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A. HANS

KEIZEM KAMEI. TE GEIIT

I.

' Lieven Pijn, de' Gentsche burger; stond even

buiten rGent voor de werkplaats van' de linnen-
wevers. Hij haalde er 't kostbaar lijnwaad af, daL

hij er had laten vervaardigen en dronk nu een

belcer bier.
Zijn knecht was ziek' maar de Gentsche bur-

ger, die zelf deken of overste was van ,e€n gilde,
rchaamd,e zich niet, nu zelf cler, zwaren kruiwa-
gen te voeren.

- En hoe is het te Gent) vrcreg een der wevers.
kwam luisteren, want in dit
geruchten over ontevreden-

Ook zijn vrouw
jaar 1530 liepen' er
heid te Gent.

re n, spra,lr
lastingen,

- Ik vrees dat er dwaze d:ngen zullen gebeu-
Lieven Pijn. Keizer Karel vraagt
en wij zullen moeten betalen of

zullen ondervinden, dat Kare! machtig is.

- Me dunkt, de keizer kon zijr
stad,wat ontzien, oordeelde de wever.

zijn geboor'te-

be-
w3

-l-
Dertig jaar



de feesten voor Karels geboorte bij tc wonen.
Ja, gefeest werd er toen. want Gent was
een Vlaming lot vorst te krijgen- Cent
zoo dikwijls vreemde heeren gehad. Maaf
i is ook keizer van Duitschland, koning van

Spanje en, och ! Vlaanderen is zoo klein. Karei
oorlog \/oer€n en heeft Eeld noodig. En wij

zoowel als de anderen moeten betalen !

Pijn.
nr,etZoo zullen ailen oordeelen te Centr

wever.
Neen...
hangt !

Wie weet, wat er ons boven het
moet ik weg...

Gent onrustig wordt, brengt ge
,bij ons, Lieven, spralc de vrouw

minzaam. 't Arm m.eisje heeft geen moeder meer.

- W,el bedankt voor uw goedheid, vroun'
Adriana... Laat ons hopen doi h"t zoo n vaart

zal.
ijn groette allen vriendelijk en ve?

ontmoette hij een lcnaap van

- Zoo, Karel, zijt gij op wandel? vroeg Lic-
ven Pijn.

Nele

beweerde Lioven

zei de

hoofd

- Als het te
uw dochter maar

niet loopen

zijn last.
bij de stad

wat helpen,
ge om linnen

antwoordde
waart en de

Karei.

goLd"t mocht ik als knaap rrrèê nrgr,êrr de stai orit - Wel, dat is 'braaf van u.
aan clen

duv,ren eir

Ik heb een
I-,ruiwtrgen bin-
't zal ecnral.-ke-

koord... ,we zullen clie

den; gij trekken en ilç.

lijk gaan.blijde
heef,t
Karel

moet
zullen

Toen Lier.en Pi'in cI- Ka i:l d: rn'onin;; \'an
Pijn bereiliten, en het l:rncn geborqcn was. morst.
de knaap'binnen komen en r-ir, bek:r rneê drin-

enrge
n. Als
die bij

cleed hei
gespeeld,

jaren haar trtoeCer, en
lcinri had ze mct
zijn grootva.,jer

Karel

trDe.Jnflouwer.
nu.

Onderwege begon Karel ook over de onrust
te Gent.

- .|onec n, luister niet naar l;abbelears, zei

Lieven Piin.
E,n hij betoogde wecr, :iat nren 's lcei:zers zin

moest doen.

ken. E,en '"'r:ienCelijk rr:eisje rcilite hcm den drank
over. 't V/as Nele Pijn, de dochteï r'r,.n I-ieven. Z:
miste al e

hui-*hou'i e

een \4'€€s,

inwoonde.
en grootmoeder

Karcl b!ecf vvat praten cn begaf zich toen naar
zijn groototr.ders. Crootvader Meeuws \ ras een
bekende becnhoi:r{'er van Cent en genoot de al
.gerncene achting.

- 
Goeden avond, grootnroedei- en grootva-

vroolijke
lucht is

Cer, grc-ette Karcl, rnet zijn heldere,
stem. \I/aarorn niet eens gern'anCeld, de
zoo zoet, zco aangenaanr!

__ Dug, Karel, zei de
geen lust om te wandclen

j

Lieven P
trok met

Dicht
zestien jaar.

zet
tl.

IK kom u
me, dat

Nu

ziek

-2-

knecht Ik hel:



- 
'g Is waar, er heerscht ,rpgewondenheid in

de etac{! hernam Karel. Men is onte vred'en- o-ver

;;" b;""i der lan'dvoogdes, die^geld' eischt' Een

,ri.rr*" ibeiasting! Dwaas van Gent' orn er ztclt

iêcr.yl te verzetten. Brugge, Ieperen, andere ste'

à.ï';;;, hebben toegestemi. dt schatting op te
brengen, 'waarom moeten wij inet den kop tegen

den muur looPen?
De beenhorr*", sprong recht' en' fier verhief

hij 't hoofd, *"t'ai f;"Ët, .qrijze haren' Karel

keek verrast op. Nooit had hij zô6 ziin grootva-

zerg"joo'*'î.1]',::î';,tâ:î',:î:';"1''it,ItJ;

ilffJï ;"ÏT"Ïri"Ji""* i'1 i' vreezen hem

Maar een echte àË;;;;;;-'i"ht ziin recht' 
'

De beenh."*'iiî""i"tîa"' dat de keizer dte

rechten schond' Lieven Piln sPreekt an-

t"t: 
ïî$il"tËiin"' ionge n' is' veel veranderd'

Ik wil seen t'u'oui;p;;[;" ""1-1"*' 
Maar wan-

trouwt ge het ;i van uw grootvader?

der gezien. o,
w geloof d

de Gentenaren.

neen !

elnu...
maar

En nu

an nrJ.. '* Karel, zei de oude
ge zegtl II', moet u eens
trachten kalm te zijn.

--' Vadcr, wind u niet op, opralt zijn viouw'

- Stil, vrouw, er zijn oogenblikken' dat de

waarheid moet gezegd worden I En zulk een

oogenblik is dit l2"rÏ mijn kleinzoon' een laffe

G.llr"rru.r worden) Neen! Hij moet zijn geschie-

denis lçennen! Hji moet wetetr, wie de lceizer.is!

Karel. luisrerl 't Volk van Genr is altijd vrijheids-

lievend ge-weest, en is het nog' Karel V werd hier

g"lror.r,] en luidruchtig vierden wij zijn g,ebc'--'rte'

Imdat wij nu een Vlaamschen graaf hadd:n' l'oo

veel vreemdelingen hadJen otà, ot" gaùreerscht'

hier tweedracht lr, oorlog verwekt' In Karel.stei-

den rn'ij vertrouwen! En rrt.t.'. rru zijn wij teleur

Ë.ii: VoorJ in den laetsten tijd heeft de kei-
++'

man. gij weet
wat vertellen.

niet
ik

wat
zal machtig,

recht. . -

huic.

moet it< nog tttt' De

nietwaar?"'"ù"ïr'taP beloofde het en

Jans,
naar

een
het

vriend'
gildenhuis)

gij ook )

moeten er zulr.

De keizer ts
houden aan hun

gildedekens

""tg'ô:î zoudt sii er'heen.saan? Ge waart in

d.;.;;;;;;ti'''J"i't"ld' zei grootmoeder'

- 
Gents'beiangen staan--oP h"t spel"' lk

iA:J *ii t'ti;rt tii grootmoeder'
moet er zun ' ' '

Vleeuws verliet ziin

vroeBHii ontmoette

- 
Gaat

Meeuwc.

- Ja...

-Vebeurt er ginder?

allen Maar wat ge



Ëenige soldeniers sleenten een man voort en

sloege n hem mi,t hun piek.
Schancle ! riep e-en vrouw,
i:rt dere '.vcg! schreeuwden

Deze kerel heeft kwaad 'ran
sproken I

L.c'-rgens I kreet
ic waaihe:cl. ciat

gewapen-
keizer ge-

zeg

de
denden.

deren

Idezett

sT'3.\/an 9'3ne. Ili
Karel alleen van Vlaan-

!r',:l- gotrcl r.,'il iiennen I

i::r iat :eg ik ook i rbtil:ir:rcJ''.] hlreurvs.
br:rger los! rielr hij tot de solCe niers,-
Ver;-et r niei i kionk het dre isend.
't Is li:e:' gcert Spa:rnsche stad! Wij leven

in't vlije Gr:nt! l-a.at hcm i'cs!

En ,ie slachter' liief zijn qaansLcl< cp. Burgers
snelclen t(;: erir- trli.,lcen partij l.riJor hrrn sta':lsge-

noot; cie sslrlenici:s sloegen w::ls1ra :lp de vll.rcht.
Zor; gaal he i ree ds te C:rtrt, mompelde de

ÈTl\ Êcn. zc Maa: we toch toor-
le zirn.

d,e

slechts

L,aat

beeulrc.:rn'et', h'li a.r

verdr;-rlcken. ..
'.1'ii moeLen ons niet laten

cl.icrieni Iaiis.
zichtig

.- De tiij '.,a:, lcaimte is vconbij, Jans... de

ti jd va.n r,'3Jaç|, he'rig verz.t, is a,angebr.rken !

Bei,le..rrienclcn bêreil.-ten lret gilCenhui:r'

.ia, de \/lanirrgcn haCderr :'eclen tot 'rnt*vre-
.Jcrtheid. Iiei,ler Karei vcerde vet:l oorloqertn

vo,iral legen i:iankrijk. De Vlamingen rnoesten
.rroo, al die krijgstocliler-'. mannen en geld' Ieve'

ô

ren. Nu v'oeg d. k*i="t ..'.i

.zij n vertegen\4'oc,"diqster,
landvoogdes.

Maria,

Thans weigerde Gent te bc'tulert en de stad be-

weerde dat zij, uit J':racht van ze}<ere privilegie,
geen schattingen rnc,€st betal^:n huiten haar wil.

Toen lt4:ria die weigering 'u,ernarn, liet zij al
de Gertteuaren, d'ie

chelen bewconden,
Brussel, Ant'werpen en Me-
gevangen nemen, tot ,ent

de schatting betaald zou he'bben'

Verzet der gerneenten tegen die willekeurige
daad hielp ni,et. De landvoogC':s zel

zij hel gescliil aan den Crootctr Raad

werpen, lnaar dat ook
gers gevangen zouden

Nu trachtten de Centenaars
te be'*'egen insgelijks

Gent stond dus alleen, ' Cent, \vaar een
Artevelde, een HYoens, e "Aclcelman hadden

tf
en

gewoond en gestreden !

En nu kwamen de dekens tn
rninnendt' mannen bijsen, oirl
wat hun verder te doen stond.

en Meeuws traden de gildezaal binnen.
stadsgenooien zaten reeds aan de tafel,

gevulde biei'i'-ioes \i'ùor, zich. Allen wissel-
/--

leert go.rd...
zijn zuster

oI lievei',
de

alleern, Jat
zou onder-
ak de bur-tot die uitspra

blijven.

ren
ren,
vel

Jans
Vele

met de

maar deze gernelenten

der l.anclvoogdes'

f-f rL-\rugge en lepe-
de betaling te weige"
vcideden aan het bc-

lere

an ciere vrijhei,C-
te beraadslagen



den rnet ds ni.uwe bezoekerc èen gullen
avond, en schenen zeer verlieugd den
beenhouwer in hun midden te zien.

De vergadering werd geopend.
Willem de Mey, de goudsnrid, verhief

sprak met duidelijke stem:

Hii is een, Vlamittg.'. een Gerttenaar, maar luis-

tert naar den raad' van vreemdelingpn'
Nu stond Lieven Pijn oP.

-- Mannen, zei hij, hier wordt te veel gezegd,

en oproerige taal geuit. Gij spreelct daar over de

Co"p. ,t.tt Vlt.nderen! 'Waar is die keure)

- In de kist van 't Belfort rnoet ze zîinl klonk
het opgewonden.

-'N{o", 
t ze ziin! herhaalde Pijn. Maar is zc

er? Heeft ze o,oit bestaan? Hebben wij hier niet

een sprookje gehoord?
En .a6 d.ttft een gildedelçen sprelcen ! riep

een burger, die rood' zag var' woede' Ja' ja,-die
Coope heeft bestaan, en ieder weet het! Maar ze

is verdwenen I

- 
\Vas1heen? vroeg Pijn'

- 
Dat weet gij wellicht beter dan ikl Gij, ala

deken bezit ook een sleute'l van'd'e keurenkist.
Z.g, wien hebt ge dien sleutel geleend om de lcist

te àpenen, err de Coope er uit te halen?

- 
Dat gaat te ver ! donderde Lieven Pijn. Gii

durft mij van verraad beschuldigen ?

mij niemand'?
Verdedigt

go"dert
oudrn

zich en

- Vrienden, 't is goed elkander te herinne-
ren, waarom onze ru.È recht is De geschiedenis
is u bekend en toch wil ik ze herhalen... de ge-
schiedenis van de Coope van Vlaandere'n. I. '!
jaar 1070 had Vlaandeàn een lichtzinnigen graaf
Boudewijn, die eens met den graaf van Holland,
Robrecht, op 't schaakbord speelde. De, graaf
van Vlaanderen verloor en werd zoo overmoe-
dig, dat hij zijn land tot inzet eener nieuwe par-
tij maakte... Hij verloor! Vlaanderen behoorde
aan den graaf van Holland ! Borluut van Gent
en nog een ander burger onzer stad kochten
Vlaanderen terug en schonkerr het aan den graaf
maar eischten in ruil een privilegie, waarin ver-
meld stond, dat de graven lru1 VL.nderen nim-
mer aan Gent een 'belasting konden opleggen,
zonder toestemming der gemeente. Dat privile-
gie is de Coope .'.tt Vl"u|deren I En nu wil de

Allen z\Megen.

- 
pus, ge beschuldigt mij allen? hernam Lie'.

Lieven Pijn, sPrak Meeuws
van verraad, maar ge zijt

keizer die voor ons alleen is graaf van Vlaande-
ren, ons weer met schattingen bezwaren I En
waarom? Om oorlogen te voeren. die ons niet
aangaafi.

- Wtg met zoo'n keizert schreeuwde Jane.

ven.

u niet
rechte

nu, ik beticht
ntet meer een

I
i

-t

Gentenaar.



;r_ ;^ Omdat ik nie.. br:lder ais gijlieden, omdat,T.o".siaci rt'aarschu\^i voor .",,, dur.ze CaaC. Ha!gi; wt.it Lr i.,erzetten iegen clen maclrtigsten vorstder^wer-eld, ci" C",,i;Ë,"[ig"r, kur. Gij wilroroed dcen strcomen in çn7g lri"ut"., *,_ dui vooreen handvol goudl
Nu r.czen ull..r, 

"p; de vuisten werd gebald.

-- Er uit, er .:itl'\i/eg. **i a"" verraderl Wegnret d_en ipion des keizeiu, a.r, o*g.ko.hte I Weg
ï",. den 

,schelnr, die d" boop" lrun Vlaanderen
heeLt ver.liocht I lclon!.,- het. '|

_. ,lt"n"lt Pijrr vluchtte uit de zaal en eenigenwllce.n hcm achterna snellen Maar M.",rwaweerhield hen en iiep:
_ ; I(almte, .,.i.rrj"r,l FIij i_. uit ons m:ddsn
f;;:11T" als 

1e.n onwaardige l_.aat hem gaan...r\u geen geweld I "

lutu dii'-11is het, eer er
, Goverl de Kramer stcndhet woord.

wcei stilte heerschte.
ntr techt, en vroeg

J,^ -^y-t-iend' 
n' zei hii, ik ben een der burgers,ule ge\rallgcn .'en^rrrôh _.-^_- Ir _ _--'- -,"tomen -werd te Antwerpcn, opIast van de land- .,

"", b,or**lr.ili'"""cgoes; op een kar werd i'k als

g; -î;ït i; :: ff î: i: .î:îï,î I nîJI' ïi,*"1net' cte .1"..d beloert mij. Vat een van Ce solde-lllers fft.i, can valt mijn hoofCl O, ik vrees den
dooC niet, rnaar ik *if ,iriij"l, .roo, ons recht.
We hebl;en nu genoeg gesproJ<en. 'We weten.

I1l --,

dat onze zaak rechtvaardig is. De keizer eischi
geld... en met vroeger ge.ëischt geld heeft hii
soldeniers gehuurd, die ons nLi rnisschien zirllc-n
bestrijden. Maar wij willen nog een p,oging wa-
gen, oln vreedzaam ons recht te eischen. Kaïel is
een Gentenaarl Dat Gentenaren tot hem gaan.
naar Spanj,e... en onze zaken verdedigen. W
wil mij vergezellen)

- 
Dat zijn goede woorden I sprak Meeuws.

.6:, Ik ben oud, maar ik reis met Govert mede..|\:

!1. Dit voorstel werd langdurlg besprohen. Er
waren er die onniiddellijk tot gew,eld wilden

gezantschap werd benoemd, d.rt' n,aar Spanje ver-
trekken zou, om Karel, den Gentenaar, de klach-
ten van ,Gent, over te ,brengen

lê

overgaan. Maar de ouderen, zegevierden en een

at



'- fsg, moedige âahvoerJer, gij

ker ver in een hoek, of mogelijk laagt

srond, en trokt grj mij bij de beenen!

leboeid, maar Gent niet, hoort ge!"'
ôent kan niet geboeicl worden !

stondt zë-
ge op den

Ja, ik ben
Gent nietlI,t.

zijn slaaP 9e
stoord...

Klopte men op zijn deur? Hij luieterde'. "" j?
weer Èlottl.- het gedreum. Meeuws kleedde ztcn

haastig.
D.., op"r,de hij de deur. Gewapende mannetr

,prorrg"r, binnen, en wierpen zich op den ver-

bluften man.

- Wat beteekent dat ? vroeg de beenhou-

lYet.

den ouden man bij de beenen omver'.

- 
En mede nu! riep er een, Gij zult er van

Boeit hem !

t2-

't'Was nacht. Meeuws werd in

de
--- Grootvader, ne'men z9 u gevangen ) vroeg
Daar verscheen Karel met licht"

Jongen... Ga het zeggen

Jans...

- Hal neen... geen onlusten wekken. Die

knaap 5noet ook m"Àl gebood de aanvoerder'

Kur"l doofde het iicht en snel liep hij heen'

Grijpt hemt beval de hoofdman'

Karel où.htte de trap op en d'oor een dalcaam

verdween hij. Hij klom op de naaste woning en

wachtte daar. Der soldaten vonclen hem niqt. Ka''

rel hoorde ze heen gaan. Toen keerde hij in huis

terug. Hij bemoedigde zijn weenende grootmoe-
de woning van Janr. Dezeder en slooP toen naar

werd, wakker geJclopt en hoorde het nieuws.

- Keer njaar uw grootmoeder terug, zei Janr.
Morgen is uw grootvader vrij. Ik beloof het u.

Al vroeg bezocht Jans de dekenc. En weidra
luidde Roeland, de gr<iote' klql<' 't Volk snelde

naar de Vrijdagmarkt. Karel moest een verhoo.g

beklimmen en vertellen, hoe in dien' nacht, de

woning van €en Gentsch burger werd geschon.
illem De Mey het woord. Men

knaap.
Ja, aan vriend

- We, zullen u leeren u met onze zaken te
te verlossen.'lremoeien en majesteitsschenders

Meeuws greep een kapmes.
't'Was duister in den winkei

- Doodt me, maar mij naar uw kerker slee-

een SPanjaardpêD, nooit! tierde hij. Meent ge
vast te grijpen) Ik ben een Vlaming, eeh Gente-
naar, wij zijn geen slaven...

ijtt vreeselijk wapen zwierde vervaarlijk in
't rond.

Maar de vijanden zegevierden ten slotte'
soldenier was op den grond gekropen' en

Een
trok

lusten, fiere Vlaming. den. Dan nam 'W rl -



ll

irrcrest rnel dt.'ir..i.,n ,toar i*,-, l-raljurv gaan'. die

hier den keizer vertegenwoordigde ett de vrijhetd
van Meeuws eischen.

't VolI' stroomcle naar t ge!;ouw, waar dt b:l-
juw zich bevond. Deze vreesde voor oproer' Lre

keizer was nu ver. De baljuw' liet derr beenhou-

wer los.

- De straf zal wel volgen, dacht hij. 
1

Luid gejubel begroette de v':rschijning van den

beenhouwer.

- O, groctvader, fluisterde Karel' nu su ik
zeke'r u,*rr lr-n tij;;. 

-ô"t"n 
nacht heb ik 't onrechi

noosde hem weg te trekken' ;l'laar met zacht ge-

;;i;;"*de hij haar oP zijde'

Lieven Pijt' wild" 'p'"k"tt' 
maar wildc kre-

ten verdoofden zijn stem' 
-

-- W.g -=t i"" v'errader' ter dood' ter cloodl

klonk het.

- 
Geen rnoord, geen onrechtl riep,Karel' 

.

- 
W"u, melkbaaid, of ge krijgt splinters in

!1, uw huid; zei er een'
a

De deur bezweek, en de bende stormde huilend

gevoeld.

- 
Er zijn verraders

onder het volk.
in de stad! klonk het

naar binnen."-ful-- *totd bot"t aan de trap Lieven' Pijn'

Nele hing aan zijn hals en weende van angst'

Karel sprong ol'"' d" leunirrg en shelde het eerst

"""t Ut""r,." Hii-*ilde Lieven'Piin beschermen'

""*"a"t...-ftii 
ht"ii geen keuren r"erkocht! riep

hij.

- 
Karel, red rnijn Neeltjel zei Lieven' Pijn

"r*f*. 
ï1"", 'b"kott'iller u niet om mij"' red

#;:.: bt""g haar naar Adriana van den wever'
'"*: 

Laat Àe bij vader! kreet het meisje'

-- Boven zullen we elkander terugzien" ' uw

vader i, ot,"h"ldig' geloof 
- 
darj altijd' lief kind''-- 

Vader, vaderl gilde Neeltje'

De dekens stonden beneden' en trachtten een

-iuduud te voorkomen' Te vergeefs!"":*1t"t 
begeert ge? vroeg Lieven Pijn aan de

- 
Lievên Pijn is de grootsle!

heeft de Coope van Vlaanderen
verkocht !

voort joeg

nigte staan.

- wij
het.

ope'nd.
l.,ieven

rlep
aan

er een. Hij
den vijand

- Dood aan de verraders I Naar Lieven
Naar de

Vô6r de woning van Lirven Pijn bleef de me'

Een venster van de eerste verdieping werd ge-

Pijn !

dekens luistercle men niet m€er'
de bende, doot' de r.traten,

willen Lieven zien ! donderde

Pijn vertoonde zich.

Piin

)+ .-
Ziin dochter lyoestelingen' -: 15



thuis.
strijden met moordenaars voor het

- Uw levcn I

- Mijn leven
voor de rechters
uw keuiren... en

I En gij weigert
te verschiinen)

nu schendt ge zet

mij het recht
Gij verdedigt
Is dat e erlijk?

vonnis omge-

van Gent? vroeq hij aaa zijn grootvade'r.

Jongen, r/erwaï de za'lçen niet ! Ben ik een

moordenaar, zijn de dekens het' zijn de Gente-
naars het? Neen, mijn jongen, maar het volk is

ar geweldenaren. Wie
Die. moord was laf t

De ongelukl:ige stortte neer.'. en lrl€rl
hem bij de voe,ten de trap af !

de tranen in de oogen srneekte illem de
niemand

Tor

volgde.
Nu bleef d,e baljuw binnen zijn Steen.
Karel had Nele naar d"n huf getrokkerr.

daar klonlc het getier uit 't htris.

- Vader roept, vader gilt ! zei het meisje
voortdurend. O, laat mij tot hern gaan !

Maar Karel rbelette het haar. H"t g.rrrcht ver-
stomde.

Door een achterpoortje
ij bracht ze uit de srad

Ieidcle Karel haar heen'
bij clen linnenwever.

..1was ernsLlg zleK nu.Nele moest te bed. Ze
ls

- Verraders worden zonder
bracht! Waar is de Coope van Vlaanderen, e,ilen-
dige roover)_tw ij babbelen te lang! schreeuwls 6sn vol-
der. Dood aan de verraders!

Hij sloeg Lieven Pijn met een knuppel op het
hoofd.
sleurde

Met
M"y den man niet langer te,beulen, ma,ar
luisterde.

En eindelijtr< bond men den gemartelde een
koord aan d.e voeten en sleepte men hem over
de keien do,or de straten. E"r, huilende bende

Karel kwam

recht
Moet ik

ver.bitterd en altijd zijn
heef t het volk opgehitst ?

Lieven Pijn had zich mogen verdedigen voor de

rechters. l-lij was een lauwe Gentenaar, en hij
had mceten ontslaq nernen ais gildedeken ! Hij
spande met den keizer samen! Maar die moord
was laf ! Wat zou echter de l:aljuw met mij ge-

daan hebben, had men mij niet bevrijd? Maar
wij willen geen geweld' II< ga naar Spanje orn

recht te vragen..'
Karel moest nadenke n. . . 't 'Was alles zoo

vreemd...

t7









.Ï: 9"ff: slag weerklonl<, enwas vlr de rornp g.r.r,.iâ""]..
;- Crootvaderl

het grijze hoofd

benauwde stilte.
schavot, de beulsknecht

I)ie kreet verbrak denarel sprong op hetu'ierp h"* ., .-f.

gestroomd. De I 
t)-re\'\-rr' \lçlrLùt-rr rJruçu

gruwelijke dag was voorbij.

..',:.:"\tl* over den keizer I Heil Gent Ircnreeuwde K".D__ __..--ret zoo luid hii kon.
f;ii,g"rr sleurden h"* ;;;: '

Htt::'::,T De Mev h"d h;;-r"r,orrot bektommen.r rrl Zegcle n ior^

j:l:."- " *lii i:i ; Ï;*';'_ j,: J' : jl ï1." ::j"'il:i .:_tir 266 srierven de"i"rigen
K:t "" sornrf,sl klepten Ce klokl<en.

, ut mentgte v.erspreidde zicl... Gent had zijntaatste vetneder,
oêerp^^* _r h tng geleden. Gentsch bloed had

1'q

ru.

De linnenwever wat t aur Gent gekomen en

had Meeuws zien sterven'
Toen burgere Karel meesleurden, volgde de lin-

het deugt
u niet. Ze

nenwever hen.

- 
Ks1sl, zei hij, gu met mii mee" '

niet in dle, stad... en,nu vooral voor
zouden u ,ook dooden als ge zoo stout spreekt" '

- 
O, grootvader I snikte K.''arel.

- Hii ! "1" 
e.en held gestorven... Wij zullen

}iË*m ,rooit vergeten. Maar konr nu mee naar ons!
drong de linnenwever aan'

- 
Grootmoeder is gestorven en ligt thuis.

- Ik we,€t het, Karel. We zullen haar vroom
begraven,... 'Maar ge moogt niet alleen in dat een-
aame huis blijven.'De dag is al vreeselijk genoeg
voor u...

naar zijn stillle
der schril(kelijke
lijden met Karel.

'De linnenwever kreeg Karel rnee buiten
woning. Vrouw
gebeurtenis. Ze

In de kamer was ook Nele Pijn, die hier nog
altijd' verbleef.

- Gent heeft straf verdiend, zei ze hard. De

-25-

Adriana
had innig

de stad
hoorde
medte"
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$ 5. nun.rnr srr)Erir .rrN r r0r ÀaN DE

HERTOGIN JOHÂNNA.

Terrvijl het oyerwicht van het demokratiek
element, de vlaamsche en luiksche steden iederen
dog overlevercle a,àn nieuwe omwentelingen,
hield het vorstelijk gezag in Brabant beter
siand. Bij cle oorzaken yan duurzaamheid, die
wij reeds hebben aangeduid, had zich de ge-
lukkigen invloed van den dag van IMoeringen,
die het volk aan zijnen hertog gehecht had,
gevoegd. Ook zag men daâr, niettegenstaande
de aangroeiing van den rijkdom en de macht
cler steilen, clen ùroon niet wankelen, en de in-
wendige worstelingen waren nooit hevig genoeg
om op ernstige wijze, het bestaan van het land
in gevaar te brengen.

Blj den dood van Jan den Overwinnaar, wa-
ren zijne staten, waarvan hij de grenzen had
achteruit gezel, en de macht yergroot, onder de
heerschappij oyergegaan van Jan II, zijnen zoon,
een jongen prins, wiens karakter eercler kracht
dan goede inzichten ontbrak, maar die weinig
cloor cle fortuin begunstigil was. De stail Mechelen,
waarop zljne voorgangers slechts voorbarige

rechten hadilen, was hem in 1300 door Hugo
van Chalons, bisschop van Luik, afgestaan ge-
worden. IIet was ilestijds eene bloeiëntle stad,
tle mededingster van Antwerpen en wier ngaleien
in het oosten de rijkdommen yan Damas, Caïro,
en Alexandrië gingen halen." De hertog wilde
het begunstigen door het toestaan van groote
voorrechten; maar in 1303 vermoordden de in-
woners een zijner officieren, over wien zij te
klagen hadden (de schout), en toen de prins in
persoon voor de stad verscheen, vond hij derzelver
poorten gesloten. Jan II was verplicht ile wa-
pens op te nemen, en de steden yan Brabant
verleenden hem eene onclersteuning, tlie hij door
nieuwe toegevingen betaalde. Langs lancl en
water ingesloten, gaven de Mechelaren zich ein-
delijk, na eenen haralnekkigen tegenstancl over.
Maar in 1308, ilwong eene beslissing van clen
Heiligen Stoel den hertog, de staal aan het bis-
dom Luik weêr te geyen. Hij gelukte niet beter
in eene onderneming tegen Holland, die hij in
overeenstemming met de zonen van Gwljde van
Vlaanderen waagde (1304). nenige voorileelen
rlie hij in den aanyang van dien krijgstochi be-
haalcl hacl, en hem tot onder d.e muren van


