust en bescherming vondt, dat zij terugdenkt aan de
diepe wouden van Quesnay, aan de wilde ritten te paard
onder het dichte groen, aan de wijde vlakte met de bruine
rietpoelen, waar het zoo heerlijk jagen is?"
„Hoe zou ik mij kunnen verwonderen, dat gravin
Jacoba terugdenkt aan haar land ? Ik wensch niets vuriger,
dan dat zij het eens terug zal zien in zegepraal. Tot zoolang zullen wij trachten de traliën uwer gevangenis te
vergulden."
„0, heer Humphrey! Ik ben hier zeker geen gevangene.
Iedereen voorkomt mijne wenschen. Uw zuster beloofde
mij, dat wij spoedig naar Hartford zullen vertrekken, waar
het verukkelij k schoon moet zijn."
„Zoo is het ook; en gij zult er naar hartelust kunnen
jagen en vliegen. Och, dat ik met u kon gaan!"
„Drukken de staatszorgen zóó zwaar op den Hertog van
Glocester ?"
„Gisteren had ik uw schertsend woord vroolijk kunnen
beantwoorden. Heden niet. Vrouwe Jacoba, ik kwam tot
u om afscheid te nemen!"
„Afscheid nemen ?" Jacoba zag angstig tot hem op ; zij
beproefde iets te zeggen, maar vermocht het niet. Ging
hij heen ? Was het a lles maar een droom geweest ? Had zij
hem te lang op een teeken van haar gunst laten wachten?
Wie zou nu haar beschermer, haar zwaardvoerder zijn?
Zoolang zij gedacht had hem met een enkel woord aan zich
te kunnen binden, had zij geweifeld en zich beangst. Nu
was het haar, of zij met den schoonen, geestigen vriend,
met den schitterenden, begaafden prins ook a ll e hoop op
het veroveren harer erflanden verloor. Zij trachtte kalm
te blijven, maar de tranen sprongen haar in de oogen. Zij
J. v. B.
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wendde zich af, doch in het heldere maanlicht zag hij haar
gelaat. Het volgend oogenblik had hij haar hand gevat.
„Schreit ge om mij, Jacoba?" zeide hij ontroerd.
Zij wist niet wat te antwoorden; zij durfde geen woord
te spreken, maar bedekte met de andere hand haar gelaat
om de sneller vloeiende tranen te verbergen.
Hij knielde bij haar neder.
„Mijn vorstin," zeide hij fluisterend, „dacht ge waarlijk,
dat ik u zou verlaten als een ontrouw vazal ? Beschikt gij
niet over mijn zwaard, over mijn leven, over mijn hart?
Maar vóór ik in uw dienst kwam, was ik reeds in dienst
van mijn land en dit heeft mijn hulp nu noodig. Mijn
broeder Clarence is in Frankrijk gesneuveld, en morgen
reeds moet ik in zijn plaats naar het leger gaan. Maar
wanneer ik daar ginds niet meer noodig ben, Jacoba,
mag ik dan tot u komen en voor u strijden, als voor het
recht van mijn gemalin ? "
„Gij zult voor uw eigen recht strijden," zeide Jacoba,
gansch overwonnen. „Gij zult heer en meester wezen over
mijn landen, ik zal u alles verschuldigd zijn."
Hij zette zich naast haar neder, en zij bespraken de toekomst, zijn vertrek en de kansen van den krijg.
„Het lot zal mij zeker gunstig zijn," zeide hij, „heb ik
reeds niet vóór mijn vertrek de schoonste zegepraal behaald?"
Zij waren nog in hun gesprek verdiept, toen lichte
schreden naderden en Eleonora Cobham vóór het rozenpriëel stond. De prins rees van de bank, als om heen te
gaan.
„Vergeef mij, ik wilde niet storen," zeide haar zachte,
vleiende stem, terwijl zij met een gracelijke beweging
haar kleed naar achteren wierp, om voor den prins te
neigen. „Onze genadige koningin had mij opgedragen
gravin Jacoba tot haar te nooden."
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„Waarlijk, gij stoort niet, jonkvrouwe," zeide Humphrey
met een spottend lachje, en zijn helderblauwe oogen zagen
haar doordringend aan. „Ik kwam om oorlof te nemen,
want morgen ga ik ten strijde en het verheugt mij ook u
nog een laatst vaarwel te kunnen toeroepen. Ik zal u de
zorg voor uwe meesteres van Holland niet behoeven aan
te bevelen, denk ik."
„Zij zal mij a ll een door die aanbeveling dubbel dierbaar
zijn", zeide Eleonora; en Jacoba klemde van ergernis de
lippen opéén, hoe vriendelijk de woorden ook klonken.
Den volgenden dag nam Humphrey, in tegenwoordigheid
van zijn broeder en schoonzuster, ook afscheid van Jacoba
als van zijn toekomstige bruid. Koning Hendrik intusschen, deed zijn Bourgondischen bondgenoot weten, dat
hij zich niet, ter wille van Jacoba, met hem in onaangenaamheden wilde wikkelen. Haar zaak immers, schreef
hij, moest door het kanoniek recht, niet door de wapenen
worden uitgemaakt. En toen hij kort daarop zich met
een krachtige versterking bij het leger voegde, bracht hij
Philips persoonlijk onder het oog, dat het hem als ridderlijk vorst niet zou passen, zijne bloedverwante van zich te
stooten, zoolang haar proces te Rome niet beëindigd was.
Wanneer dit beslist zou zijn, kon men zien, hoe verder te
handelen. Humphrey en Jacoba waren toch voorloopig
gescheiden.
Philips gaf toe; het was hem gansch niet gelegen gekomen zich in een strijd met Engeland te wikkelen. De bondgenooten hadden elkander noodig en te zamen trokken zij
zegevierend verder, Phi lips verzoende zich ook met Jacoba's moeder, die hij met schitterende eerbewijzen naar zijn
eigen moeder te Atrecht leidde, en zoo liep het jaar ten
einde, terwijl in Frankrijk bloedig werd gestreden, in Engeland met spanning de afloop werd tegemoet gezien.
Wat geliefde en gevierde gaste Jacoba ook aan het
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Engelsche hof mocht zijn, toch viel de tijd haar lang.
Geen enkele stap was nog gezet om haar rechten te handhaven. Jan van Beyeren heerschte ongestraft in haar gebied, Jan van Brabant deed Henegouwen plunderen. De
beslissende uitspraak van Rome liet zich wachten, en haar
bruidegom, wiens machtige arm al haar hope, was bleef
verre.
Met Kerstmis werd der jonge Engelsche Koningin een
zoon geboren en Jacoba hield den erfprins ten doop. En
nog geen half jaar later lag in de zwakke handjes van den
jonggeborene Engeland's scepter, want uit Frankrijk kwam
de verpletterende tij ding, dat Hendrik V, de welbeminde
vorst, te midden zijner zegepralen door den dood was
weggerukt.
Een trouw en wijs vriend had Jacoba in hem verloren
en met zijn dood begon een nieuw tijdperk van haar leven.
VIII
0 roode Koningsleeuw,
•

•

•
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Hoe durven ze uw Leeuwin benauwen.

Op de grenzen van Frankrijk en Vlaanderen ligt de Bourgondische stad Hesdin. In het vroege voorjaar van 1425
woei hoog van het kasteel de standaard met het vorstelijk
wapen, als teeken dat de Hertog binnen de muren was.
In de grijze straten der stad, die anders zoo vredig en
rustig waren, heerschte thans ongewone levendigheid. De
poortersvrouwen vergaten de zorgen voor hun gezin, om
uren lang, onder den beschermenden luifel, bijeen te staan,
de zonderlinge kleedij der vreemdelingen op te nemen,
van wie de stad wemelde, en over alles te spreken wat op
het kasteel voorviel.
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Allerlei gissingen werden gewaagd, waarom hun Hertog,
terwijl zijn bondgenoot, Engeland, nog steeds tegen Frankrijk streed, plotseling in hun midden was verschenen en
wat die prachtige toebereidselen moesten beduiden. Zij
herhaalden wat zij van hun mannen daarover hadden
gehoord; maar over één ding waren allen het eens : de stad
voer er wèl bij.
„Ik verzeker je," zeide vrouw van den tentenmaker,
een donker, tanig wijf, met een paar glinsterende, koolzwarte oogen, „dat mijn baas amper tijd heeft het noenmaal te komen nemen. Hij is met al de gezellen aan 't werk
en nog veel vreemden zijn er ook bijgekomen. In het bosch
bij het kasteel, op de groote weide zijn reeds ontelbare
tenten opgeslagen, en er komen er nog meer; want het slot
is te klein om al de vreemde krijgsknechten en handwerksgezellen te herbergen, die onze Hertog ontbieden
deed. Mijn man zegt, 't is of er te Hesdin een strijd op
handen is en de Hertog dáár zijn kampplaats wil houden".
„Zeg liever een feest," zeide de vrouw van den wapensmid. „Waar zou men anders al dat prachtig werk voor
maken ? De beroemdste wapensmeden zijn er bijeen en
Fransche borduurwerkers zijn dag en nacht bezig met de
heerlijkste wapenrokken, banieren en dekkleeden. Rond
de weide, waar de tenten staan, maakt men een groote
renbaan ; ik zou haast denken, dat we een tournooi zullen
te zien krijgen."
„Een tournooi in oorlogstijd!" riep de vrouw van den
bakkermeester, voor wiens winkel het gesprek gevoerd
werd, „neen, dat kan onmogelijk!" De vrouw zag geërgerd
om zich heen ; anders wist zij alle nieuwtjes het eerst en
nu kon zij de geburinnen niets verhalen ; want hoe groote
hoeveelheden brood zij aan het kasteel moest leveren, had
zij al reeds dikwijls verteld.
Eenige stappen verder stond haar dochter tegen een
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dikken kastanjeboom geleund; zij was voor een meisje
uit het volk buitengewoon zorgvuldig en sierlijk gekleed,
maar de bakkermeester Pierre had ook maar één kind en
menige jonkvrouw had haar dat blozende gezichtje en die
zij zachte haarvlechten kunnen benijden. Er kwam juist
een heraut aangereden in een rood met goud bestikt kleed,
die van hetzelfde gevoelen scheen, want hij zag haar bewonderend aan.
„Ga naar binnen, Jeanne," riep de moeder boos, „je
zoudt wel den ganschen dag op straat willen staan."
De ruiter kwam nader en lachte om de toornige vrouw.
„Ik zou zelf ook maar naar binnengaan, moedertje"
riep hij haar toe, „er staan klanten in je winkel, die tevergeefs op brood wachten."
De vrouw weerhield het booze woord, dat zij hem wilde
toevoegen, want zich omwendend, zag zij inderdaad
menschen in haar winkel staan en zij haastte zich haar
dochter achterna de stoep op te klimmen en hare afwezigheid goed te praten.
De ruiter reed verder de straten door, langs de lage
huizen, wier bruine gevels glinsterden in de morgenzon,
den heuvel op, waar het kasteel van Hesdin lag tusschen
zwaar geboomte, want achter het kasteel strekte zich het
dichte, statige woud uit. Het eerste groen hing nog maar
ijl en teer tusschen de geweldige stammen, maar de lucht
was reeds zoel, hoewel het nog zoo vroeg op den dag was,
en de ridders, die zich in de breede lanen zonder twijfel
geoefend hadden in het wapenspel, lieten zich door hun
knechten de zware helmen afnemen om tot adem te
komen.
Philips van Bourgondië zelf was juist van zijn ros gestegen en knoopte een roodzij den doek om zijn kort afgeschoren haar. Zijn donkere, scherpgeteekende trekken
kwamen nog meer uit, sinds hij de lange lokken niet meer
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droeg, die de ridders uit zijn gevolg sierden. Hoewel,
eenige jonge pronkers begonnen het voorbeeld van den
Hertog reeds te volgen.
De Hertog wandelde langzaam door de lanen van het
bosch. Die mèt hem gingen, waren zijn dapperste ridders
en meest geliefde vrienden : Jan van Luxemburg, zijn geweldige krijgsoverste; Jan van Villers, Heer van l'IsleAdam; de seneschalk Andreas van Valines, zijn boezemvriend, en de reusachtige ridder Jean Vilain, van Gent.
„Ik mag lijden," zeide Philips, zich het voorhoofd afwisschende, „dat Sint- Joris ons op zijn feestdag wat koeler weder wil zenden; deze voorjaarszon is nog zwaarder
te dragen dan zomerhitte."
„Nog enkele dagen oefening en ge zijt ook daaraan gewend mijn Vorst," zeide Luxemburg. „Vast in den zadel
zitten en een stoute lans voeren is het voornaamste en
daarin zult ge u kunnen meten met velen, die u overtreffen
in lichaamskracht. Dan is het zaak zich tegen de vermoeienis te harden en stof en zonlicht met overleg te kunnen mijden. De dapperheid van het slagveld alléén is nog
niet voldoende voor het tweegevecht."
„Met wien zou de Engelschman zich oefenen ?" zeide
de geweldige Vilain lachende. „Met Winchester soms ?
Waarom is hij niet in Hegegouwen gebleven, dan had Jacques la Desirée hem een lesje kunnen geven."
Zij zou er ten minste beter toe in staat zijn dan Eleonora
Cobham," meende de Heer van l'Isle-Adam.
Philips fronste de wenkbrauwen ; de jonge Vorst hield
niet van schertsen en deed het zelf nooit ; in zijn plechtige
hoogheid bleef hij steeds hoffelijk, zelfs tegenover zijn
vijanden, hoe onverbiddelijk hij hen treffen mocht.
„Dat is zeker," sprak hij, „mijn nicht weet beter het
leger tot de overwinning te leiden, dan de Hertog van Glocester. Wij hebben het nog pas gezien. Maar kom, mijne
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Heeren, laat ons naar de bijgebouwen gaan en zien, hoever
men in de werkplaatsen gevorderd is. Die Fransche wapensmid levert prachtig werk en de wapenrok, dien
Gilblois onder handen heeft, is het bezichtigen waard."
Het was een zonderlinge geschiedenis, die al deze ridders te Hesdin samenbracht en aan zoovele handen werk
verschafte.
Toen koning Hendrik van Engeland op zijn sterfbed
lag, had hij, die den aard van zijn broeder Humphrey
kende, voorzien in wat netelige omstandigheden het land
daardoor kon geraken. Hij had dus zijn broeder Bedford
en zijn raadslieden bezworen, dat zij het verbond tusschen Engeland en Bourgondië in stand zouden houden en
Humphrey elken strijd met Philips moest beletten. Hij benoemde Bedford tot legeroverste en Glocester tot stadhouder over Engeland, er nadrukkelijk den last bijvoegende,
dat deze nooit en onder geen voorwendsel Engeland
meer mocht verlaten.
Maar al deze beschikkingen maakten op Humphrey
weinig indruk ; hij was al te zeer gewend zich naar eigen
lusten te gedragen en jaagde elk doel, dat hij voor oogen
had, met onstuimige drift na. Hij haakte er naar Jacoba
zijn gemalin te noemen en zich meester te gevoelen over
haar rijke landen en vorstendommen. Nauwelijks was
dus zijn broeder gestorven, of hij kwam naar Engeland,
en daar de uitspraak van Rome nog steeds op zich wachten
liet, noodigde hij Engelsche rechtsgeleerden uit openlijk
hun meening over Jacoba's huwelijkskwestie te kennen
te geven. Hun oordeel was, dat het huwelijk der Gravin
van Holland met Jan van Brabant niet wettig was geweest.
Spoedig daarop vierden Humphrey en Jacoba met koninklijke pracht hun bruiloft.
Het bevel van den overleden Koning niet achtende,
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was nu Humphrey's eerste streven de erflanden zijner
gemalin te herwinnen, maar gelijktijdig wilde hij ook de
oppermacht in Engeland verkrijgen. Doch de Bisschop
van Winchester, die hem geenszins genegen was, die als
staatsman ook inzag, dat Humphrey's streven tegen de
belangen van het land ging, werd hier zijn onverzettelijke
tegenstander. Hij, de kanselier des Rijks, wist te bewerken,
dat aan Glocester geen wezenlijke macht werd gegeven,
en, dat hem ook werd duidelijk gemaakt, hoe Engelands
geld en manschappen noodig waren voor den oorlog in
Frankrijk.
Intusschen, Humphrey kon een leger op de been brengen
uit eigen middelen en met behulp van Jacoba's aanhangers.
Ook Philips echter kwam een strijd met Humphrey thans
ongelegen en nu volgden eindelooze onderhandelingen om
hun geschil in vrede en vriendschap te vereffenen ; bemiddelaars werden benoemd, maar konden het niet eens worden. Eindelijk teekenden Jacoba en Humphrey beiden
een volmacht, waarbij zij Bedford en Philips als scheidsrechters erkenden in hun geding met Jan van Brabant. Te
Parijs werd de plechtige vergadering van vorstelijke raadsheeren, prelaten en rechtsgeleerden belegd, waar het wonderlijk proces werd bepleit van twee Vorsten, die dezelfde
vrouw hadden getrouwd en nu streden aan wien zij toebehoorde.
Ook hier schroomde Jan van Brabant niet Jacoba nogmaals grievend te krenken ; want hij verklaarde openlijk, dat
hij van haar bezit afstand wilde doen, mits Henegouwen
hem werd toegewezen .... , aldus onomwonden toonende,
dat hij de vrouw, die hij tot haar treurige vlucht had gedreven, wel aan zijn mededinger gunde, en het hem alleen
om het bezit van haar eigendom te doen was.
Dat hun innigste belangen zób, in het openbaar, werden
verhandeld, had Humphrey en Jacoba reeds verbitterd
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en nu de scheidsrechters eindelijk hun vonnis streken,
dat alleen nog maar op een voorloopige schikking uitliep
en waarbij beide partijen naar de beslissing van den Paus
verwezen werden, kon niets hen meer weerhouden naar de
wapenen te grijpen. Spoedig was een aanzienlijk leger bijeen ; Engelsche ridders en uitgeweken Hoeksche edelen,
haastten zich tot den lang verwachten strijd. In de eerste
dagen van October 1424 landde men te Calais, trok dwars
door Bourgondië heen en werd te Henegouwen met uitbundige vreugde ontvangen. Alle steden openden haar
poorten voor de geliefde Vorstin en zwoeren haar en haar
gemaal opnieuw trouwe. De Engelschen en Henegouwers
trokken te zamen de Brabantsche grenzen over en wierpen
overal de vijandelijke benden terug, en Jacoba leidde haar
gemaal door haar schoon land, hem de heerlijke bosschen
en groene heuvelen toonend, waar zij de zonnige dagen van
haar jeugd had gesleten, terwij zij plannen maakten voor
een nog schoonere toekomst. Jan van Beyeren, die -- naar
men zeide door vergif --- zwaar ziek was, hield zich rustig
en liet zijn neef van Brabant alléén strijden ; Schoonhoven,
de belangrijke vesting, werd door Floris van Kijfhoek voor
de Hoeksche gewonnen. Plotseling, in Januari van het
volgend jaar, bezweek de Hertog van Beyeren en vele
Hollandsche steden weifelden nu om den Brabanter als
bun echten Vorst te erkennen. Eén oogenblik scheen het,
of eindelijk Jacoba's kansen waren gekeerd en zij weder
fn macht hersteld zou worden.
Maar die vreugdevolle verwachting duurde kort.
Een machtige tegenstander was gevallen, maar een andere
bleef, die van wijken noch afhouden wist.
Philips van Bourgondië was buiten zich zelf van toorn
over Glocester's landing, over zijn dóórtrekken van het
Bourgondische gebied, over de stoutmoedigheid van den
Jngelschman, die al zijn plannen en berekeningen ver-
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ijdelde. Om hem des te gevoeliger te treffen, schreef hij,
als het ware, een soort van openbaren kruistocht tegen
hem uit, zooals men tegen de heidenen en Hussiten deed.
Van de kansels in de kerken, van de raadhuizen in steden
en dorpen, overal werd met klokgebeier, trompetgeschal
of luidende schelle de groote heirvaart uitgeroepen tegen
den man, die openlijk eens anderen mans echtgenoote tot
zijne vrouw had genomen en zoo de Kerk had gesmaad.
Op zulk een overmacht hadden Humphrey en Jacoba
niet gerekend; de Brabantsche steden, vertoornd, dat de
eenmaal zoo geliefde vorstin hulp bij den vreemdeling
had gezocht en aan zijn zijde hun land bedreigde, zonden
een machtig leger, zwaar geschut en een menigte werptuig. Het arme Henegouwen was aan de vreeselijkste verwoesting ten prooi ; Braine-le-Comte werd bestormd en
met den grond gelijk gemaakt; de Engelschen en Hoekschen werden overal teruggeworpen. In verbittering richtte
Humphrey een brief tot Philips, waarin hij hem verweet
zijn woord te hebben gebroken en uiteenzette, hoe hij,
Humphrey, alleen zijn goed recht kwam verdedigen.
Philips zond hem, terwijl de wederzijdsche legers gereed stonden elkaar aan te vallen, een schrijven terug,
waarin hij zeide, dat „hij het grootste gedeelte van Humphrey's brief met stilzwijgen voorbijging, want dat hem
daaraan weinig of niets gelegen was," maar waar de Hoogmogende Vorst Humphrey zijn eer aantastte, wilde hij dit
niet lijden. Glocester zou dan óf zijn woorden terugnemen,
bf hij daagde hem uit op een strijd van man tegen man,
een Gods-oordeel, dat beslissen zou aan wien het recht was.
En daar Humphrey die uitdaging had aangenomen, was
Philips er op bedacht zich schitterend voor dien strijd toe
te rusten. Bedford zou scheidsrechter zijn.
Intusschen gingen de lentedagen voorbij. Hoe schoon
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ze waren, loom en droevig leken zij háár, die op het slot
te Bergen werkeloos neerzat en al haar zoete verwachtingen weder in rook zag verdwijnen. De geestdrift, waarmede de goede Henegouwers hun Vorstin hadden begroet,
was dra verminderd, toen zij hun land ter prooi zagen aan
de gruwelijkste verwoesting en de vreemdeling, die zich
Graaf van Henegouwen noemde, hen niet te beschermen
wist tegen de Bourgondische en Brabantsche benden. Liever dan in het vreeselijk lot van Braine-le-Comte te deelen,
leende de eene stad na de andere het oor aan de geheime
voorstellen van Philips om zijn partij te kiezen. Wat
baatte het, of de tijdingen uit Holland gunstiger werden!
Humphrey durfde de stoute kans niet wagen zich een
weg daarheen te banen; en ten einde raad, was hij bezweken voor den drang der Henegouwsche steden en met zijn
troepen naar Engeland vertrokken. Henegouwen, meende
hij in zijn overmoedige luchthartigheid, was toch in Jacoba's handen en Philips zou den wapenstilstand niet schenden vóór den feestdag van Sint- Joris, 24 April, den dag,
die voor het tweegevecht was bestemd.
Maar --- de dagen waren voorbijgegaan.
Het was op een Meimorgen, dat Jacoba in haar vertrek
zat, de handen in den schoot gevouwen. Zóó dof, z66 moedeloos hadden die helderbruine oogen nog nooit voor zich
uitgestaard; een ander leed voegde zich bij de teleurstelling, die zij als Vorstin te dragen had, een verdriet, dat zij
vergeefs trachtte te verbergen.
„Is er nog geen bericht uit Engeland gekomen ?" vroeg
Bartraad van Assendelft, die tegenover Jacoba in de vensternis zat en, zonder dat deze het bemerkte, haar reeds
langen tijd met aandacht had bezien.
De Vorstin verschrikte, alsof haar gedachten luid werden uitgesproken.
„Neen, nog niet," zeide zij met zachte stem, „maar 't is
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bijna niet mogelijk, dat ze nog lang zullen uitblijven. Mijn
gemaal zal in ernstige ongelegenheden zijn gewikkeld,
anders ware hij reeds hier geweest."
„Ja", zei Bartraad, „de Sint- Jorisdag is inmiddels verstreken."
„Dat is het beste bewijs," sprak Jacoba snel. „Zulk een
ridderplicht had Glocester nooit verzaakt, tenzij ertoe gedwongen ; het zal hem zeer hard gevallen zijn Philips van
Bourgondië om uitstel te bidden."
„Waren wij slechts mede naar Engeland gegaan," zuchtte
de Hollandsche jonkvrouw. „Dat waren heerlijke dagen,
die wij daar hebben gesleten. Ik vrees dat ze nooit zullen
terugkeeren."
Jacoba's gelaat werd nog droeviger.
„Wie had liever de zee weer overgestoken dan ik," zeide
zij . „Gij betreurt de rustige dagen en de schitterende feesten,
Bartraad, maar ik mis mijn lieven vriend, terwijl ik zoo
had gehoopt in mijn eigen land, eindelijk voorgoed met hem
vereenigd te zijn. Maar mijn gemaal heeft ook in Engeland
een zwaren tijd te doorworstelen en ik wil mij niet te zeer
beklagen. Men heeft hem bij zijn terugkomst met verwijten
overstelpt ; men beschuldigt hem, dat hij de hoogste belangen van het land ten offer heeft gebracht. Bedford en
Winchester kunnen hem niet vergeven Philips tot vijand
te hebben gemaakt ; zij willen hem geen vergunning toestaan tot het tweegevecht, nog minder hem geld en
krijgsknechten geven, om krijg te voeren. Maar zonder
twijfel zal hij toch wel een leger verzamelen, want hij
heeft vast beloofd terug te keeren, om mij te helpen."
Bartraad keek ontevreden en bewoog zich onrustig in
haar zetel. „Waarom komt hij dan niet," mompelde zij
gemelijk in zichzelf, „het is méér dan tijd!"
Jacoba scheen het niet te hooren en staarde weder in
droeve gedachten uit het venster. De vrouwen zaten in
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een klein vertrek, fraai en vroolij k, want het was met wit
Bourgondisch laken behangen, waarop papegaaien, en jonk
vrouwen, die op de harp speelden, waren geborduurd. Van
den hoogen, steilen rotsheuvel, waarop het slot gebouwd
was, genoot men een heerlijk uitzicht over de stad en
ver over de akkers en weilanden, tuinen en bosschen, tot
waar de groene heuvelen in zachte golving aan den horizon
verbleekten.
„Daar hoor ik onzen goeden vader, de abt van SaintGhislain in het zijvertrek," riep Bartraad opspringende.
Ook de Vorstin scheen dit bezoek te verheugen, en zij
ging met blijden spoed haar gast te gemoet, dien de lijfknaap nu binnenleidde. Het bleek een statig man, nog
forsch van gestalte en blozend van gezicht, ofschoon zijn
haar reeds zilverwit was.
„Hoe gaat het, lieve dochter," zeide hij, haar handen
vaderlijk in de zijne nemende. „Is de oude moed weer
ontwaakt ?"
„Niet al te zeer," sprak Jacoba met een droevig lachje,
„er is zoo weinig wat den moed levendig houdt."
Bartraad was den grijsaard komen begroeten, schoof een
zwaren zetel voor hem aan en verliet het vertrek.
„Gij zegt dat met recht," sprak de abt met nadruk,
terwijl hij zich bij haar nederzette. „De tijdingen, die wij
ontvangen, worden steeds ernstiger ; er is geen twijfel aan,
dat Bergen zal belegerd worden. "
„De Bourgondiër zal dus zijn wapenstilstand schenden ?"
„Neen, het Brabantsche leger is op weg hierheen."
„Maar op last van mijn neef Phi li ps!" riep Jacoba bitter.
„En ge zijt nog vast besloten het aanbod van uw neef,
-- waarbij hij u bescherming aanbiedt en het land voor
onheil wil bewaren, wanneer ge u in zijn handen stelt, —
niet aan te nemen?"
„Neen, neen, eerwaarde vader ! In zijn bescherming?
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Voor eeuwig zijn gevangene zou ik zijn, indien ik mij
daartoe bewegen liet. Wanneer hij mij slechts in handen
heeft, dan is immers zijn spel gewonnen."
„Ik vermoed het. Maar ook te Bergen, de eenige Henegouwsche stad, die u nog trouw bleef, woedt de tweespalt. De algemeens wensch is, dat gij u met hertog Phi lips
zult verzoenen ; anders ... "
„Wil men mij overleveren?"
De abt boog het hoofd.
„0, mijn vader!" riep de jonge vrouw hartstochtelijk,
„wat heb ik gedaan, dat men mij aldus durft te krenken?"
„Mijn kind," zeide de abt, haar vast aanziende, „wij moeten nooit vragen, waarom God ons straft ; want wie onder
ons is voor Hèm zonder zonde ? Maar vraagt ge u zelf
niet af, wat voor e llende dit arme land om uwentwille heeft
geleden ? Het heeft trouw willen blijven aan de dochter
van zijn geliefden Vorst en het zag zijn steden geplunderd,
zijn akkers verwoest, zijn kinderen tot armoede gebracht.
En het leger, waarmede die Vorstin in hun midden kwam,
kon hen niet beschermen ! Is het wonder dat het volk
zich ergert, nu het twee Vorsten ziet strijden om dezelfde
vrouw en het zelf in dien strijd ten onder gaat ? Is het
wonder, dat, wanneer er gezegd wordt : zie, dat is het gevolg van het lichtzinnig breken der huwelijksgelofte, —
niemand meer durft tegenspreken?"
Een gloeiende blos steeg Jacoba naar het voorhoofd.
„Gij veroordeelt mij, vader ?" zeide zij met gesmoorde
stem.
„Neen, mijn dochter, ik veroordeel u niet, ik beklaag u
diep, Er is zwaar tegen u gezondigd, maar wel moet gij
u zelve afvragen, of ook gij geen schuld hebt."
„God vergeve mij, ik kan het niet !" riep Jacoba de
handen ineenslaande. „Heeft Jan van Brabant mij niet
op de laagste wijze vernederd en beleedigd, heeft hij mij
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niet gedwongen het hof te verlaten ? Toen bood mij de
Engelsche Koning zijn bescherming aan en de Hemel
weet, dat ik wel een beschermer noodig had. Met zijn wil
heb ik de neiging van mijn hart gevolgd en zijn broeder
tot gemaal genomen, en o! mijn vader, was het dan zoo
slecht dat ik, die door den laffen, mij opgedrongen knaap,
versmaad en verstooten werd, mij tot hèm wendde, die mij
alles aanbood, waar ik naar smachtte: zijn ridderlijke
liefde en zijn sterk zwaard om mijn landen te herwinnen?
En dat, terwijl ieder mij verzekerde, dat mijn Brabantsch
huwelijk niet wettig was geweest!"
„Kind, gij hadt niet op eigen gezag een nieuw huwelijk
mogen sluiten ; ge hadt de uitspraak van onzen Heiligen
Vader moeten afwachten."
„Maar die uitspraak is nu nèg niet gekomen!"
De abt zuchtte.
„Wij beleven zware tij den : overal is krijg, overal is verdeeldheid. Maar wij moeten trachten u te redden ; spreek gij
zelve met den raad der stad ; ik zal u ondersteunen."
„Gij zult mij dus niet verlaten, vader, ofschoon gij mij
zulke harde woorden hebt gezegd?"
„Ik geef u mijn heilig woord, dat ik u tot het uiterste trouw
zal zijn, en ook voor den Heer van Havrech, den grootbaljuw van Hénin, en nog menig ander durf ik instaan."
„Maar wat, indien de andere partij in den raad de overhand behoudt ?"
„Ga, en spreek zelf met hen, Vorstin, want spoedig zal
het daarvoor te laat zijn."
Zoo ging Jacoba zelf tot de regeerders der stad, en wie
was er, die haar smeekbeden kon wederstaan ! Haar vurige
taal, haar bekoorlijke verschijning, die reeds zoo dikwijls
weifelende mannenharten hadden bemoedigd ten strijd,
wisten ook hier ieder voor zich te winnen. Wie kon hulp
weigeren aan de jonge Vorstin, zoo schoon en zoo onge-
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lukkig ? Men besloot de stad te verdedigen, wat buiten de muren stond, werd in brand gestoken, en het opperbevel aan Lodewijk van Montfoort en den schout Pinkars opgedragen.
En nu begonnen al de gruwelen eener bestorming. Het
groote Brabantsche leger was rond de stad gelegerd en
verwoestte er alles te vuur en te zwaard; de pijpen, waardoor het drinkwater naar de stad werd geleid werden vernield ; dag en nacht bonsden de zware steenen kogels tegen
de muren. Wel hielden de belegerden dapper stand, sloegen
menigen aanval af, vielen zelf uit en leverden schitterende
gevechten in de vlakte rondom de veste. Maar de toch zoo
zwakke gelederen der bezetting dunden zichtbaar; drinkwater en levensmiddelen begonnen te onbreken, de moed
der burgerij verflauwde, en toen men vernam, dat ook de
geduchte risk d'Adam met zijn Bourgondische benden in
aantocht was, wisten de tegenstanders van Jacoba te bewerken, dat er, in de laatste dagen van Mei, nogmaals een gezantschap naar Philips van Bourgondië werd afgevaardigd.
Maar weder kon men niet tot een vergelijk komen,
want het was Philips allereerst te doen om Jacoba in zijn
macht te krijgen en daartoe kon het gezantschap, — waarbij
zich ook de Hertogin-Moeder, die te Condé verblijf hield,
had gevoegd -- niet besluiten.
Nu sloot Philips buiten hen om, een verdrag met Jan
van Brabant waarbij werd bepaald : 1° Jacoba zou in het
gebied van den Hertog van Bourgondië en in zijn handen
blijven tot de pauselijke uitspraak was gevallen; 2° Henegouwen zou aan Jan van Brabant komen, maar Philips
zou er een stadhouder over benoemen; 3° den schuldigen
Henegouwers zouden alle straffen aan den lijve en verbeurd verklaringen worden kwijtgescholden, maar niet
de burgerlijke straf.
Met een afschrift van dit verdrag keerden de afgevaardigden naar Bergen terug.
J. v. B.
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Jacoba's aanhangers begrepen onmiddellijk, dat alles
verloren was. Er viel niet meer te strijden. De gansche
stad was in beroering en alles voorspelde een uitbarsting
der vreeselijke partijtwisten. En de arme Vorstin ? Het
was de eerbiedwaardige abt van Saint-Ghislain, die haar de
verpletterende tijding bracht. Hij was in al die dagen
bijna niet van haar zijde geweken.
Jacoba hoorde hem aan, zonder tranen, zonder toornige
woorden. Hij moest haar alles nog eens herhalen, voor zij
het goed scheen te begrijpen. Toen rees zij uit haar zetel,
met dien starren, kouden trek op het gelaat, die haar in
den laatsten tijd eigen was geworden.
„Mijn mantel! ik wil met u naar het raadhuis," sprak zij.
De abt nam haar zacht overredend bij de hand.
„Mijn dochter, de avond valt reeds en het raadhuis is
gesloten; de stad is onrustig en het volk onder den invloed
der booze tijdingen. Morgen vroeg zal ik met u gaan."
„ Ja," zeide zij toonloos, „en misschien is er ook morgen
tijding uit Engeland."
Loom zette zij zich weder bij het venster. De avond viel
reeds. Boven de flauwe schaduwen der heuvelen fonkelde
in de strakblauwe lucht reeds een sterre ; de zoete doordringende geur van de kamperfoelie woei naar binnen ; de
kerk van Sint-Waltrudis, en de aardige, kleine huisjes waar
de stiftdames woonden, lagen daar beneden rustig glanzend in het lentelicht. Een knaap daalde het rotsachtige
voetpad af en zong helder een Meilied:
„Ende wachtet mi v66r den maneschijn,
Singht op een goet, nieuw liedekijn,
Singht op ende wachtet mi."
Den anderen morgen stond Jacoba in het raadhuis,
maar nu vond zij geen welsprekende woorden, geen vroolijken moed om haar getrouwen op te wekken, of de som-
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bere blikken harer vijanden te verhelderen. Zij stond voor
de vergaderden en herinnerde hen bleek en ernstig aan
den heiligen eed, waarmede men gezworen had, haar nooit
te zullen verlaten.
Koel klonk het antwoord, dat de stad haar geen bescherming meer konde verleenen; dat men zich niet
sterker kon maken, dan de krachten reikten.
Pinkars de Herrines, de schout, richtte zich op en wilde
voor zijn Vorstin spreken, maar opeens vlogen de zaaldeuren open en een zwaar gewapende bende trok met
dreunende schreden de raadzaal in. Al Jacoba's getrouwen werden omsingeld en gevangen genomen. Van buiten
klonk het geschreeuw der opgewonden volksmenigte;
eenige gewapenden sleepten den hoofdman Maquart naar
binnen, een der weinige Engelschen, die achter waren
gebleven. Hij had de Bergsche burgers verraders genoemd,
en men dwong hem bij Jacoba neder te knielen ; vóór zij
nog wist, wat de wild dooreen schreeuwende woestelingen
wilden, rolde zijn hoofd voor haar voeten en zijn bloed
bespatte haar kleed.
Zij stond daar, bevend van verontwaardiging, zóó machteloos te zijn, maar toch fier en vorstelijk, geen teeken
van angst gevende te midden dier woeste menigte; want
de deuren van de raadzaal waren wijd opengestooten en de
opgewonden burgers drongen wild dooreen. En zoo groot
was de indruk, dien zij zelfs nu nog op het verbitterde,
opgewonden volk maakte, dat, toen zij om acht dagen
uitstel verzocht, ten einde zich te beraden wat haar te doen
stond, men haar dadelijk ter wi lle was en zij, met een klein
geleide slechts, naar het slot terugkeerde, zonder dat
iemand haar een honend woord durfde toevoegen.
Enkele dagen later zat zij in het kleine, witte vertrek,
veel droeviger en hopeloozer dan tevoren. Behalve jonkvrouw Bartraad, eenige dienaars en dienstvrouwen, was
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zij geheel verlaten, zelfs den eerbiedwaardigen abt van
Saint-Ghislain had men gevangen genomen.
Bartraad was naar den slottuin gegaan, zonder dat zij
haar meesteres had kunnen bewegen, mèt haar te komen;
het was Jacoba niet mogelijk iets anders te doen, dan voor
het smalle venster te zitten en uit te zien over de stad in
hopeloos, duldeloos wachten. Naast haar, op een kleine
tafel, lag een blad perkament ; het was een afschrift van
den brief, dien zij aan Humphrey had gezonden. Zij nam
het geschrift en begon half luid de welbekende woorden
te herlezen; haar stem werd luider en vol uitdrukking naarmate zij voortging, alsof de prinselijke gemaal, ver over
zee, haar zou kunnen verstaan en eindelijk zou antwoorden op haar smeeken.
„Mijn zeer geduchte Heer en Vader!
„Zoo ootmoedig als het mij mogelijk is in deze wereld,
bevele ik mij in uwe genadige bescherming. Weet toch,
mijn zeer geduchte Heer en Vader, dat ik thans, als de
ongelukkigste, de meest verloren en op het schandelijkst
verraden vrouw op aarde, aan uwe roemrijke Heerlijkheid
schrijf. Want, mijn zeer geduchte Heer en Meester, op
Zondag, den derden dag van deze maand Juny, kwamen
de afgevaardigden van uwe stad Bergen terug, en brachten
een verdrag mede, aangegaan en gesloten tusschen mijn
neef van Bourgondië en mijn neef van Brabant. Dit verdrag was opgesteld in de afwezigheid van mijne VrouwMoeder en buiten haar voorkennis, zooals zij zelve mij
bericht heeft. Daarom, mijn geduchten Heer, schreef mijne
Vrouw-Moeder mij over dit verdrag, waaromtrent zij het
evenwel niet waagt, mij te raden, en dat ook niet weet te
doen. Want zij zelve wist niet, wat mij te doen stond;
zij raadt mij a ll een, dat ik de goede lieden dezer stad in
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den arm moet nemen, om te weten welken troost en bijstand zij mij verleenen willen.
„Daarop, zeer geliefde Heer en Vader, ben ik den volgenden morgen naar het raadhuis gegaan, en heb hun herinnerd, hoe gij, op hun verlangen en bede, er in bewilligd
hebt mij onder hun hoede en bescherming te laten, als van
lieden, die u gezworen hadden, dat zij uwe trouwe en
ware onderdanen wilden zijn, en dat zij mij wel beschermen zouden, om u daar van rekenschap te geven : welke
eed zij gezworen hadden bij het Sacrament des Altaars
en op de heilige Evangeliën. Daarop, mijn zeer geëerde Heer
en Vader, antwoordden zij ronduit, dat zij niet sterk genoeg meer waren om mij te beschermen. En tegelijk hunne
woorden met de daad bevestigende, stonden zij op en zeiden, dat mijn lieden hen vermoorden wilden! En het kwam
zoo ver, mijn geduchte Heer, dat zij, om mij te honen,
een uwer onderdanen, den hoofdman Maquart, grepen en
hem in mijne tegenwoordigheid het hoofd lieten afslaan.
Toen lieten zij allen, die u liefhebben en uw partij houden,
gevangen nemen. Ook wilden zij nog Heer Boudewijn, den
schatmeester, Heer Lodewijk van Montfoort, Jan Fresne
en Stephanus d'Estre gevangen nemen ; zij hebben die tot
nog toe niet gegrepen, maar ik weet niet wat zij nog doen
zullen. Ook verklaarden zij zonder omwegen, dat, indien
ik geen verdrag sloot, zij mij in handen van Jan van Brabant zouden uitleveren. En het is mij nog slechts acht
dagen gegund, in deze stad te blijven; dan zal ik gedwongen worden, mij naar Vlaanderen te begeven, hetgeen
mij hard en smartelijk zou vallen, want ik twijfel zeer, of
ik u in mijn gansche leven weder zal zien, indien het u niet
behaagt, mij in aller ijl ter hulpe te komen.
„Ach, mijn geduchte Heer en Vader, al mijn hoop en
al mijn verwachting is op u; mijn heil ligt in uwe macht ; gij
zijt mijn eenige en hoogste liefde, en al wat ik lij de, is ter
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liefde van u. Zoo bid ik u dan nederig, en zoo teederlijk
als men dit op deze wereld kan, dat gij, om Godswil, met
mij en mijn ellende medelijden moogt hebben, en mij,
armzalig schepsel, zoo spoedig mogelijk te hulp komen,
wanneer gij mij niet voor altijd verliezen wilt. Ik leef in
de hoop, dat gij dit doen zult ; want, mijn geduchte Heer
en Vader, ik heb niet anders aan u verdiend, en zoolang
ik leef, zal ik nooit iets doen, dat u zou kunnen mishagen.
Ja, ik ben ieder oogenblik bereid den dood te ondergaan
ter liefde van u en uw edelen persoon ; want uwe edele
Heerlijkheid is al mijn lust. Bij mijn eer, mijn geduchte
Heer en Vorst, mijn eenige troost en mijn laatste hoop,
wil toch ter liefde van God en van onzen Heer Sint-Joris,
zonder verder uitstel overwegen, in welken treurigen toestand ik mij bevinde : hetgeen gij nog niet gedaan hebt;
want, naar het schijnt, hebt gij mij geheel vergeten.
„Voor het oogenblik weet ik u niets anders te schrijven,
dan alleen, dat ik Heer Lodewijk van Montfoort zeer
spoedig tot u gezonden heb; want hoewel hij mij getrouw
bleef, toen alle anderen mij verlieten, kon hij nu niet
langer hier blij ven ; -- hij zal u alles uitvoeriger zeggen,
dan ik het u schrijven kan. Daarom bid ik u, mijn zeer
waarde Heer en Vader, dat gij hem een goed Heer wilt
zijn, en mij uwen wil bekend wilt maken, waaraan ik met
mijn gansche ziel zal gehoorzamen. Dat weet de gezegende Zoon van God, die u een lang en gelukkig leven
moge schenken, en mij de genade verleene, u, tot mijn
groote vreugde weder te zien.
„Geschreven in de valsche en verraderlijke stad Bergen,
met een bedroefd hart, den zesden dag van Juny.
„Uw treurend en geliefd kind, dat om uwentwil onuitsprekelij ke smarten lijdt.
Uw kind PEMBROKE."
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Het was de naam van het graafschap, dat hij haar geschonken had, en bij dien naam had hij haar in gelukkige
dagen schertsend genoemd.
Dat hij op zulke woorden nog kon zwijgen! Dat hij, zoo
er geen leger te zijner beschikking stond, niet alléén overkwam, om haar te beschermen en te troosten ! En zij wist
toch, hoevele Engelsche ridders haar nu nog genegen
waren en dat hunne zwaarden gereed stonden te haren
dienste, zoo Humphrey die slechts opeischte. En zij dacht
hoe men haar gezegd had, voor zij haar hand in de zijne
legde : hij zou lichtzinnig zijn en onbetrouwbaar. Zij dacht
aan haar laatste afscheid van hem te Crespin, toen zij,
hen die toezagen niet achtende, hem nog een eindweegs
begeleid had en stikkend in haar tranen hem hield omvat ;
hoe, terwijl zij, nog eenmaal naar den geliefden man omziende, hem naast de reiskoets van haar vroegere edeldame,
Lady Cobham, had zien rijden, klaarblijkelijk schertsende
over iets, dat op den weg voorviel. Schertsende, terwijl
haar hart brak van weedom!
Maar de dagen, die haar toegestaan waren, gingen
voorbij en nog kwam er uit Engeland geen antwoord.
En toch, wanneer zij wegrijdt van haar land, van haar
volk, dat haar als gevangene overlevert aan den Bourgondiër, zijn nog haar blikken gericht naar de zijde van
Calais, of van daar geen hulp zal komen in den uitersten
nood. Maar alles blijft stil. Die nog een laatste poging
wagen om haar aan haar geleide te ontrukken, zijn Hoeksche mannen, en hun aanval wordt afgeslagen. Philips van
Bourgondië had zijn wensch: hij voerde zijn vorstelijke
bloedverwante in zegepraal naar Gent.
Zóó bitter was het Jacoba geweest in die handen te vallen,
dat zij nog een poging gewaagd had het medelijden op te
wekken van haar vroegeren gemaal, bij wien zij toch zoo
weinig deernis te hopen had. Toen zij Bergen verliet, had
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zij plotseling haar paard gewend en was het Brabantsch
kamp ingereden. Zij had het krijgsvolk gezegd, haar tot
den Graaf van Nassau en den Heer van Heeswijk te leiden
en zij had haar oude vrienden in roerende woorden gebeden
haar voorspraak bij hun meester te willen zijn, opdat hij
haar in Brabant zou laten blijven, onverschillig waar,
alles liever dan de gevangene te zijn van den Bourgondiër.
Maar Jan van Brabant vreesde haar bijzijn evenzeer
als hij de gramschap van zijn neef Phi lips duchtte en ongetroost moest Jacoba heengaan naar Gent, naar de gevangenschap.
Wat baatte het der Vorstin, dat een schitterende stoet
haar op die reis begeleidde, dat Philips een schaar van
aanzienlijke ridders tot bewaarders had gezonden, die
haar met a ll e eerbetoon omgaven ! Straks reden zij de
sombere poort van het Gravesteen binnen en zij bleef a ll een
tusschen de hooge, grauwe muren, slechts met de getrouwe Bartraad tot geze llin. Haar juweelen en kostbaarheden waren haar ontnomen; haar hofgezinde was tot een
klein aantal dienaren beperkt. Zij kon door de zalen en
gangen van den ouden, geweldigen Burcht dwalen ; zij kon
gaan bidden in de slotkapel ; zij kon in haar vertrek neerzitten en zich met lezen en naaldwerk bezighouden, —
overal gevoelde zij zich toch een gevangene en wèl bewaakt.
Hoevele uren volgden haar oogen de sne ll e, glinsterende
golfjes der Leije, die onder haar vensters kronkelde en straks
in de Schelde viel, in de Schelde, waar de schepen naar zee
dreven. Van over zee moest toch de redding komen.. . .
Bitter vielen die lange, eentonige dagen aan de jonge
vrouw, die niets zoozeer beminde als het vrije, rustelooze
leven, het jagen en vliegen door duin en woud. Zij kèn
niet lijden en dulden. Als een gevangen vogel, die de vleugels stuk v li egt tegen de traliën van zijn kooi, zoo wondde
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zij zich in haar vruchteloos smachten naar verlossing.
had men haar in Bourgondië genoemd,
toen twee mannen streden om haar bezit : --- de een had
haar zelfs niet in zijn land willen dulden, toen zij in haar
wanhoop daarom smeekte ; de ander bleef verre nu haar
land verloren, zij zelf gevangen was.
Jacques la Desirée! Als een spotkreet klonk het haar
weer telkens in de ooren.
Droevige dagen ! Troostelooze uren ! Wanneer ooit de
dag van zegepraal komt, zullen zij met gloeiende letters
in haar herinnering geschreven blijven en alle zachtere
aandoeningen bannen uit haar hart. Wanneer ooit de dag
der zegepraal komt en de dag der wrake en haar vijanden
haar smadelijk zullen verwijten, dat zij, een vrouw, niet
weet van medelijden en erbarming, laat er één dan wijzen
naar die duistere dagen van vernedering en hoon ! Dat zij,
die den oogst zien, zich afvragen, waar dat bittere zaad
ontkiemde!
Jacques la Desirée,

IX
Hemel, aarde, zee en strand
Zullen staan in lichten brand.
Staatszucht, door het triomfeeren
Als gewettigd, zal verwoed
God en alle macht braveeren.
Staatszucht kent noch God, noch bloed.

Sinds lange maanden was Schoonhoven het bolwerk
der Hoeksche partij . Vergeefs werd het door de Kabelj auwschen belegerd ; niet alleen dat zij telkens werden
teruggeslagen, maar Jacoba's aanhangers deden van die
sterkte uit, strooptochten te water en te land; op de rivier
overwonnen zij zelfs de Rotterdamsche poorters en voerden de banieren der stad met vele gevangenen in zegepraal
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mede. Terwijl Jacoba op het Gravesteen in gevangenschap
zuchtte, gaven haar getrouwen den moed nog niet verloren, maar kwamen te Schoonhoven bijeen om te beraadslagen, of zij in dezen uitersten nood nog hun Landsvrouwe
niet konden redden uit de geweldige macht van den Bourgondiër.
In de eerste dagen van Juni was Jacoba binnen Gent gevoerd en Augustus liep bijna ten einde toen, Heer Diederik
van de Merwede, die eenmaal Geertruidenberg zoo dapper had verdedigd, in groote opgewondenheid de hooge
zaal van het kasteel te Schoonhoven binnentrad, waar
verscheidene edelen en ridders bijeen waren, die zich daar
des avonds, wanneer ten minste geen nachtelijke tochten
ondernomen werden, bij de wijnkan en het spel vermaakten, of plannen beraamden voor nieuwe uitvallen. Achter
Heer Dirc ging een dienstman, wien men 't kon aanzien,
dat hij een lange en vermoeiende reis had gemaakt, en het
werd in de groote zaal plotseling stil, want ieder wachtte
in spanning, wat gewichtig nieuws die bode mocht brengen.
„Krijgsmakkers!" riep de Heer van de Merwede luide,
„deze goede, getrouwe man is door allerlei gevaren hierheen
gekomen en brengt ons een boodschap van onze genadige
Vrouwe Jacob !"
Allen verdrongen zich om den spreker, men juichte en
riep wild dooreen. „Laat hooren, heer Dirc, laat hooren
wat de Gravin schrijft."
„Het was te gevaarlijk geweest den bode een schriftelijke
kondschap mede te geven, daar hij elk uur gevaar liep in
's vijands handen te raken. Hij komt ons dus zeggen wat
zijn gebiedster hem zelve toevertrouwde. Spreek, Joost,
en doe den heeren weten, wat gij mij hebt medegedeeld."
De man plukte aan zijn beslijkt wambuis en zag onbeholpen om zich heen. „Ik ben niet gewoon voor zooveel
edele ridders te spreken", zei hij ten laatste, „maar ik zal
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trachten de juiste woorden te herhalen, die mijne meesteresse mij den Heer van de Merwede beval over te brengen.
Zij zeide:
„Zeg mijn getrouwen vriend, dat ik nog slechts luttel
dagen hier te Gent zal toeven : dat de Hertog van Bourgondië, bevreesd, wijl velen mijner onderdanen opnieuw
mijne zijde kozen, het niet veilig acht, dat ik in de nabijheid blijf. Men wil mij naar Rijssel voeren en vandaar naar
een ontoegankelijk bergslot in Savoye, opdat ik daar vergeten zal sterven. Ik weet niet waar hulp te zoeken, en nu
bid ik mijn getrouwen en dapperen vriend, al mijn vrome
ridders te Schoonhoven, bij hun riddereer en bij alle
heiligen Gods, dat zij de dochter van hunnen Heer en Hertog niet zullen verlaten in haar uitersten nood."
Het bleef doodstil in de zaal toen de man zweeg. Een
diepe ontroering had zich van allen meester gemaakt.
Die smeekende woorden hunner jonge Vorstin, overgebracht door den eenvoudigen lansknecht, die zijn leven gewaagd had om ze hun te herhalen, riepen ieders geestdrift
en riddertrouwe wakker. Daarop riep men wild dooreen:
men zou optrekken om de Gravin te bevrij den ; men zou
haar ontrukken aan den Bourgondiër. Hoe ! zou Holland
dulden dat men zijne Vorstin wegvoerde naar een vreemd
land, om haar in gevangenschap te doen versmachten?
Neen, neen, wanneer dat bekend werd, zou ieder ridder,
ieder poorter, 't gansche landvolk opstaan en hun overmacht den Kabeljauw verpletteren.
Men riep om helm en harnas als wilde men dienelf den
avond, zooals men daar te zamen was, uitgaan en naar
Vlaanderen oprukken, totdat Heer Dirc, die intusschen
zich had neergezet, met het gevest van zijn zwaard op
tafel bonsde en met donderende stem riep, dat hij spreken
wilde.
„Hebt gij allen de bezinning verloren ?" riep hij, toen
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het eindelijk stil werd. „Wat denkt gij eigenlijk ? Dat wij,
met onze kleine macht opeens in staat zijn den vijand te
dwingen en onverlet tot Gent kunnen komen om onze
Landsvrouwe te bevrijden. Ja, wanneer wij het zóó licht
met den Bourgondiër konden klaarspelen!"
,,Maar wat dan ?" riep een der jongere ridders onstuimig. „Moeten wij dan wachten, tot onze genadige Vrouwe
buiten ons bereik is gebracht ?"
„Neen, zacht wat ! We moeten met beleid en omzichtigheid te werk gaan. Zooals deze goede man met de grootste
voorzorgen tot ons is doorgedrongen, zoo moeten wij met
list en overleg handelen. Niet vele ridderzwaarden zijn
hier noodig, maar een paar voorzichtige, onversaagde
mannen, die onder de een of andere vermomming in Gent
zien te komen en hun leven veil hebben voor Vrouwe
Jacob."
Toen hij zweeg, heerschte er nogmaals stilte in de
zaal. Iets anders was het met zwaard of lans uit te trekken en te sterven in het midden der wapenbroeders; welk
ridder zou zulk een dood vreezen ? Maar zich blootstellen,
om als een slechte dorper te worden neergeslagen, om als
spion in wreede pijnen te moeten sterven, -- was het wonder, dat ook een stout hart daarvoor terugschrikte ?
Maar niet lang duurde de stilte.
In een hoek bij de schouw zaten twee jonge ridders, die
zich met het schaakspel hadden vermaakt, maar bij het binnentreden van Heer Dirc, coninc en roc vergaten. Zij
spraken nu zacht met elkander en plotseling stond de een
op en riep luide:
„Heer van de Merwede, gij hebt goed gesproken en ge
hebt recht. Alleen door list is iets te winnen. Ongetwijfeld,
wij allen die hier zijn, willen goed en bloed voor onze
Vorstinne geven, maar een beproefd en hooggeboren edelman past het ridderzwaard beter dan de vermomming.
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Mijn vriend Aernout en ik, wij zijn jong en wij moeten
onze sporen nog verdienen. Laat ons gaan en wij zullen
trachten Vrouwe Jacob ongedeerd naar hier te brengen."
Hij, die zoo eenvoudig en mannelijk sprak, was Voss van
Delft en zijn vriend was Aernout Spierinck van Aelborg.
Een daverend gejuich begroette hen ; ieder der aanwezige
ridders bood hun zijn paard of zijn geldbeurs aan, om in
de stoute onderneming bij te dragen. Zij besloten nog dien
eigen avond te gaan, zochten vier sterke paarden uit, belaadden twee er van met koopwaren en trokken als reizende handelaars naar Gent, In Antwerpen lieten zij den
meegenomen dienstman achter, die daar voor een reiswagen zorgde, waarin hij a ll erlei levensmiddelen borg en
ook vrouwenkleeren, zooals de burgervrouwen uit dien
omtrek droegen.
Toen de jongelieden te Gent waren aangekomen en hun
intrek in een herberg hadden genomen was het groote
bezwaar, hoe zij der Vorstin zouden kunnen melden, dat
haar verlossing nabij was. Het kleine hofgezinde mocht
niet buiten de muren van den Gravesteen komen en er
viel niet aan te denken om zelf daar binnen te sluipen.
De gewaande kooplieden bespiedden van den vroegen
morgen tot laat in den avond allen, die in- of uitgingen,
om een geschikt persoon te vinden, dien zij konden vertrouwen.
Nu waren in een der leege zalen van den ouden burcht
twee schilders, Jan en Hubert van Eijck, bezig aan een
altaarstuk, dat de Hertog van Bourgondië hun besteld had.
Dagelijks zagen de jonge ridders hen komen en gaan en
zij popelden van verlangen hen stoutweg aan te spreken,
want het kon wel niet anders of zij moesten de Gravin
dikwijls ontmoeten, voor wie het in haar eenzaamheid
een troost moest wezen, de schilders aan hun kunstwerk
bezig te zien en zich met hen te onderhouden. Maar de
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beide broeders waren ernstige mannen en zeer in aanzien
bij hun medeburgers. Aernout en zijn makker vreesden
daarom te zeer, dat zij hun niet ter wille zouden zijn en
allicht het plan zouden doen mislukken. Doch mét de
schilders kwam er ook een jong knechtje, die hunne benoodigdheden droeg en hun ook vesperbrood bracht,
wanneer zij met de lange zomerdagen tot 's avonds laat
aan het werk bleven. Dit knechtje hielden de ridders in
het oog, en nu wilde een gelukkig toeval, dat Voss van Delft
den knaap eens schreiende in een naburige straat trof ;
-- hij had eenige geldstukken verloren en vreesde de verwijten zijner meesters. Voss hielp den knaap uit den nood
en wist hem nu ook spoedig te bewegen in hun herberg te
komen om daar een kruik Vlaamsch bier te drinken. Toen
zij nu bemerkten dat de jongen eenvoudig en wel te
vertrouwen was, begonnen zij hem over hun plan te spreken en hadden hem spoedig gewonnen. Hij had de Vorstin, die dikwijls het werk van zijne meesters kwam bezichtigen, meermalen gezien en wilde haar gaarne helpen, te
meer daar de beide ridders hem verzekerden, dat hij niet
het minste gevaar liep, wanneer hij het slechts slim wist
aan te leggen.
Men moest snel handelen, en reeds den volgenden dag
ontving de kleine Gilles een pakje, dat hij der Gravin onbemerkt moest overhandigen. Daar de jongen verteld had,
dat Bartraad van Assendelft steeds bij haar meesteresse
was, begrepen de beide jonge lieden, dat Jacoba zich van
deze trouwe vriendin niet zou willen scheiden. Daarom
hadden zij voor haar, evenals voor de Vorstin de uitrusting
van een lijfknaap gekocht ; zij hadden er een briefje bijgevoegd, dat zij iederen avond, wanneer de duisternis gevallen was, met goede paarden buiten de poort zouden zijn.
De Vorstin wist nu genoegzaam, dat de afgesmeekte
redding nabij was.
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Dienzelfden avond reeds, toen het duister was geworden,
reden twee kooplieden buiten de wallen voor de Hoofdpoort op en neder. Ieder van hen hield nog een gezadeld
paard aan den teugel. Mocht ook een krijgsman of poorter, die op dit late uur de stad nog verliet, naar hen omzien, die gingen toch zonder argwaan, na den gewonen
avondgroet gewisseld te hebben, verder. Men was daar
ver van krijgsgewoel en de beide mannen zagen er volstrekt niet verdacht uit.
't Werd intusschen altijd later en de vrienden voelden
zich steeds onrustiger.
„Het zou wel wonderlijk zijn, wanneer de vlucht reeds
dezen nacht der Vorstin gelukte," zeide Voss van Delft;
„maar morgen wordt het gevaarlijker, als wij hier opnieuw
onzen post betrekken. Dat moet wel in het oog vallen.'
„Ieder uur is er feitelijk meer kans om ontdekt te worden," meende de ander, „wanneer we hier zoolang op dezelfde plek blijven. En ons verder wagen, dat gaat ook
niet. Hoe licht zouden de Gravin en de jonkvrouw in de
duisternis een verkeerden weg inslaan!"
Telkens, wanneer . zij gedruisch aan de poort hoorden,
reden de ridders naderbij, en, bleek van angstige verwachting, zagen zij wie er naar buiten kwam. Maar telkens
werden zij teleurgesteld.
„Dat gaat zoo niet langer ; wij zullen de aandacht trekken ; we moeten kalm blijven, vriend," zeide Aernout
Spierinck eindelijk, hoewel hij zelf van louter opwinding
bijna niet stil in 't zadel kon blijven. „Wij zullen hier ter
zijde gaan in de schaduw; de maan komt op en wij kunnen
iedereen zien, die de poort uitgaat, zonder zelf in het oog
te vallen."
Daar stonden . zij en telden elk kwartier, dat de zware
stadsklok ver in het rond deed weergalmen. 't Had elf uur
geslagen, toen de poortdeuren weer knarsten op haar
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hengsels. Over den hals van hun ros gebogen, zagen de ri dders uit. Daar gingen twee slanke pages in het maanlicht.
Zij liepen even met flinken tred voort, maar bleven toen
als aarzelend staan.
Reeds greep Voss van Delft zijn paard vaster bij den
teugel, maar Aernout wenkte hem tot omzichtigheid.
't Was mogelijk, 't konden vreemde lijfknapen wezen ; of
ook -- de toeleg had ontdekt kunnen zijn en dit een valstrik.
„Holland!" zeide hij halfluid. Eén der edelknapen wendde zich haastig om en het maanlicht viel op de trekken
der Gravin van Ho lland en Zeeland.
't Was vier dagen later. De stad en de burcht van Vianen
lagen nog in de grauwe schemering, maar het Oosten glansde
reeds van den komenden dag. Niemand waakte dan hier
en daar een schildwacht op de muren en in den burcht de
torenwachter die, uit een der schansgaten geleund, den
weg naar Heukelom opstaarde, waar zijn geoefend oog een
donker voorwerp zag voortbewegen, dat langzaam naderde.
Toen het dichterbij kwam en ook de schemering minder
grauw werd,ontdekte hij een reiskar, zooals men in die
streek weinig zag, die op de burchtpoort aanhield, in
plaats van verder te gaan naar de stad. Het gespan zag
er onaanzienlijk genoeg uit, maar hij blies den horen
en deed de wachters uit hun slaap opschrikken, om de
valbrug neer te laten en de poorten te openen. Heer Hendrik van Vianen zelf kwam op het binnenhof geloopen,
want alles kon in die onrustige oorlogsdagen goede of slechte
tijdingen brengen, en ieder der Hoeksche edelen wachtte
ook in angstige spanning den uitslag der vermetele poging
tot redding der Vorstin, waarvan het volk onkundig was
gelaten.
Toen dan ook zijn dienaars hem boodschapten : „Heer,
het schijnt een armelijke reiswagen te zijn met eenige
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Vlaamsche kooplieden," geraakte hij, tot verbazing der
knapen, in groote opwinding en zond een van hen tot de
dienstmaagden der burchtvrouwe, opdat zij de meesteresse
spoedig wekken zouden en helpen kleeden. Hij zelf ging tot
aan de poort en zag, hoe bij den met linnen gedekten
wagen, twee poorters stonden in besmeurde, met stof bedekte kleederen. Zij deden twee jonge Vlaamsche pachtersvrouwen uitstijgen, en terwijl de burchtheer vol vreeze en
hoop nog onbeweeglijk staan bleef, kwamen zij reeds het
binnenplein op, en de jonge man, die met de muts in de
hand, een der vrouwen tot hem voerde, zeide op bewogen
toon : „Heer Hendrik van Vianen, ik breng u onze meesteresse, gravin Jacoba, die uw gastvrijheid komt inroepen."
Toen wierp de getrouwe Hoeksche vriend zich voor zijn
Vorstin op de knie, kuste haar hand en voerde haar, opgetogen van vreugde, tot zijne Vrouwe.
Hoe zoet het ook was, na den gevaarlijken, vermoeiden
tocht weder achter vrije muren te rusten, met wat zorgvuldige teederheid de gade van Heer Hendrik de Gravin
ook omgaf, Jacoba kon haar vrijheid niet ten volle smaken, of zij moest in het midden zijn van al haar getrouwen,
zij moest zich wederom de heerscheres weten over een
welgeoefend leger. Schoonhoven, zoo meldde men haar,
was vrij ; het Kabeljauwsche leger had eindelijk de belegering opgebroken. Gouda en Oudewater, Dordrecht en
Zierikzee weigerden nog steeds Philips te huldigen en
zouden, zonder twijfel, de Landsvrouwe met gejuich
begroeten. Jacoba brandde van begeerte haar leger tot
den strijd aan te voeren; zij gevoelde zich reeds zeker
van de overwinning. Had zij vroeger gestreden voor haar
goed recht, nu gloeide in haar de wraakzucht tegen allen,
die haar hadden bestreden of verlaten, tegen allen, die de
oorzaak waren der lange maanden van eenzaamheid en
vernedering. Zóó kwam zij met haar redders en met den
J. v. B.

12

178
Heer van Vianen en zijne mannen te Schoonhoven aan.
Diederik van de Merwede en zijne ridders, reeds vol
moed door den aftocht der belegeraars, ontvlamden
nu door hun geestdrift allen, die de Hoeksche partij aanhingen.
't Gansche land geraakte in beroering : als een duistere
schaduw viel de partijhaat over steden en dorpen; op de
landwegen sloegen de reizenden elkander eenvoudig dood,
wijl men niet dezelfde leus was toegedaan ; in Haarlem vochten de burgers zelfs vóór het hoogaltaar. De krijg, die
bijna honderd jaren tusschen Hoekschen en Kabeljauwschen had gewoed, naderde tot een beslissend punt.
Van Schoonhoven uit zond Jacoba wederom haar
boden naar Engeland, om Humphrey's hulp in te roepen
en haar gelukkige redding te melden. Van Schoonhoven uit
trok men Philips met zijn machtig leger te gemoet en bij
Alfen behaalden Jacoba's getrouwen een schitterende overwinning.
Toen de Vorstin nu in zegepraal Gouda was binnengetrokken en het scheen alsof de macht over Holland en
Zeeland eindelijk weder in haar handen zou geraken, ontvlamde ook in Engeland opnieuw de geestdrift voor de gemalin van den Hertog van Glocester. Eindelijk zette een
geducht Engelsch leger koers naar de Hollandsche kusten
onder aanvoering van Lord Fitz-Walter; Humphrey zelf
zou later volgen.
Maar die ontzaglijke legermacht, welke bij Brouwershaven landde en zich daar vereenigde met de Hoeksche
strijdkrachten, werd jammerlijk verslagen. Door de benden van Philips uiteengejaagd, verdronken de Engelsche
boogschutters, of werden neergesabeld. Waar de Bourgondische ridders nog kwartier zouden gegeven hebben
aan zoovele hooggeboren vijanden, daar woedde knots
en dagge der poorters onbarmhartig, en de bloem van
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Engelands ridderschap, de dappersten onder den Hoekschen adel, Jacoba's trouwe vrienden uit Henegouwen, die
haar te Bergen tot het laatst hadden bijgestaan, vielen
op dit bloedig slagveld om niet weder op te staan.
En nog droeviger moest die nederlaag zijn, daar de zege
reeds aan hun zijde scheen te staan en Philips zich zelf, in
het strijdgewoel, verloren waande. Op dat oogenblik
was het de reusachtige Jean Vilain, die, met zijn vreeselijke
strijdbij 1 zwaaiende, zich op den vijand stortte, zijn vorstelijken meester redde en de oorlogskans keeren deed.
Groot waren de gevolgen dezer nederlaag. Niet alleen
viel het verlies te betreuren van zoovele dappere helden
en machtige bondgenooten, maar gansch Zeeland was
voor de Hoeksche zaak verloren ; Philips' macht groeide
telkens meer aan. En uit Rome werd nu der Gravin de uitspraak des Pausen gebracht, die haar huwelijk met Jan
van Brabant wettig en geoorloofd verklaarde, maar, daar
er groote beletselen bleken te zijn om tot haar gemaal
weder te keeren, haar beval, tot zoolang men hierin een
beslissing had genomen, zich onder de hoede te stellen
van den Hertog van Savoye.
Opnieuw zich vrijwillig in gevangenschap begeven,
terwijl zij, te midden van het krijgsgewoel, slechts er op
uit was om zich te wreken, — Jacoba verwierp het denkbeeld met een toornigen glimlach.
En nu werd de krijg onafgebroken voortgezet ; aan weerszijden streed men met de grootste verbittering. Maar met
wat doodsverachting en ontembare dapperheid de Hoekschen ook mochten kampen, Philips behaalde voortdurend
overwinningen ; de eene vesting voor, de ander na, viel in
zijn handen. De Kennemers, die de zijde der Landsvrouwe
hadden gekozen en telkens weer in opstand waren gekozen,
werden onderworpen ; de machtige Heer van Zevenbergen,
die boven zijn burchtslot 's Keizers banier voerde, moest
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zich op lijfsgenade aan den Bourgondischen Hertog overgeven.
En toch ergerde het Philips bovenmate, zóó langen,
kostbaren krijg te moeten voeren tegen een vrouw, die
slechts een handvol getrouwen tegenover zijn geoefend
leger stellen kon en maar steeds niet bukken wilde voor
zijn macht.
Twee jaren had de strijd geduurd. Engeland had geen
bijstand meer gezonden en Humphrey meldde in zijn
brieven alleen, hoe hij zich voortdurend tegen zijn oom
Winchester te verweren had, om niet alle gezag in het
land te verliezen en hoe het hem onmogelijk gemaakt werd,
eenige hulp naar Holland te zenden, of zelf ter verdediging
van Jacoba toe te snellen.
Jacoba zweeg; een somber vermoeden maakte zich van
haar meester ; zij begreep dat de uitspraak des Pausen den
Engelschen Prins weerhield, om het zwaard voor haar te
voeren.
Toen, terwijl zij in Gouda verblijf hield, in het voorjaar
van 1427, gewerd haar een tijding, die haar andermaal
deed hopen, dat haar lot een gunstige wending zou nemen.
Het was in de Goede Week van het jaar 1427, en in het
hertogelijk paleis te Brussel heerschte beklemmende stilte
en neerslachtigheid. Wèl was het hof van Jan van Brabant veranderd, sinds den tijd dat Jacoba daaruit was weggevlucht. De dolle feestgelagen, de wilde braspartijen, die
de burgerij zoo hadden geërgerd en verbitterd, behoorden
sedert lang tot het verleden. Sinds het vreeselijk oproer,
waarbij men zijn slechte raadgevers en vrienden had gedood of verbannen, was de Hertog een ander mensch
geworden. Ware hij vroegtijdiger aan dien boozen invloed
ontrukt, ware de leiding van zijn jeugd aan betere handen
toevertrouwd geweest, dan had het goede in zijn karakter
misschien gezegevierd. Nu was hij, op zijn vier en twintigste
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jaar, reeds een verzwakt en krachteloos man, niet meer in
staat veel goede dingen tot stand te brengen; maar uit
al zijn daden bleek hoe zijn vroeger leven hem berouwde.
Hij was vroom en ingetogen geworden, gaf zóó ruime aalmoezen, dat men hem den vader der armen noemde, en
was voor ieder uit zijn omgeving een zacht en toegevend
meester.
Zóó trachtte hij de achting en de liefde van zijn volk
terug te winnen. Dat hem dit gelukt was, bewezen de angst
en ontsteltenis, die er in en om het slot heerschten, toen
hij in die week vóór Paschen doodelij k ziek in zijn kamer
lag.
Half liggend, half zittend op , een rustbank uitgestrekt,
zag hij moede naar het witte voorjaarslicht, dat door de
vensters viel. In de laatste maanden was hij steeds meer
verzwakt, en toen hij op Palmzondag met zijn broeder van
de Statenvergadering in Lier terugkeerde, was hij onderweg bewusteloos geworden. Eengen tijd te voren meende
men een aanslag op zijn leven ontdekt te hebben, en het
heette, dat de oude Hertogin van Beyeren, Jacoba's moeder, daarin de hand had. Maar de verkregen bekentenissen
waren den beschuldigden Chevalier op de pijnbank ontrukt en ofschoon men nu ook de ziekte van den Hertog
aan vergif toeschreef, aan allen, die hem langzaam hadden
zien verzwakken, kwam deze inzinking noch onverwacht,
noch wonderlijk voor.
Hij zelf ook voelde zijn einde naderen.
Dien morgen had hij gebiecht ; de slotkapelaan had in
het ziekenvertrek de Mis gelezen en hem met de laatste
Troostmiddelen tot de groote reize versterkt. Zijn geneesheer en eenigen zijner vertrouwdste dienaren waren in het
vertrek ; zijn broeder Saint-13 61 zat bij hem en sloeg hem
opmerkzaam gade.
De zieke strekte de hand uit.
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„Saint-Pa" zeide hij met matte stem, „zal er aan gedacht worden den Chevalier op Goeden Vrijdag in vrijheid
te stellen?"
„Maar, mijn goede broeder de man is schuldig, volgens
zijn eigen getuigenis."
„Het zij zoo. Maar hij heeft dan toch alleen tegen mij
schuld. En ik wil hem vergeven, opdat God mij ook mijn
zonden vergeven moge."
„Waarlijk, ge moet u niet te angstig maken. Het maakt
je erger. Al wat vroeger gebeurde, is voorbij en vergeten,
ge hebt het de laatste jaren goed gemaakt en als je kondt
zien hoe het arme volk schreiend aan de poorten van het
slot komt, om te vragen hoe het den goeden Hertog gaat,
zou dat je zeker tot troost zijn."
Een glimlach verhelderde het bleeke, vermagerde gelaat.
„Ik ben er blijde om," fluisterde Hertog Jan. „Maar er
viel zooveel te herstellen, zoo véél. Het is mij een groote
troost, dat de Heilige Vader mijn huwelijk wettig verklaarde."
„Ge moet aan dat alles nu niet denken!"
„Ik heb zwaar tegenover Jacoba misdreven," zeide de
kranke. „Ik had haar nog wel vergiffenis willen vragen,
maar misschien is het beter, dat wij elkaar niet meer zien."
„Lieve broeder, wanneer ge genezen zijt .... "
„Neen, neen. Tracht me niet te bedriegen. Ik zal niet
meer genezen. . . het is alles voorbij ... Jacoba heeft wèl
haar best gedaan een beter man van mij te maken ... toen...
na den dood van den verrader ... maar ik wilde niet .. .
ik heb haar zwaar beleedigd en was de oorzaak, dat zij
zondigde en den Heiligen Vader ongehoorzaam werd ... Zou
zij mij vergiffenis hebben geschonken, Saint-P61?" .. .
Hij viel in de kussens terug en het bloed vloog hem naar
het hoofd. De koorts verhief zich weer. Hij meende Jacoba
te zien aan den ingang van zijn slaapvertrek.
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„Houd haar terug ! Zeg, dat zij heengaat !" kreet hij
angstig. „Zoo stond zij ook op den Paaschdag in de groote
zaal ... zoo bleek met die fonkelende oogen ! Zij wil zich
eindelijk wreken ... Zeg haar, dat ik berouw heb ! 0, Lieve
Vrouwe van den Bosch, doe haar toch heengaan ... "
Wilde koortsphantasieën brachten hem vroegere jaren
voor den geest en dien ganschen dag bleef hij ijlen en de
hulp van zijn broeder inroepen tegen de spooksels zijner
verbeelding. Tegen den nacht werd hij kalmer. Hij sloeg
de oogen op en zag een zijner vrienden bij zijn legerstede
staan.
„Hoe laat is het ?" vroeg hij en trachtte zich op te
heffen.
De geneesheer schoot toe en boog zich over hem heen.
„Het zal bijna twaalf uur in den nacht zijn," zeide zijn
vriend naderbij komende, terwijl de geneesheer een teeken
gaf, dat men den slotkapelaan zou gaan roepen.
„Van welken dag ? "
„Wij hebben morgen Witten Donderdag."
„Zeg aan Saint-P61, dat hij in mijn plaats de voetwassching der armen doet," en toen luid en krachtig: „Miserere
mei, Domfine .... " Zijn stem stierf weg in een onhoorbaar
gefluister. Vóór Saint-P61 en de priester binnentraden,
had Jan van Brabant opgehouden te leven.
Jacoba zond deze tijding in een uitvoerig schrijven aan
Humphrey; Lodewijk van Montfoort, die reeds meer haar
vertrouwde bode was geweest, bracht het hem. Zij kon
geen droefheid voelen bij den dood van haar vroegeren
gemaal; te lang en te grievend had hij haar gekrenkt;
veeleer ademde zij nu lichter; eindelijk achtte zij zich
van de gehate banden ontslagen en meende, dat niemand
haar meer betwisten kon, de wettige echtgénoote van den
Engelschen prins te zijn.
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Maar Philips van Bourgondië bleef juist al zijne aanspraken gronden op het onwettige dezer verbintenis en nog
altijd streed Engeland om Frankrijk's bezit en bleef Bedford waken, dat Humphrey Engeland's bondgenoot niet
den oorlog zou aandoen.
Maar ook Humphrey zelf had, na den noodlottigen slag
bij Brouwershaven, geen poging meer aangewend een
nieuw leger op de been te brengen, of eenigen lust betoond
naar Holland over te steken. Moeielijk zou het hem in
die dagen niet gevallen zijn; de geheime raad van Engeland was getroffen door Jacoba's herhaalde smeekbeden
en trachtte ook Bedford over te halen, de geplaagde Vorstin ter hulpe te komen; de adel drong er bij Humphrey
op aan, dat hij zijn gemalin zou gaan verlossen en de
nederlaag van Brouwershaven wreken ; ook het volk koos
Jacoba's partij, maar de Engelsche prins bleef rustig in
zijn paleis en liet de beste kansen tot de overwinning
voorbijgaan.
Terwijl Jacoba niet anders verwachtte, of de Engelsche
vloot zou ten spoedigste verschijnen, kwamen na lang
dralen alléén de Engelsche gezanten tot haar, die niets
anders brachten dan een koninklijk schrijven, waarin op
vrede en wapenstilstand werd aangedrongen. Vrede ! En
over het gansche land blaakte het oorlogsvuur, nooit was
er feller en onverzoenlijker gestreden dan in die dagen.
De Hoekschen tot het uiterste geprikkeld, koelden, waar zij
de overwinning behaalden, den wrok van lange jaren, en
menige wreedheid werd er bedreven in Jacoba's naam en
menigmaal ging zij zelf met onvrouwelijke gestrengheid te
werk, overtuigd, dat alleen onbuigbare hardheid de zoo
vurig verhoopte zege brengen zou. Toch op Engeland's
aandringen knoopte zij onderhandelingen met Philips
aan, maar deze wilde haar dan alléén haar erflanden terugschenken, wanneer Jacoba zelve haar verbintenis met
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Humphrey als onwettig beschouwde en alle gemeenschap
met hem verbrak.
Niet alleen haar liefde voor den Engelschen prins, ook
haar eer moest zij dus ten offer brengen, en met verontwaardiging wees zij alle verdere toenadering al.
Nog eens zond zij haar gezant naar Londen. Hij moest den
koning haar schrijven overhandigen en ook nog een laatste
maal trachten Humphrey naar Holland te doen oversteken.
„Om Gods wil", schreef de ongelukkige Vorstin, „heb
erbarmen met mijn ongeluk en met het rampzalige leven,
dat ik, in mijn jonge dagen, leiden moet door mijn neef
van Bourgondië, die nu, zonder eenig recht, lastgeving of
volmacht van mij, zich door mijn onderdanen in mijn
steden als Regent en erfgenaam huldigen laat ; God weet
met welke bedoeling, en of dat de rechte handelwijze is,
als men een billijke schikking treffen wil. Ach, dat God in
Zijn barmhartigheid gewild hadde, dat de zeer hooge en
grootmachtige Vorst, mijn zeer geduchte Heer, uw vader,
op aarde gebleven ware : ik houd mij verzekerd, dat mijn
zaken dan nooit tot zulk een rampzaligen toestand zouden
gekomen zijn als nu : aanmerkende de gewichtige en
groote beloften, die hij mij in zijn koninkrijk deed, waar
hij mij zeide, toen ik hem mijn toestand voorhield, dat
hij in alle omstandigheden mij tot een vader wilde zijn
en mij vaderlijke hulp en bescherming verleenen, hij zelf en
al de zijnen en met zijn gansche macht. Deze beloften
waren mij toen een groote vertroosting, en tegenwoordig
heb ik in deze wereld, naast God, geen anderen troost, dan
in het vertrouwen op Uwe adelij ke, koninklijke Majesteit,
die, zoo ik hope, deze beloften, welke mij menigmaal,
zoo plechtiglijk en met zoo edel hart zijn herhaald en bevestigd, ook vervullen en nakomen zal. Wil dit goedgunstiglijk bedenken, en laat mij, arm geplaagd schepsel,
uwer gunst bevolen zijn."
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Droeviger nog dan deze regels — aan den vijfjarigen koning gericht, maar bestemd voor het parlement en den
adel, — was haar schrijven aan den nalatigen gemaal.
Misschien ontroerde Humphrey nog eens de herinnering,
die zij bij hem opwekte aan de gelukkige dagen, die zij
samen in Henegouwen hadden genoten. Hij ontving Lodewijk van Montfoort in het boekvertrek, waar Jacoba zoo
gaarne placht te zijn, en hij overlaadde hem met heusche
woorden en schoone beloften.
De gezant bleef echter zeer koel en liet zich niet vleien
door de nederbuigende vriendelijkheid van den prins;
hij wenschte een stellig antwoord naar zijne gebiedster te
kunnen brengen en hij drong eerbiedig maar vrijmoedig
erop aan, dat de prins eindelijk handelen zou.
Humphrey fronste de wenkbrauwen; het kwetste zijn
trots, door een eenvoudig ridder zoo ruiterlijk behandeld
te worden.
„Ge weet niet, Heer van Montfoort," zeide hij op hooghartigen toon, „wat mij al belet Engeland te verlaten.
Hoe zoudt ge ook iets weten van de verwikkelingen, de
listen en kuiperijen van een koninklijk hof! Ik kan hier
bet veld niet ruimen voor mijn tegenstanders. Heengaan
is alles verliezen, waarvoor ik deze jaren gestreden heb."
„Maar, Uwe Hoogheid," durfde Heer Lodewijk op te
merken, „Engeland heeft een Koning en een Parlement;
Holland daarentegen is door burgertwisten verscheurd, en
bet zou een heerlijk werk zijn, dit rijke, bloeiende land weder
,onder één vorst te vereenigen. Een machtig optreden van
uw kant kan thans voor goed de eindbeslissing brengen."
„Hebt gij dan Brouwershaven reeds vergeten?"
„'t Is nu gansch anders. En het zal u geen moeite kosten
een leger op de been te brengen, dat de Bourgondische
strijdmacht overtreft, Heer Hertog. De adel en de voetknechten willen niets liever dan met u uittrekken. Dat
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men zulk een besluit luide zal toejuichen en het u in de
gunst des volks zal doen stijgen, daarvan hebt gij u dezer
dagen nog kunnen overtuigen."
Dat was een gevaarlijke toespeling. Want de Heer van
Montfoort duidde hier op een gevoelige vernedering, die
Humphrey had moeten ondergaan. Al had ook de Paus
Jacoba's huwelijk met Jan van Brabant voor wettig verklaard, voor den Koning en het gansche volk gold zij toch
nog als de Hertogin van Glocester. Een Engelsche rechtbank van kerkelijke en wereldlijke rechters had haar weleer
vrij verklaard, en plechtig, in het openbaar, was zij aan den
Prins verbonden geworden. Nu mompelde men overal,
dat Humphrey daarom alleen verzuimde zich naar Holland
te begeven, wijl Eleonora Cobham meer en meer zijn
gunst had gewonnen en hem, op de uitspraak des Pausen
wijzende, Jacoba wilde doen verstooten, om zelve haar
plaats in te nemen. Reeds lang had het gerucht ook Jacoba
bereikt, maar zij wilde, zij kan niet gelooven, dat Humphrey haar waarlijk verlaten had. Nu echter in den laatsten tijd gansch Londen weer „de arme Hertogin" beklaagde en er op aandrong, dat men haar zou bijstaan,
had Humphrey's houding bij de vrouwen der hoofdstad
groote ergenis gewekt. Op een goeden morgen was een
schaar van burgervrouwen, in haar beste kleederen gedost,
naar het Parlement getrokken, waar ook Humphrey tegenwoordig was. Daar binnengedrongen hadden zij hem luide
aangeklaagd, „dat hij zijn eigen gemalin in kommer en
nood liet ondergaan en zijn gunsten schonk aan een voorname jonkvrouw tegen het gebod van God. Wanneer
de mannen dit zwijgend aanzagen, dan wilden de vrouwen spreken, opdat den Hertog zich zijn plichten zou
herinneren en zijn moedige gemalin gaan verlossen."
En aan dien dag van schande en vernedering herinnerde
hem nu de afgezant uit Holland. Het was te veel. Hum-
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phrey's zware zetel vloog met een ruk achteruit en met
toornige oogen stond hij voor zijn bezoeker.
„Die dorperlijke toeleg van een troep half-dwaze vrouwen behoeft ge waarlijk niet in mijn geheugen terug te
roepen, Heer van Montfoort. Meent ge soms, dat een prins
van Engeland zich zóó laat dwingen! Gij hebt uw gebiedster al een zeer slechten dienst gedaan door uw toevlucht
te nemen tot zulke middelen."
Ook Montfoort was uit zijn zetel gerezen, maar bleef
even kalm.
„Sinds ik hier te Londen aankwam, heb ik mij weinig
van mijn zending voorgesteld, Heer Hertog. Ik wist wel,
dat er voor ons niet veel te verwachten of te hopen viel.
Zoo zal Vrouwe Jacoba dan alléén moeten strijden voor
haar goed recht. God geve haar eindelijk de zegepraal."
En met een eerbiedige buiging verwijderde hij zich.
De Hertog beantwoordde zijn groet niet. Geërgerd liep
hij met driftige stappen de boekerij op en neder, liet zich
in een zetel vallen, nam een boek ter hand, om dat een
oogenblik later weer van zich te werpen en bleef eindelijk
met over elkaar geslagen armen somber voor zich uit zitten
staren. Hij had een wijl zoo gezeten, toen het geritsel van
een vrouwenkleed hem deed omzien. Eleonora Cobham
stond in het vertrek en zag hem met een half medelijdend,
half spotziek lachje aan. Zij was bekoorlijk in haar donkerrood kleed, een kanten sluier om den blanken hals en het
rosblonde haar in korte krullen op haar schouders ; maar die
schoone vrouw werd door het gansche volk gehaat. Er
werd in Londen gefluisterd, dat deze vrouw door tooverdranken en allerlei duivelskunsten den Hertog van
Glocester voor zich had weten te winnen en hem geheel in
haar macht hield.
Humphrey bleef roerloos zitten, terwijl zij naderde en
haar hand op zijn schouder legde.
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„Heeft de gezant uit Holland u zóózeer vertoornd?"
zeide zij met zachte vleistem, „of hebt ge heimwee naar
de plassen en polders en naar de bruine oogen van Jacques

la Désirée?"
Humphrey stootte haar van zich af.
„Zoo ge niets dan spotwoorden voor mij over hebt, kunt
ge wel heengaan," zeide hij driftig. „Waarlijk, ik heb wel
reden om vroolij k te zijn! Ik, een koninklijke prins, schijn
zoo weinig ontzag in te boezemen, dat de eerste de beste
lage ridder mij alles voor de voeten durft werpen. Hoe
kan het anders, daar zelfs het volk niet schroomt mij openlijk te hoonen ? Zoo wil men mij dwingen naar Holland te
gaan en hier mijn vijanden vrij spel te laten. Ik doorzie
het maar al te goed!"
„En moet ge daarom mij onvriendelijk bejegenen ? Wanneer ge niet naar Holland en niet naar Jacoba verlangt,
wie zal u dan dwingen om te gaan ? Wilt ge naar mij luisteren, Hertog van Glocester, opdat ik u groot en gelukkig
zal maken?"
Zij streelde zijn haar. De booze uitdrukking gleed van
zijn gelaat en hij glimlachte weer, terwijl hij in haar raadselachtige, half gesloten oogen zag.
„Wat wilt ge nu weer, mijn schoone samenzweerster?"
„Iets groots, iets gewichtigs. Maak mij Hertogin, Humphrey, maak mij uw vrouw en ik zal u de kroon van Engeland geven."
Humphrey lachte ironisch.
„Is het niet alsof men den Booze in de woestijn hoort!
U tot vrouw nemen ? Dat zou wel een goed middel zijn om
de verloren gunst van adel en volk terug te winnen!"
„Zal ik u iets in het oor fluisteren ? Men heeft mij gezegd, en die zegsman is zeer hoog en verheven, dat aan
uw broeder en den hoogen Raad ons huwelijk niet mishagen zou.
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„ Ja, mijn broeder wil vóór alles vrede met den Bourgondiër! Maar wat dan nog? Wat bazelt gij ervan, mij koning van Engeland te maken, Leonore?"
„Dat is mijn geheim. Hebt ge niet meermalen gezien
over wat macht ik beschik ? En hebt ge mij niet lief,
Humphrey?"
Hij scheen na te denken.
„Ge weet maar al te goed, hoe weinig ik je kan weigeren.
De Engelsche koningskroon en uwe liefde ! En dan ... ik
zou tevens den Heiligen Vader gehoorzamen, die mijn
huwelijk onwettig verklaarde, zou ik niet ?"
Een onheilspellend lachje lichtte in haar oogen.
„Zie wat gehoorzaam zoon der Kerk gij reeds wordt
onder mijn leiding! En het Engelsche volk noemt u nog
wel een ketter. Neemt gij dus de voorwaarde aan, mijn
Heer en Meester?"
Zij knielde naast hem neder en hij zag haar in het wonderschoon gelaat. Het begon te schemeren en door de boogvensters der boekerij viel een weifelend licht op de beide
gestalten. Op dezelfde plek, waar Humphrey eens aan
Jacoba de zoete sproken van zijn land had voorgezongen
en haar liefde had weten te winnen, zwoer hij thans nooit
meer tot haar te zullen wederkeeren.

X.
Dit is het krachtigste ciment,
Dat harten bindt, als muren breken
Tot puin in 't end.
....1k zie het honk van mijn geleden smart.

Op onafzienbare akkers golfde het graan ; een zee van
goud, waar de zomerzon het bestraalde. In de diepblauwe
lucht dreven glinsterend witte wolken en het windje, dat
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uit zee kwam aangewaaid, bracht frissche koelte mede,
en deed het loof der hooge, zware boomen langs de wegen
zachtjes zwatelen. Op het rijpad, dat naar het Goessche
slot Oostende liep, gingen twee vrouwen te paard, op
eenigen afstand door een ruiter gevolgd. Gravin Jacoba
en haar lieve vriendin, Bartraad van Assendelft, kwamen
van een langen rit terug en lieten de paarden langzaam
stappen, terwijl zij druk te zamen spraken.
Bartraad was nu Bartraad van Egmond geworden, want
kort na de vlucht uit Gent was zij met een ridder uit dat
huis in den echt getreden. Maar daar ook haar gemaal een
van Jacoba's trouwe vrienden was, vertoefde zij nog dikwijls in de omgeving harer vorste lijke vriendinne.
„Het is hier rustig leven, gravin," zeide Bartraad, het
vredig landschap overziende ; „ik kan mij begrijpen, dat
gij hier het liefste toeft. 't Moet heer lijk zijn, na zooveel
jammer en verwoesting van den krijg te hebben doorleefd,
deze bloeiende welvaart en rustigen vrede te genieten."
„ Ja, het is hier een schoon land en een goed volk. Wanneer ik slechts naar hartelust konde jagen, zou ik het wel
nooit wi llen verlaten. Maar hier k an men all een met den
valk er op uit gaan."
„En waarheen trekt ge dan ter jacht?"
„Overal waar het mij lust," zeide Jacoba met den ouden,
trotschen overmoed. „In mijn heerlijk Henegouwen of in
de bosschen rondom de Haghe. Wij hebben luistervolle
jachtfeesten gevierd, toen, toen.. . ik vrede met mijn neef
Philips gesloten had. Ik wist waarlijk niet, dat hij een zoo
stout jager was. En wanneer het mij hier al te eenzaam
wordt, trek ik heen om weer eens den prikkelenden geur
van het woud in te ademen."
„Wordt het u hier niet dikwijls te eenzaam?"
„Neen, het is misschien zooals ge daareven zeidet, dat
deze kalme, liefelijke landstreek mij rust geeft, na zoovele
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woelige en bloedige dagen. Ik vertoef niet gaarne meer
in de Haghe of te Quesnay; het doet mij te veel aan vroeger tijden denken, toen ik er zetelde als vrije heerscheresse."
„Maar ge zijt toch nog de hooge Landsvrouwe, lieve gravin; de vredesbepalingen waren immers zeer eervol."
„ Ja, zeker blijf ik gravin van Holland en niemand zal
mij ooit het erfrecht mijns vaders kunnen ontnemen' Maar
ach, Bartraad, ge begrijpt toch wel, wanneer men met zoo
een heerschzuchtig mensch als mijn neef van Bourgondië
de regeering deelt, dan wordt de scepter een rietstaf. Nu
hij niets meer van mij te vreezen heeft, moet ik mij aan
zoovéél onderwerpen. Het land is door den oorlog uitgeput,
zoodat ik Philips mijne vorstelijke inkomsten heb moeten
afstaan en van hem een jaargeld moet aannemen. En
toch verkeer in nog altijd in geldnood. Ge weet, dat ik
deze dagen goede en getrouwe vrienden uit Henegouwen
wacht, die mijne moeder tot mij zendt. Ik weet, dat zij
kostbare paarden en andere geschenken voor mij medebrengen, en dan kan ik ze niet met ledige handen laten
vertrekken. Ik heb naar den Heer. van Montfoort gezonden, of hij niet een som gelds voor eenigen tijd tot
mijne beschikking wilde stellen, en deze ridder, die mij
vroeger in alles ter wille was, weigert aan mijn verzoek
te voldoen, schoon ik weet, dat de krijg hem niet armer gemaakt heeft. Alweder een teeken hoe weinig macht mij
gebleven is, dat zelfs de trouwste vrienden mij verlaten!"
„Zeg dat niet, gravin Jacoba. Hoe velen zijn nog met
groote trouwe aan u gehecht!"
„Gij, onder anderen, mijn lieve, goede vriendin. Ja, ik
weet het wel. Maar ik heb heel mijn leven veel verlangd,
te veel misschien. Ik kan niet kalm toezien, dat mijn
recht mij stil ontglijdt, al heet ik dan nog het te bezitten.
Heb ik daarvoor zoo lang gekampt, zoo veel geleden, alles
opgeofferd, tot den vrede mijner ziel toe ? Want mijn ge-
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wetensrust heb ik weggeworpen aan den Engelschman,
die mij mijn troon weder zou geven en mij zóó tot schande
maakte .... "
„Och, vrouwe Jacoba, waartoe de oude wonden weder
open te rijten ? Wie weet beter, wat gij geleden hebt,
dan ik ! Maar laat die booze dingen rusten in het verleden."
„Gij hebt gelijk, Bartraad."
Langzaam reden beide vrouwen verder in gedachten
verzonken. Bartraad had er zich vroeger reeds heimelijk
over verwonderd, dat Jacoba zich zoo kalm had geschikt
in haar veranderde omstandigheden. Het huwe lijk van
Glocester met Eleonora Cobham was nauwelijks bekend
geworden of zij was verrast door het nieuws van Jacoba's
onderwerping aan Philips. Bartraad, die haar vriendinne
zoo van nabij kende, vermoedde wel dat bij deze laatste
vernedering der Gravin a lle strijdlust was ontzonken en
dat Jacoba, in de overtuiging, dat ook de Bourgondiër
naar het einde van den krijg haakte, aan de Engelschen
had willen toonen, hoe zij nog als een gevreesde en geëerbiedigde Vorstin een eervo ll e vrede bedingen kon en
zich handhaven in haar waardigheid. H an dhaven, al ware
het dan voor den schijn. Hoe diep moest toch inderdaad
het trotsche hart lijden, dat gedwongen werd afstand te
doen van alle droomen en verwachtingen ! En terwijl
Bartraad meeleefde in die smart, hoorde zij, hoe Jacoba
de gevierde gast en vriendinne van Philips geworden
was, hoe het eene jachtfeest het andere volgde, alsof al
het gestorte bloed, al de geschreide tranen, door de enkele
pennestreek van het vredesverdrag plotse ling waren uitgewischt. Maar nu begreep zij, dat Jacoba zich slechts door
de ruischende vermaken had pogen te bedwelmen, dat
alleen heur trots haar met een lachend gelaat aan Philips
zijde had doen gaan en dat het niet noodig was het verJ. v. B.
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leden in haar geheugen terug te roepen. Het bleef de ongelukkige Vorstin maar al te duidelijk voor oogen staan.
„En zoo hebt gij niet het huwelijk van den Bourgondiër
mede gevierd, gravin?" zeide zij luid haar gedachten vervolgende. Want Philips was op zijn vier en dertigste jaar
voor de derde maal in het huwelijk getreden met Isabe lla
van Portugal.
„Neen," zeide Jacoba, de wenkbrauwen fronsende, „ik
had genoeg van alle weelderige hoffeesten en van al de
gladde manieren der Bourgondische ridders. Neen, ik gevoel mij veiliger te midden mijner Zeeuwsche wolven. Ik
wil hier blij en vroolijk leven ; „van ongheneuchten vrij"
heb ik mij tot zinspreuk gekozen."
Zij naderden nu het slot en den stalmeester, Heer Willem de Bye, de ruiter, die achteraan gereden kwam,
draafde thans harder om zijn gebiedster en de Vrouwe
van Egmond uit het zadel te helpen. Zij zagen reeds
aan de ongewone levendigheid op het binnenplein dat
er gasten waren aangekomen.
„De gasten uit Henegouwen, zonder twijfel ?" zeide, de
gravin tot de toeschietende dienaren.
Zij gaven een toestemmend antwoord en een oogenblik
later heette Jacoba de reizigers welkom.
Dien avond zat zij in haar eigen vertrek en sprak met
den stalmeester, hoe de pas aangekomen paarden het beste
gestald zouden worden; heer Wi ll em roemde de prachtige
dieren, verwonderd dat zijn meesteresse niet meer geestdrift toonde bij dit vorstelijk geschenk, terwijl haar anders niets zoo zeer behaagde als nieuwe aanwinst voor de
stallen. Zij bemerkte hoe hij haar bedroefd en verbaasd
aanzag, en door de gehechtheid van den goeden man geroerd, vertrouwde zij hem hare bekommering.
„Och, heer Wi ll em, de paarden zijn mij welkom genoeg,
maar ik ben, helaas, zoo van geldmiddelen ontbloot, dat
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ik den Henegouwsche heeren geen gepaste geschenken
kan aanbieden. Een gravin van Holland moet haar getrouwe
vrienden met ledige handen wegzenden!"
„Maar, vrouwe Jacoba, hoevele rijke edelen zullen elkander niet de eer betwisten U hierin bij te staan."
De tranen van ergernis sprongen de gravin in de oogen.
„Hoevelen, goede vriend ? Ik heb een vertrouwden bode
naar den heer van Montfoort gezonden en hij weigerde mij.
Toen zond ik naar Wassenaer, overtuigd, dat deze mij wel
zou willen helpen, en ook hij heeft mijne bede afgewezen.
Zal ik mij nog verder vernederen ?"
Willem de Bye zag voor zich neer, als peinsde hij of hij
zeggen zou wat hem in de gedachten was gekomen.
Eindelijk zeide hij met zachte stem:
„Vrouw gravin, ik zou wel iemand weten, die u zeker
niet in nood zal laten. Zend mij tot den stadhouder, heer
Frank van Borselen. Ik heb goede hoop, dat hij mij niet
weigeren zal."
Jacoba zag verbaasd op.
„Ridder Frank ? de stadhouder van Zeeland, de Kabeljauw, dien Philips van Bourgondië hier aanstelde om mij
onder toezicht te houden ?"
„Omdat ik weet, dat hij vol hoogachting en bewondering
is voor mijn genadige Vrouwe en haar zeker gaarne van
dienst zal zijn."
„Hij heeft niet veel reden om ons genegen te wezen,"
zeide Jacoba droefgeestig, „wij hebben hem of den zijnen
nooit goed gedaan. Wat, indien hij weigert en mijne
ver` nedering nog ruchtbaar maakt bovendien?"
„Dat zal hij zeker niet ! Daartoe is hij een veel te ridderlijk man. Ik zou het toch licht kunnen verzoeken; gaan
de Henegouwsche heeren niet weer spoedig heen ? Laat mij
vanavond nog tot den stadhouder gaan en morgen breng
ik u, in alle vroegte, zijn antwoord."
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„Nu, ga dan. Ik zou hem zeer dankbaar zijn en zeker te
gelegener tijd alles voldoen."
Jacoba sliep dien nacht onrustig. Welk antwoord zou De
Bye brengen ? En haar gedachten hielden zich bezig met
den dapperen, ridderlijken vijand, die, zooals de stalmeester had gezegd, belang stelde in haar lot. Zij glimlachte
droevig bij zich zelve, toen zij peinsde, hoe hij, bij hun
eerste ontmoeting, haar aan Willem van Arkel had doen
denken, die eenmaal gansch haar leven had kunnen veranderen en nu reeds lange jaren rustte in zijn bloedig graf.
Waarom had zij den stalmeester laten vertrekken ? Zou
ook deze Kabeljauw Hertog Willem's dochter niet smadelijk af wij zen ?
Zeer vroeg was zij reeds gekleed en wandelde in den
slottuin, haar onrust bijna niet meer kunnende bedwingen.
Maar toen zij uit de kapel kwam, waar zij de vroegmis had
bijgewoond, liep haar een knaap te gemoet, die boodschapte, dat Heer de Bye haar te spreken vroeg. Zij spoedde
zich snel naar haar eigen vertrekken, waar zij hem ontbood ; hij trad met vroolijke haast binnen en droeg een fraai
besneden en versierd kistje, dat hij voor zijn gebiedster
neerzette.
„Zie, of ik mijne zending niet wel volbracht, genadige
Vrouwe ! Ik had nauwelijks den heer van Borsselen verhaald in wat nood mijne meesteresse verkeerde en hoe
zij, op wier hulp in de eerste plaats gerekend mocht worden, haar hadden afgewezen, of ridder Frank stelde mij
met groote heuschheid gerust."
„Neem dat kistje," sprak hij, „en breng het mijne
Vrouwe. Er is veel geld in, laat zij er uit nemen zooveel
zij behoeft en zeg haar, dat ik haar daarom bidde als om
een gunst. Wanneer zij voortaan mijn hulpe inroept,
voorwaar, ik zal het achten als een weldaad aan mij
gedaan."
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Jacoba ontroerde.
„Mijn trouwe manne, hoe zal ik u danken voor uw
goeden raad en dienst. Zoodra mijne gasten heen zijn,
wil ik zelf den ridder gaan zeggen, hoe zijn edelmoedige
mildheid mij getroffen heeft. Ik mag mij wèl gelukkig
achten nog zulke vijanden te bezitten ?"
Tot nu toe had Jacoba den stadhouder van Zeeland
steeds met zekere achterdocht beschouwd. De Borsselens
waren steeds haar verklaarde vijanden geweest ; her
Frank zelf was bij Brouwershaven zwaar gewond, terwijl
hij tegen haar streed. Daar hij lid was van den geheimen
raad en daarenboven van Philips last had, de gravin zooveel mogelijk in het oog te houden, verkeerde hij in de
laatste jaren dikwijls in Jacoba's omgeving. Juist, omdat
Jacoba wist, dat hem dit toezicht was opgedragen, had zij
hem als een soort cipier beschouwd, wien het haar recht
was te wantrouwen. Een der hatelijkste bepalingen van
het vredesverdrag toch luidde, dat Jacoba nooit een nieuw
huwelijk zou mogen aangaan, zonder weten en toestemming
van haar neef Philips. En het was Jacoba duidelijk genoeg
gemaakt, dat haar neef niet zeer spoedig die toestemming
zou verleenen. Het was eene voortdurende ergernis voor
de nog zoo jonge en fiere vrouw zich onder zulke voogdij
te weten en daarbij te voelen, dat zij trouw bewaakt werd.
En toch, ondanks haar zelve had ridder Frank, telkenmale
een gunstige indruk bij haar achtergelaten, en zij betrapte er zich op wanneer hij was heengegaan, dat zij niet
dien hooghartigen, kouden toon tegen hem had aangeslagen, als zij had voorgenomen te doen.
Dit was zeker : zelfs de felste tegenstander zou moeten
erkennen, dat heer Frank van Borsselen een held was,
voor wien riddereer en riddertrouwe geen ijdele klanken
waren. Geen vlek bezoedelde zijn wapenschild, geen smet
rustte er op zijn eerlijk en onkreukbaar karakter; de rid-
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ders in hare omgeving roemden hem evenzeer als het
landvolk. En wanneer de gravin telkens weer zag met wat
heuschen eerbied hij haar bejegende, wat moeite de ernstige man zich gaf om den hem opgedragen last te bemantelen, alsof hij niet haar bewaker, maar haar meest onderdanige dienaar was, kon zij zich slecht in haar vijandelijke
gevoelens handhaven.
De groote dienst, dien hij haar thans bewezen had, nu
haar oude vrienden haar in nood hadden gelaten, stemde
haar nog zachter. Al zeer spoedig zond zij heer Willem
de Bye naar Sint-Maartensdijk, om den stadhouder te doen
weten, dat zij hem zelf wilde komen danken. Met een klein
gevolg reed zij op een zonnigen morgen naar den ouden
burcht der Borsselens. Jacoba stond verbaasd over de
pracht, waarmede heer Frank zijn huizinge had versierd, wijl hij er toch maar alleen met zijn hof gezinde
woonde. Maar haar gevolg fluisterde, dat al die weelde
er te harer eer moest zijn bijeengebracht. Jacoba had wel
trotscher paleizen bewoond; maar toch doorliep zij de
vertrekken met ongeveinsde bewondering; want een kunstvaardige en smaakvolle hand had die oude muren met
veelkleurige tapijten behangen, waarop kapellen, salamanders, acolyen, witte klokjes en andere bloemen geborduurd waren; had op de eikenhouten banken, rug- en
vouwstoelen, die rijke, schitterende kleeden en kussens
gespreid ; de sierlijk bewerkte zilveren plateelen neergezet
op de zware tafels en gebeeldhouwde dressoren en rijke
lichtkronen en glanzende lampen aan ketenen van het
geribd gewelf doen hangen.
Zij zat naast den gastheer aan den disch, vroolijk, geestig,
bekoorlijk, met geen schaduw van geleden smart in de helderbruine oogen, met een fier en trotsch hart, dat deze
geëerde en gevreesde man zich zooveel moeite gaf om
haar gunst te winnen, met blijde gedachten, dat in het vage
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verschiet toch nog de vreugde wenkte, die zij zoo lang
vruchteloos had begeerd. Lachend staarde zij naar den
wonderlijken tooi der groote zaal, waar aan den eikenhouten, met snijwerk versierden wand slechts groene wilgentakken prijkten. De frissche slingers waren overal
tot D's gevormd, en wijl zij begreep dat dit een beteekenis
hebben moest, vroeg zij heer Frank wat zulks beduidde.
Zijne donkere oogen zagen haar lang aan; hij zette den
beker met malvezije neder en zijn ernstig gelaat werd
door het geestige lachje verhelderd, dat het zoo aantrekkelijk maakte. Met zachte stem zeide hij :
„Mijn edele Vrouwe, ik durfde mijn goede genegenheid
tegenover u niet met woorden uitspreken en mocht toch
niet nalaten ze met deze teekenen te kennen te geven,
waaruit u openlijk mag blijken, hoezeer ik ben .... Dijn

willige Dienaar."
„Mij dunkt, dat hebt gij reeds genoegzaam getoond,
heer Frank," zeide Jacoba lachend om de woordspeling
en toch meer geroerd dan zij durfde doen blijken. „Indien
ik veel zulke vijanden bezat, zou de spreuk, die ik aannam,
meer dan een wensch zijn; ik zou dan waar lijk „van ongheneuchten vrij" blijven."
„Een vijand, vrouwe Jacoba ? zijn de blijken mijner
trouwe nog niet in staat geweest het verledene uit te
wisschen ?"
„0," riep de gravin beschaamd, „vergeef mij dat woord.
Ik ben hier gekomen, niet wetende hoe u te danken en
zeker wil ik u niet grieven. Zóó verheugd hebt gij mij door
uwe goede hulp, dat ik u dat nooit zal kunnen vergelden."
„Wie weet, vrouwe Gravinne, of ik u nog niet eenmaal
om die vergelding zal komen vragen," zeide de ridder, half
beschroomd. En toen Jacoba in verwarring de oogen
opsloeg, zag zij hoe Bartraad haar veelbeteekenend toelachte.
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„Nu weet ik wat u in Zeeland boeit," zeide de Vrouwe
van Egmond op de thuisreize. „Neen, bloos niet, mijn lieve
meesteresse, ik wil niet onbescheiden zijn, maar de vriendin uwer droevige jaren mag toch meer dan ieder ander
wenschen koesteren voor uw geluk. Wij zullen den tijd
niet vooruit loopen, maar God smeeken, dat Hij u na vele
beproevingen de ware rust en de ware vreugde vinden doe."
Kort daarop vertrok de Vrouwe van Egmond en op het
Goessche slot ging het leven kalm en rustig voort. In het
late najaar trok Jacoba voor eenigen tijd naar Quesnay
om te jagen. Maar toen het gure jaargetijde kwam en de
winterstorm door de ontbladerde bosschen gierde, zocht
zij niet het vorstelijk slot in de Haghe op, maar keerde
naar haar geliefd Zuid-Beveland weder. Dien ganschen
winter bleef zij daar, hoewel Philips haar voortdurend tot
zich noodde, verre van alle luidruchtige vermaken, verre
ook van alle kuiperijen en troebelen van een vorstelijk
hof. In den zomer, die daarop volgde, kwam zij eindelijk het grafelijk slot in de Haghe bezoeken. De stadhouder van Zeeland behoorde tot haar gevolg. Was hem
niet de plicht opgedragen de Vorstinne getrouwelijk te
.
bewaken ?
Men fluisterde wel over hunne wondergroote vriendschap, men schertste, dat nu pas in waarheid de vrede
kwam tusschen Hoek en Kabeljauw, nu de hoofden der
beide partijen zich zóó wel verstonden ; maar men had te
veel eerbied voor den Zeeuwschen ridder, te groote genegenheid voor de Landsvrouwe, om zich niet te verheugen over hun beider vriendelijk samenzijn.
Intusschen was Philips onvermoeid werkzaam om in
zijn uitgebreide staten overal handelend op te treden. Zijn
stoutste eerzuchtige droom : al die graafschappen onder
één scepter bijeen te voegen, leek zich thans te gaan ver-
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wezenlijken. Dan was hij bij het leger in Frankrijk, dan gaf
hij een schitterend tournooi in Bergen, dan vierde hij feest
te Brugge, dan weer trok hij in al zijn luisterrijke staatsie
door Holland. In dien zomer was hij pas van de Fransche
grenzen weergekeerd; en in Vlaanderen zijnde, ontving hij
daar op een avond het bezoek van den Heer van Montfoort, eens Jacoba's getrouwen vriend, maar tot wien zij
zich onlangs vergeefs om hulp had gewend.
Philips was een menschenkenner ; hij had eertijds reeds
bemerkt, dat Montfoort, die vroeger in Jacoba's raad en
als hoofd harer partij vooraan had gestaan, groote ergernis
voelde, dat Van Borsselen hem had verdrongen. De onverzoenbare Hoek kon de oude veete niet begraven en wilde
liever Philips als meester erkennen, dan zich verbroederen
met den gehaten Kabeljauw. Philips had hem nauwer aan
zich trachten te verbinden door hem buitengewoon te
begunstigen en hem zijdelings te doen verstaan, dat hij
een getrouw vriend, die hem van de Hollandsche gebeurtenissen onderrichtte, wel gebruiken kon en niet onbe
loond zou laten. Hij vermoedde dus, dat Montfoort niet
zonder ernstige reden naar Vlaanderen was gekomen en
ontving hem met ongemeene hoffelijkheid.
„Gij vindt mij, om zoo te spreken, nog in het harnas,
Heer van Montfoort," zeide de Vorst, toen hij zijn gast
had laten plaats nemen. „Ik kom juist van het leger en
zal er misschien weer spoedig naar moeten terugkeeren."
„Ik weet hoe Uwe Vorstelijke Genade steeds met bezigheden overstelpt is, en had het niet gewaagd tot u door te
dringen, wanneer ik u niet zaken van het hoogste belang
te berichten had, die u wellicht zullen doen besluiten, niet
naar het leger terug te gaan, maar naar Holland te komen."
„Ook wanneer ge mij niet zulke gewichtige tijding bracht,
waart ge mij welkom, heer ridder ; maar nu ben ik met
recht verlangend u te hooren spreken."
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„Gij zijt dus nog geheel onkundig van wat er in Holland
voorvalt, genadige Vorst ?"
„Volkomen," zeide Philips met strak gelaat.
„Gij weet niet, dat gravin Jacoba in de Haghe heimelijk,
in haar eigen kamer, met slechts enkele getuigen, gehuwd
is met den ridder Frank van Borsselen?"
Van Montfoort kon tevreden zijn over de uitwerking
zijner woorden. Philips' gedwongen kalmte liet zich niet
langer beheerschen. Hij sprong op uit zijn zetel.
„Wat zegt gij ?"
„De waarheid, mijn Vorst. En ik voeg er bij, dat Holland
zich nog eens zal wapenen, nu niet in de verdeeldheid der
partijen, maar onder eenzelfde strijdleus."
„En wat wil men dan?"
„Daar zijn er genoeg in Holland en Zeeland, wien het
niet naar den zin is door een vreemdeling geregeerd te
worden," zeide Montfoort met leedvermaak. „Drukkende
belastingen, vreemde meesters, vreemde soldeniers in het
land, dat alles wil het vrije Dietsche volk niet. Het is bevreesd door Waalschen invloed overheerscht te worden,
het ziet in den Vorst al te zeer den vreemdeling. 't Is alles
wèl overwogen. Van Borsselen, met onverbreekbare banden aan Jacoba gehecht, toont hierbij duidelijk dat beider
zaak en belang één geworden is. Nog is alles geheim; langzaam en voorzichtig wil men het den meest vertrouwden
hoofden en leiders van beide partijen mededeelen en dan .. .
op het geschikte oogenblik zal heel het volk worden opgeroepen, om zich onder één banier te scharen en te
strij den voor een vrij vaderland."
Met stijgende ergernis had Philips toegeluisterd.
„Wil men mij wederom tot den strijd dwingen ! Bij alle
heiligen, dat zal ik weten te verhinderen," mompelde hij.
„Ge hebt gelijk, heer ridder," ging hij luider voort, „ik
zal naar Holland komen en wel zeer spoedig. Zijn er niet
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meer Hoeksche heeren, die, zooals gij, mij zouden willen
dienen !"
„Misschien niet zeer vele, Genadige Vorst. De meesten
zijn verbitterd, dat alleen Bourgondische en Vlaamsche
edelen door u tot de hoogste waardigheid worden verheven en in uwe onmiddellijke omgeving zijn."
„Ah zoo! Ik begrijp het," zeide de Bourgondiër met een
fijn lachje. „Heer van Montfoort, wanneer ik in Holland
kom, zal ik u tot mijn raad en kamerling benoemen." En
met deze woorden stond hij op, als om zijn gast het afscheid te geven.
De ridder boog diep.
„Ik blijf de onderdanige dienaar van Uwe Vorstelijke
Genade," zeide hij, het vertrek verlatende.
„Eigenlijk een nietswaardige, die zijn land en vorstin
verraadt voor een handvol goud en eer", dacht Hertog
Philips bij zichzelf, terwijl hij met groote schreden heen en
weder ging. „Maar wij moeten ons wel van dusdanige
lieden bedienen. En dat nieuws is mij zeker goud waard.
Nu een oorlog met gansch Holland en Zeeland, terwijl de
verhouding met Engeland steeds meer spant, terwijl de'
Vlaamsche steden onrustig zijn en de Bisschop van Luik
mij vijandelijk gezind is! Waarlijk, dat oogenblik zou niet
slecht gekozen . wezen. Maar ik zal u vóór zijn, mijn wellieve
nicht, en gij zult te kiezen hebben tusschen uw Zeeuwschen
jonker en de gravenkroon."
Met niet al te groote vreugde, maar zonder den minsten
argwaan, ontving men een paar dagen later op het slot in
Haghe de aankondiging van hoog bezoek. Hertog Philips
en zijne jonge gemalin wilden hunne lieve bloedverwante
in den schoone nazomer eenigen tijd gezelschap komen
houden. En spoedig verscheen de schitterende hofstoet en
een gevolg van zes honderd zwaar gewapende ruiters.
Men vierde jachtfeesten in het woud en schitterende maal-
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tijden in de hooge ridderzaal. Philips was heusch en hoffelijk, was vorstelijk mild in geschenken en gunstbewijzen
en verbaasde het volk door de staatsie en pracht, welke
hij ten toon spreidde. Intusschen bereidde hij alles voor
om op het gewenschte oogenblik te handelen.
Het was een donkere Octoberavond en in de woonvertrekken was men lang bij beker en spel te zamen gebleven.
De vrouwen waren reeds ter ruste gegaan en eindelijk stond
ook Philips op. Zooals de gewoonte was, nam Frank van
Borsselen de flambouw van een der dienstdoende edelknapen over en geleidde den Hertog tot aan de deur van
zijn slaapvertrek.
Wijl zijn eigen vertrek zich in den tegenoverliggenden
vleugel bevond, nam de stadhouder van Zeeland den
kortsten weg en ging den binnenhof over. Bij de poort
stonden donkere gestalten en Heer Frank hief zijn toorts
omhoog om hen te kunnen onderscheiden. Hij verbaasde
er zich over toen hij daar gewapende voetknechten meende
te bespeuren, die niet tot de bezetting van de wacht behoorden, tot opeens een uit de groep op hem toetrad. Hij
herkende Philips van Ternant, een jong edelman uit het
gevolg van den Hertog die hem reeds eenige malen had
gehinderd door den aanmatigenden toon, dien hij tegenover
al wat geen Bourgondiër was, aansloeg. Heer Frank liet
het li cht van zijn toorts op het gelaat van den jongen
edelman vallen.
„Gaat ge nog zoo laat buiten de muren, heer Philips?"
Tot eenig antwoord trok Ternant zijn zwaard.
„Heer van Borsselen, in naam van den Hertog zijt gij
mijn gevangene," zeide hij toen, met een triomf eerend lachje.
Frank van Borsselen zag verbaasd op den tengeren
j onker.
„Wat moet dat beduiden, heer ridder ?"
„Dat ik u, in naam van onzen genadigden heer den Her-
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tog, uw degen afvorder en u gebieden moet mij te volgen."
Van Borsselen zag om zich heen ; de gewapende voetknechten hadden hem reeds omsingeld.
Hij rukte den smallen staatsiedegen met een driftig gebaar uit den draagband en gaf dien over aan Ternant.
„Uw meester heeft een schitterend spel gespeeld," zeide
hij alleen, te hooghartig om eenige tegenweer te bieden.
„En gewonnen!" hoonde Ternant. Gelief mij te volgen,
heer stadhouder, neem gij de toorts, Hendrik; opgelet
mannen!"
Langs een smal zijpoortje, door lieden van den Hertog
bezet, voerde men den ridder naar de slotgracht, waar
een overdekte schuit gereed lag. Ternant bracht zijn gevangene naar beneden, de wapenknechten volgden. Even
een zacht geplons en toen gleed de schuit onhoorbaar
langs de stille gracht. A lles was in weinige minuten
gebeurd en het grafelijk slot was zelfs niet éven in zijn
kalme ruste gestoord.
Maar den anderen morgen! Reeds vroegtijdig bereikte
het noodlottige nieuws gravin Jacoba. Zonder . zich een
oogenblik te bedenken, ijlde zij naar de vertrekken van
Philips. Zij vond knapen en dienstvrouwen daar druk
bezig met de toebereidselen voor het vertrek. Philips en
zijn jonge gade namen het morgenmaal in de torenkamer,
die met groote zorg tot eigen vertrek der Hertogin van
Bourgondië was ingericht. Phi lips ontving zijn gastvrouw
met de grootste kalmte, alsof hij niets bespeurde van haar
heftige ontroering.
„Gij vindt ons in vertwijfe ling, ma belle cousine," zeide
hij, haar met heuschheid naar een zetel leidende. „Berichten uit onze hoofdstad noodzaken ons in a lle haast
terug te keeren en ons genoeglijk verb lijf hier te bekorten."
Jacoba betoomde met moeite haar drift. De meester-
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lijke wijze, waarop Philips voortging zijn ware gevoelens
te bemantelen, bracht haar buiten zich zelve.
„Heer neef," riep zij bevend, zonder neer te zitten, „wat
beteekent het, dat men in den nacht mijn gemaal van mij
wegvoert in gevangenschap ?"
Philips' gelaat veranderde plotseling.
„Uw gemaal, vrouw nichte ? Hoe is het, dat ik nooit
over uw huwelijk heb hooren spreken ? Ik heb den ridder
Frank van Borsselen, mijn stadhouder en leenman, gevankelijk weggezonden, wijl hij van groote ontrouw beschuldigd is, van poging tot samenzwering. Blijkt de beschuldiging waar, dan zal hij het duur moeten boeten, al is hij
duizendmaal mijn vriend geweest. Maar van uw gemaal
weet ik niets."
Hij strekt de hand uit en wees naar Wittekijnsland,
waar men een bende van zes honderd gewapende ruiters
zag aanrijden.
„Zie, ons geleide is reeds gereed. Zonder twijfel is ook
de reiskoets aangespannen. Wanneer gij reisvaardig zijt,
mijn lieve gemalin, dan zullen wij vertrekken."
Hertogin Isabella, die angstig dan haar gemaal, dan
haar vorstelijke bloedverwante had aangezien, trad naar
Jacoba toe, om afscheid te nemen.
Maar Jacoba zag haar niet aan. Doodsbleek, met groote,
verschrikte oogen, bleef zij op Philips staren. „Ge zult
zoo niet heengaan," riep zij luid en hartstochtelijk. „Ge
zult niet gaan en mijn lieven echtgenoot den dood inzenden. 0, na al den jammer, dien ge mij hebt aangedaan,
zult ge mij niet van het geluk berooven, dat mij eindelijk
bereikte!"
„Vrouw nichte, ge moest u matigen. Zoo hier iemand
beleedigd, gegriefd en misleid is, dan ben ik het. Waarlijk,
die toon voegt u niet. Ik wil geen woord meer hooren, ik
wil heengaan."
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Jacoba wrong radeloos de handen.
„Philips! ik ben buiten mijn zinnen, ik weet niet wat ik
zeide ! Ik wil a lles doen wat ge verlangt, wanneer ge Frank
slechts wilt sparen. Ik bid het u ter liefde Gods en van
de Zoete Lieve Vrouwe."
Heel even gleed een triomfantelijk lachje over het gelaat van den Hertog.
„Stil! Wees bedaard!" zeide hij, haar zacht dwingend
plaats te nemen. „Ge zijt in waarheid krank van opwinding. Dit is geen tooneel voor vreemde oogen en reeds
komen de lijfknapen om ons te begeleiden. Misschien dat
alles zich ten beste zal schikken, maar ge zult moeten afwachten tot mijn tijd komt. Vaarwel."
Hij verliet snel het vertrek. De jeugdige prinses Isabe lla,
omhelsde Jacoba al schreiende, haar zachtkens troost
woorden toevoegende, om daarop ijlings den Hertog te
volgen. Maar Jacoba bleef roerloos; met ineengeklemde
handen zat zij nog neder, toen hare kamervrouwen kwamen,,
die haar naar haar eigene vertrekken trachtten mede te
nemen.
In de grootste verbazing zag men in het grafelijk slot
het overhaaste vertrek van den Bourgondiër, en spoedig
verspreidde zich het gerucht v an wat er in den nacht
gebeurd was onder het gansche hofgezinde en ook buiten
de poorten. Toen Borre van Doornick, Jacoba's geheimschrijver, een der weinigen, die van haar huwelijk wisten,,
tot de gravin kwam, vond hij haar voor het venster, waar
zij naar Wittekij nsland den verdwijnenden stoet nastaarde..
Zij hoorde zijn stem en wendde zich om; ze schreide niet,,
haar gelaat was bleek, maar had een vastberaden uit-.
drukking.
„Doornick," zeide zij, „al onze plannen mogen mislukken, al wat ik nastreefde wil ik opgeven, maar mijn
echtgenoot moet gered worden."
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En, van dat oogenblik af rusteloos, stelde zij alle middelen in het werk. De tijd ging voorbij ; Philips beantwoordde met ijzige koelheid alle smeekschriften, die
Jacoba hem zond, a ll e afgezanten, die met hem trachtten
te onderhandelen. Jacoba vermoedde wat hij wilde : alleen
de gravenkroon zou Frank van Borsselen kunnen loskoopen ; maar nog hoopte zij, dat het gansche volk zich
eendrachtig tegen den vreemdeling zou keeren en haar
over Bourgondië zou doen zegevieren. Doch de lange
partijstrijd had al te zeer de kinderen van hetzelfde land
van elkander verwijderd. Toen zij eindelijk ontdekt had
waar de gevangen ridder was heengevoerd, rustte zij een
vloot uit om de Schelde op te stevenen, want de oude,
sterke burcht van Rupelmonde was Van Borsselen tot kerker aangewezen. Maar het waren a lleen de beproefde Hoeksche getrouwen en enkele van des stadhouders meest geliefde vrienden, die haar op dien tocht volgden. Zou het
hun echter gelukken heer Frank te bevrij den, wellicht zou
de geestdrift het gansche volk doen toestroomen, om
partij te kiezen voor den gemaal der Gravin van Holland.
Jacoba nam weinig aan de beraadslagingen deel. Bijna
voortdurend stond zij op het dek van haar schip, vooruit
ziende, of de torens van Rupelmonde zich nog niet uit het
water hieven. Eindelijk rees de zware, oude veste ; men
naderde en der gravin ontsnapte een kreet. Naast de Bourgondische kleuren, waaide daar Philips' eigen banier van
de tinnen ! De vorst bevond zich zelf met zijn krijgers binnen de muren; zóó wel versterkt was het slot een onneembare vesting.
Graaf Frederik van Meurs, die den tocht medemaakte,
teen bloedverwant van heer Frank, maar ook een gunsteling
van Philips, bood zich aan om met den Hertog te onderhandelen. Jacoba wachtte hem in den grootsten angst
-terug ; de kansen op overwinning, haar recht en haar grie-
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ven tegen den vorstelijken neef, --- het was haar alles onverschillig geworden, nu één groote vrees haar geheel overmeesterde .... indien Philips den geliefden man had doen
terechtstellen ! Hij had er het recht toe, hij was er wèl toe
in staat, om aldus te straffen .... Na al wat zij aan smartvolle dagen had gekend, doorleefde Jacoba thans toch
haar bitterste uren, want trots en eerzucht zwegen; het
was alleen de vrouw, die leed, die zich het hoogste goed
voelde ontglippen, dat zij ooit had bezeten, waarvoor al
het andere verzonk als ijdel spel.
De graaf van Meurs keerde terug; zijn gelaat stond
ernstig en Jacoba had geen moed hem te ondervragen.
„De Hertog wil van geen minnelijke schikking weten,"
zeide hij. „Hij blijft zijn eisch volhouden, dat ge afstand
van uwe landen zult doen, genadige Gravin. Eerst dan
zal hij den ridder Frank van Borsselen als uw gemaal
erkennen."
Jacoba zag hem aan, als had zij hem niet wel begrepen.
„Het is een harde eisch, edele Vrouwe," zeide de graaf
neerslachtig, en uwe eer... ."
„Zeg mij : heer Frank leeft, niet waar?"
„Zonder twijfel. . , ."
„Ge hebt hem niet gezien, ge weet het niet .... Zeg
aan mijn neef Philips, dat ik mijn gemaal zien en spreken
wil en dat ik dan bereid ben te onderhandelen naar zijn
welgevallen."
Verbaasd ging de graaf in het slot terug, om welhaast
met de tijding terug te keeren, dat de Heer van Borsselen
aan een der vensters zou mogen verschijnen. Jacoba deed
haar schip met den achtersteven naar den wal draaien,
zoodat zij tot dicht onder de muren kon naderen en naar
het venster opzien. Nauwelijks had het schip gezwaaid
en stond de vorstin op de achterplecht, of een smal venster
werd geopend en Jacoba zag Frank, die haar toewuifde.
J. v. B,
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Zij wist niets te zeggen, zij begon te schreien en strekte de
armen naar hem uit. Hij riep haar iets toe, maar het geluid van den wind en de golven overstemden zijn woorden.
Het venster werd weder toegeslagen. Driftig wendde
Jacoba zich om naar den graaf. „Voer mij tot mijn neef
Philips," zeide zij, haar tranen wegwisschend.
De Bourgondiër ontving haar met groote hoffelijkheid;
eenige zijner hoogste edelen en zijn geheimschrijvers omgaven hem ; Jacoba werd, behalve door den graaf van
Meurs, door niemand dan door haar geheimschrijver begeleid. Op een tafel lagen de perkamenten, waarop de oorkonde geschreven stond, die reeds bij vroegere onderhandelingen was opgemaakt. Jacoba las vluchtig het geschrift,
waarbij zij „al hare heerlijkheden, hooge ende lage, landen,
steden, sloten en luiden der Graafschappen van Henegouwen, van Holland, van Zeeland en Friesland -- aan haren
lieven broeder, den Hertog van Bourgondië gaf en gunde."
Een droevig lachje vloog over haar gelaat. Voor dit alles
had zij haar gansche leven gegeven, --- en een bitter leven
was het geweest. Dan den veder nemende, dien Borre van
Doornick haar aanbood, zette zij in haar kloek handschrift er haar naam onder, het den schrijver overlatende
haar zegel eraan vast te hechten.
Toen alle formaliteiten ten einde waren, naderde Philips Jacoba's zetel, als wilde hij met vele heusche woorden,
deze zware stonde voor haar verlichten. Maar zij stond op
en blikte hem hooghartig aan. „Ik wensch, dat de ridder
Frank van Borsselen mij naar mijn vaartuig volgen zal,"
zeide zij.
In de dalende zon voeren de schepen de Schelde af naar
Holland. Langzaam zag Jacoba de hooge muren van
Rupelmonde verflauwen en verdwijnen, zij herinnerde zich
den doodangst door haar geleden, toen de veste in het gezicht kwam, en vaster hield zij den arm van haar echtge-
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noot omvat. Hij hief het hoofdje op, dat zich zoo innig
aan zijn hart vlijde en keek haar in de heldere oogen.
„Hoe nu, mijn lieve moedige vrouw, nog angstig nu alles
voorbij is ?"
„Frank, het was de gravin van Holland en Zeeland, aan
wie ge uw trouwe gaaf t, maar Jacoba van Beijeren heeft
voor altijd troon en land verloren. Ik had je een gravenkroon willen schenken, en nu .... "
„Nu weet ik, dat mijn vrouw mij meer liefheeft dan alles
wat zij ter wereld bezat. Dat zij voor mij heeft prijsgegeven, wat zij hooger schatte dan haar leven en haar
eer .... Schrei niet, zie mij aan .... blijf zóó, in mijn
armen, Jacoba i God helpe mij, om uw leven zoo zonnig
te maken, dat het u geen uur berouwen moge mijn liefde
boven alles te hebben gesteld. God zegene u, mijne vrouw,
mijne heldin .... "
In de dalende zon varen de schepen de Schelde af
naar Holland. Van Jacoba's vaartuig waait niet meer haar
standaard, alleen de banier van Heer Frank van Borsselen.
Langzaam verflauwen en verdwijnen de kusten van
Vlaanderen. Langzaam verflauwen en verdwijnen uit
Jacoba's gedachten de herinneringen aan bloedige dagen
en rustelooze nachten, het gewoel van den strijd, de bedwelming der zegepraal. Dat laat zij achter -=- voor altijd.
En zij weet, dat zij alles gegeven heeft om alles te winnen,
dat zij eindelijk rust gevonden heeft aan het hart van den
sterken man, wiens trouwe even blank is als zijn wapenschild.
In een vertrek van het kasteel Teylingen is het waslicht ontstoken, want de korte herfstdag spoedt bijna ten
einde. In de met vroolijke tapijten behangen kamer is alles
bijeengebracht wat tot vermaak kan dienen. Vedel en guiterne liggen er met een discantierboek op een der tafels,
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alsof pas zoo even een zoet gezang weerklonken heeft.
Handschriften en boeken zijn overal verspreid; er staan
bloemen in de vensternissen, prachtige vruchten en koele
wijn op de dressoor. Zorgende liefde heeft getracht voor
haar, die hier de lange dagen slijten moet, het gemis van
het frissche woud ; waar nu de j achthoorn onafgebroken
klinkt, minder hard te maken.
Het is het ziekvertrek van Jacoba van Beyeren.
Als een korte droom zijn zij voorbijgegaan, die paar
jaren van zonnige vreugde. De meeste dier vroolij ke
dagen heeft zij hier gesleten op het oude prinselijke jacht
slot, de woning van den oppersten Houtvester der Wildernissen, een titel, dien Philips „zijn lieven neve Frank"
schonk, vóórdat hij hem ook dien van Grave van Oostervant toekende. Hier had zij bij voorkeur getoefd, wanneer
zij niet het stamslot van haar gemaal te Sint Maartensdijk
bewoonde, waaraan zoo zoete herinneringen voor haar
verbonden waren. Hier op den hoogen burcht, te midden
van de dichte eiken- en beukenbosschen, had zij haar lustig
hof gehouden en haar ouden wapenbroeders een rustig
verblijf gegund in haar hof gezinde. Zij had op allerlei
wild gejaagd in het woud, dat zich tot Noordwijk uitstrekte; zij was langs het kronkelend pad, den Gravendam,
die tusschen de duinen door naar het strand liep, gegaan,
waar de scheepjes lagen tot spelevaart op de wijde, glinsterende zee. Hier had zij in de hooge zalen met haar gasten
aangezeten, naast haar beminden echtvriend, en de liedekens gezongen, die ze weleer had liefgehad en het oude gebruik weer ingevoerd, om de aarden kannetjes, waarin
de zoete malvezije gediend werd, met een spreuk te ledigen en dan over het hoofd weg te werpen. En ofschoon
zij het vrije jachtrecht bedongen had in al haar erflanden, zij had er toch maar zelden gebruik van gemaakt en zich in de groene wildernis verre gehouden van
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al wat haar aan vroegere dagen had kunnen herinneren.
En toch, hoe had de heugenis van het verleden haar
vaak achtervolgd ! Sinds zij verre was van staatszorgen
en krijgsrumoer, sinds haar leven een rij van heldere, gelukkige dagen was, kwam alles wat zij vroeger misdreven
had, haar steeds duidelijker voor oogen. En vooral, sinds
zij op het ziekbed was neergeworpen, waar zij worstelde
met de wreede kwaal, hopende, vreezende, niet kunnende
gelooven, dat de aarde haar ontzonk.
Niettegenstaande haar onstuimigen levenslust, was zij
de laatste jaren zachter en vromer geworden; zij was ter
beevaart gegaan naar de Zoete Lieve Vrouwe van den
Bosch en had zich bij de Illustre Broederschap laten inlijven, tot welker leden ook Jan van Brabant had behoord,
als om zich met den gestorven gemaal te verzoenen. Een
vorstelijken staat voerde zij, maar ook vorstelijk waren de
aalmoezen, die zij schonk en de giften waarmede zij hen
trachtte te helpen, die vroeger door haar toedoen hadden
geleden.
Zelfs bij den bleeken schijn van het waslicht, ziet men
hoe vervallen en uitgeteerd zij op het rustbed neerligt.
Alleen in de bruine oogen vonkt nog het leven, al worden ze telkens door tranen verduisterd, want broeder Jan
van Neck, de vicaris, heeft haar eindelijk zachtjes voorbereid, dat zij hare beschikkingen moet maken, dat alle
hoop vervlogen is. Telkens heft zij het moede hoofd op en
staart luisterend naar het hooge, smalle venster of er op
de valbrug nog geen hoefgetrappel donderde, want Frank
ontbreekt in den kleinen kring van getrouwen, die haar
omgeven.
„Moeder, hoorde ik daar zijn horen niet ?"
„Neen, lieve, alles is nog rustig op den weg; kom, ge
hebt u vermoeid met het maken van uwe beschikkingen, ga
een weinig slapen. Ik zal u wekken zoodra Frank hier is."
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„Moeder, wanneer hij niet eens kon komen, wanneer de
Engelschen toch geland waren, wanneer ik vóór zijn terugkomst" .. .
Zij drukte haar gelaat in het kussen en schreide. Vrouwe
Margaretha, die de jaren nog statiger deden schijnen,
wischte ook haar tranen weg, maar zij vond nu, evenmin
als vroeger, zachte, moederlijke woorden, om haar lijdend
kind te sussen. Borre van Doornick, de trouwe vriend,
die nog in 't harnas was, knielde bij de rustbank neer
en greep de hand der Gravin.
„Lieve meesteres, luister naar mij. Heb ik u ooit onware
woorden gezegd ? Vóór de nacht valt, kan heer Frank hier
zijn ; er was geen gevaar meer aan de kust ; hij zond mij
immers om het u mede te deelent"
Jacoba wendde het hoofd naar hem toe en een lachje
schemerde weer door haar tranen.
„Het ware te hard, Borre, zóó te moeten heengaan. De
Hertog van Glocester heeft dus onze kusten geëerbiedigd ?"
„Alleen Vlaanderen heeft hij verwoest, a ll een op Philips zich gewroken, Vrouwe Jacoba."
„Zijn vloot kwam te laat ... Vijf jaren geleden en alles
ware anders geweest .... Maar 't was beter zoo, veel
beter; ach wat bloed en tranen heeft de troon gekost,
dien ik toch niet mocht behouden ! I Jsselstein, dat ik liet
verwoesten, al de gruwelen van den krijg, ze wegen mij
nu zoo zwaar ... ; en. . . dat ik nooit de kust van Dover
had betreden t"
„Lieve dochter," zeide de vicaris, „hebt ge me niet
beloofd, zulke gedachte te verjagen ? Ge weet toch, dat
God oneindig barmhartig is."
„Maar indien het eens een teeken Zijner gramschap was,
dat ik mijn echtgenoot niet meer terugzag .... "
„Stil!" zeide Borre, alsof hij tot een kind sprak. „Luister I
wat hoort ge daar ?"
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Een flauw gedruisch in de verte; nog eens; toen langen
tijd niets meer. Op eens een krachtige horenstoot. Jacoba
richtte zich half op. Weer schalde de horen en nu nam de
torenwachter het sein over en kletterend daalde de valbrug. De korte draf van een paard op den heerweg, toen
doffer in de slotlaan, donderend op de brug en wederom het
sein van den slotheer, nu onder de vensters.
Met een gelukkig lachje wendde Jacoba het hoofd naar
de deur en wachtte. Een der kamervrouwen hief het
zware tapijt op en deed den ridder binnentreden. Een
oogenblik bleef Heer Frank op den drempel staan en
over zijn mannelijk, gebronsd gelaat vloog een siddering
van smart. Hij was nog in vollen wapendos, alleen de
helm en de zware, ijzeren handschoenen had hij afgelegd.
Jacoba strekte de handen naar hem uit.
Hij zeide niets, maar hij boog zich over haar heen en
nam haar in zijn armen, als wilde- hij haar verbergen voor
den dood. Zijn zwart krullend haar raakte haar zachte
blonde vlechten.De anderen weken terug, in eerbied voor
dit laatste samenzijn.
„Frank," fluisterde Jacoba, „laat mij zoo blijven liggen.
Nu word ik beter, ik voel het .... we zullen weer te zamen
gaan jagen.... Frank.... "
Zij vlijde het hoofd tegen zijn wapenrok, als wilde zij gaan
slapen ; een dunne straal bloed kleurde de bleeke lippen
opeens tot akelig purper en bevlekte de blanke kussens,
toen hij haar zacht op de rustbank neerlegde.

Teijlingen ! vergeten en verloren bouwval waar vlieren jasmijnstruiken bloeien tusschen de grijze steenklompen, waar de watervogel zijn nest bouwt in de met riet bewassen slotgracht ! Door uwe hooge zale ruischt de wind;
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langs de afgebrokkelde vensters van uw vrouwenvertrek
slingert zich de wingerd. Bijna vijf eeuwen zijn langs u'
heengegaan ; verdwenen is uw princelij ke luister ; verdwenen het woud waarin de jachtstoet zich verloor. Maar de
weemoedige herinnering aan de jonge en schoone vrouw,
die na haar kort en rampzalig leven hier kwam sterven,
waar zij het geluk gevonden had, ze leeft nog tusschen uwe
muren.
Niet één, die de sage zoo liefelijk omkranste, niet één ook,
die de laster zoo bezoedelde. Geen vorstinne zonder blaam
is zij geweest, en ook geen wreede, onvrouwelijke Megera,
maar een kind van haar tijd, de laatste vertegenwoordigster der ridderlijke wereld ; maar een vrouw met een
ijzeren wil, met een week en hartstochtelijk hart.
In de slotkapel van 's Gravenhage slaapt zij in de lange
rij der Graven van Holland, schoon zij gewenscht had in
de kleine kerk van St. Maartensdijk, waar zij in het openbaar Frank van Borsselen huwde, haar laatste rustplaats
te vinden. Zij sliep daar reeds lang, toen Eleonore Cobham
als tooveres werd aangeklaagd, die door zwarte kunst had
getracht den jongen koning van Engeland te dooden ; toen
Humphrey als gevangene stierf, geschandvlekt door zijn
gemalin. Zij slaapt er sinds vijf eeuwen.
En in de slotgracht van Teijlingen ruischt het riet, vlier
geurt er in de lichte zomernachten, en de maan beschijnt
de verlaten bouwval even helder als zij eens de vensters
van het vrouwenvertrek bescheen en de ranke vrouwengestalte, die daar liefhad en stierf : Jacoba, Hertoginne in
Beyeren, van Holland, Gravinne van Oostervant.

