
Koningin Mathilde
1032- 1083

Vlaamse dochter op de Engelse troon

De machtigste vrouw ooit uit onze geschiedenis? 
Misschien is het Mathilde van Vlaanderen wel. 
Dochter van graaf Boudewijn V, in zijn tijd een 
groot feodaal vorst. Zeer tegen haar zin wordt de 
kleine prinses op haar achttiende uitgehuwelijkt 
aan hertog Willem van Normandië. Een bastaard 
en voor de trotse Mathilde op het eerste gezicht 
een wel erg povere partij.

Geen zonnige vooruitzichten dus voor onze 
prinses. Willem moet zelfs – zo wordt er 
gefluisterd – de harde hand gebruiken om 
zijn toekomstige tot zachtere gevoelens te 
brengen.
Maar eenmaal getrouwd klikt het wel tus-
sen die twee. En de ambitieuze Willem kan 
zelfs te allen tijde rekenen op de steun van 
Mathilde. Dat ze hem vier gezonde zonen 
en ten minste vijf dochters schenkt, doet 
haar nog in zijn achting stijgen.

1066 is voor Mathilde hét hoogtepunt. 
Haar man, hertog Willem, steekt met een 
leger met veel Vlaamse huurlingen het 
kanaal over om Engeland te veroveren. Hij 
laat Mathilde in het rumoerige Normandië 
achter als zijn vertegenwoordiger. Toen 
toch wel een blijk van groot vertrouwen 
in zijn vrouw! Intussen wordt in Engeland 
het pleit beslecht in de slag bij Hastings. 
De Normandische troepen verpletteren er 
de Angelsaksische tegenstander. En Willem 
van Normandië heet van nu af aan Willem 
de Veroveraar!

Twee jaar na de verovering wordt Mathilde 
gekroond tot Queen Maud van Engeland. 
Tot aan haar dood in 1083 neemt ze actief 
deel aan het bestuur van het land. Vast-
beraden. Ze is een van de weinigen die  
tegen haar hooghartige gemaal durft zeg-
gen: ‘Momentje, Willem, ’t is nu genoeg 
voor vandaag.’ 

En van vrouwenemancipatie gesproken, in 
de Normandische 
stad Caen stichten 
Willem en Mathilde 
elk een eigen abdij. 
Eén voor mannen 
en één voor vrou-
wen. Voilà.
Na haar dood wordt 
Mathilde uiteraard 
begraven in de 
vrouwenabdij. Daar 
rust onze Vlaamse 
prinses nog altijd 
onder de originele 
grafsteen.Het eerste stripverhaal van de geschiedenis, het wandtapijt van Bay-

eux, wordt wel eens aan koningin Mathilde toegeschreven. Maar dat 
is een fabel. Het ruim zeventig meter lange en een halve meter hoge 
tapijt werd waarschijnlijk besteld in een Angelsaksisch atelier. Het 
beeldt de veroveringstocht van 1066 uit (detail).

Willem was naar de maatstaven van zijn tijd 
een reus. Mathilde daarentegen piepklein. 
Vijftig jaar geleden werd haar gebeente 
opgegraven. Toen bleek dat ze maar een 
goeie 1 meter 30 ‘groot’  was. Klein dus 
maar dapper! 
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