
Keizer Karel en de Dendermondsche
"Vierpanne,,

Rinkelend en klingelend reed de postkoets
van Mechelen op D,endermonde.

Het weer was vinnig, de gure winterwind
blies hevig en deed het stof langs de heirbaan
een stonde langs den grond slepen en daarna
in krinkelende, krollende vegen omhoog dwar-
relen.

De boomen van de baan huilden van de
kou, sloegen en tjakten dooreen als wilden
zij met die bewegingen warrnte verkrijgen,

De paarden vô6r de postsjees legden de

oore,n plat en de schalksche wind vond ver-
maak hun wârme'dekens op te iichten en zijn
ijskoude 'adem te laten varen over hun warme
huid, zoodat de dieren huiverden en rieerlijk
den kop schudden.

Alleen Hanske Nork, de lustige postiljon,
scheen bij het bulderen van de nijdige r:uk-
vlagen zijne goede luim niet te verliezen. Hi.j
monkelde en mompelde steeds innerr",'aai'ts,
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den mond in den hoogen kraag gedoken; vart
zijn gelaat was niets anders te bespeuren dan
zijn twee hoogroode, trolle wangen en zijn
listige oogjes.

Maar het gebeurde dat hij nu en dan eens

flinkweg uitblies, <<asem scheppen>, zei hij.
en om'de paarden met zoete woorden aan te
moedigen.

- Koud vandaag ! rnompelde Hanske,
schelmsch koud... 't zal'warrn zi.jn en goed

aan den haard van baas Mollen.
De gedachte aan de gezellige gelagkamer'

van de gro,ote a spanning <<In de Wapens van
Vlaanderen> deed Hanske goed aan het har-
te. Het docht hern als voelde hij de warmte
,reeds van het groote vuur en proefde hij deu
,lekkeren uitzet, den dubbelen <<Clauwàert>>,

dien baas Mollen tapte.
De afspanning van baas Mollen wâs, om

hare goede tafel, heinde en verre bekend;
daar dronk men de oudste wijnen, die men
elders te vergeefs zoa gezocht hebben en zelfs
de keldier van Kwaê Beth te Ieperen moest
voor dien van baas Mollen onderdoen.

Het was dus niet te venironderen dat <<De

W'apens van Vlaanderen>> faam kreeg en ge-
noot, en de 'reizigers een <<wegje alomme>
deden, om daar eens goed de maag te laten
feest vieren.

De waard was een dier lustige gezellen,
zoo'n soort van Lamm'e Goedzak, buikske vol,
harteke lust, die men toen zooveel in Vlaan-
deren aantrof en legendarisch zijn geworden,
en wâarvan men heden ten dage de ùaatsie
afstammelingen kan vinden in een der oucie
Vla.amsche wijken van Brussel, bij de lui-
mige farodrinkers.

De r,vaard was goed en 'degelijk als zijn
wijn en in de oogen der 'r'eizigers woog deze
hoedanigheid als goud.

De postiljon, die in <De Wapens van Vlaan-
deren>> staldq, hield veel van baas Mollen, en
deze kende geen beteren'vriend dan Hans.

- Hanske en ik, zei de baas, als hij eet
grap m,oest vertellen.

En de postiljon zei van zijn kant,'wanneer
hij een zijner poetsen verhaalde:

- Baas Mollen en ik.
Ja, dat koppel waren twee handen op éénen

buik; blozend van gezondheid, vet van eten
en drinken, jongens met een gouden hart.
rondborstig en gul, echte typen van het Vla-

mingenras.
En beiden Dendermondenaars !

Dit zegt veel.
Geen plaats in ons land, die meer tot joii

en ieute stemt dan het malsche Dendermon-
de,.lvaar alles u aanspoort tot levenszucht,
vloolijkheid en snakerij.

Ook geen streek, die schilderachtiger is en
meer stemt tot droomen ,en dichten.

Daar heeft de natuur haar schoonste scha'l:-

ten vergaard, en daar is de hemel van Vlaau-
deren heerlijker blauw dan elders, en menig
dichter van grooten nâaûr werd geboren in de
zoete streek, waàt de blauwe Dender rle blon-
de Schel'd,e kust.

Ondor de eerste grâppenmakers stond ook
I{ans Nork geboekt. FIet kon niet missen: van
's morgens tot 's avonds op de baan, heele
nachten soms, steeds in betrekking zijnde meL

aiierlei soort van menschen, had hii de gave

in zich, allen en alles op te merken en na tc
gaan.

Hij deed levenswijsheid op, en bracht zijn
ondervindingen in vele gevallen kwistig tc
pas.

En dan klonh zijn gezag veel held'erder
dan in andere oogenblikken. De man had
leute en zong.

Maar altijd zong hij niet.
Het gebeurde wel eens, dat hij in gedach-

te:r verdiept scheen, 'wanneer hij in de'Lente
zijne blikken 'liet weiden over de schoone
streek, wanneer inii zag hoe de boomen varr

't botten groen stonden, en de eerste made
liefjes met hun heldere oogjes door het gras
piepten, of zij kwamen kijken naar de lieve
zottne, die zoo lange maanden niet m,eer was
te zien geweest.

Hanske lachte, en zei:

- Wat is dat alles schoon !

En dan zong Hanske, v-ant hij had leutr:

om al dat schoone.
En in den zomer, wanneer een goud-ei;

rvarmte over de aarde lag te trillen, en zijr-
paarden het kwaad kregen, zoodat zij ziclt
met hangend hoofd voortsleepten lans de stof-
fige kraan, dan zalrcue Ifanske's hoof,d op zijn
borst, en hij bewonderde in stilte de prach-
tige streek, zoo heerlijk als een tropisch ge-

west.
.- Hanske slaapt! zeiden de kwâtongen.
Maar Harrske hoorde zulks, ':n trok di:
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schouders op; kwâtongen zijn er otteral, dacht
hij, een mensch kan toch niet altijd laehen
en fluiten.

En ook zulks was lil'âar.
Maar toch zong Hanske weder vroolijlt,

rvant hij had,leute en... grooten ,dtorst, en hi;
wenschte bij zijn vriend Mollen te zitten, in
de koele schaduw van den wijngaard, binnen,
cp de koer, tusschen de hooge gebouwe,n,

waar de zon zelden kwam.
Door dik en dun reed IIans, door droogte

en'nat, en altijd was hij tevreden.
Hij zat op zijn hoogen bok, en soms lachte

hij stil en geheimzinnig, bij de herinnering
aan de een ,of andere malsche poets.

Onder de vroolijkste, die van hem verteld
we,rden, behoort ongetwijfeld de volgende:

Hanske had te Mechelen, jaren geleden, cle

plaats gevraagd en gekregen van to'renwach-
ter.

Op St.-Romboutstonen kon hij uren liggen
turen naar alle kanten heen, over de stad,
verre het land in. In de verte zag hij de
Scheldestad, met haar torens, meer West-
waarts lag Dendermonde, in het Oosten Leu-
ven, en in het Zuiden de oude hertogelijke
stad B,russet. Hij kende alle wegen, die als
zilveren lijntjes door de groene beemden
kronkel,den.

- Die loopt naar Bonheyden, die naar
Londerzeel, die over Duffel, zei Hanske, en
honderden had hij er kunn'en opnoemen.

Als het slecht weder was, dan zat hij rneer
in het oude gasth,of <<Het witte Paard>>, on-
der den torren, dan op den toren.

Zekeren dag had, wat nog meer gebeurde,
Hans te diep in de kanne gekeken, en strorn-
pelde hij bedremmeld de'plaats over,.

't Was heldere maanschijn.
Daar daagde v66r hem, als een trogge mas-

sa, de St.-Romboutstoren op, als een trouwe
wachter der slapen'dte stad.

Hans werd steeds week, als hij, bij drank,
den toren a"anschouwde, 'ty2n1 err wâs een g,e-

heime ban van vriendschap, die hem rnet
de steenen massa vertrouwelijk rnaakte.

Maar op dien avond was Hans bijzonder
weekgevoelig, en had hij den to'ren wel wil-
len omhelzen.

Hij keek naar omhoog, als om den reus te
groeten, maar Hans liet eensklaps een kreet
van,ontzetting hooren.

Was het Gods mogelijk !

Daar hing een schemerglans over den to-
ren, en nu dacht Hans, dat St-Rombouts in
laaiie vlam stond.

- Heere! Heere! Brand! kreet hij, ter-
wijl hij de armen als molenwieken om zijn
hoofd draaide, het b'randt !

Hans seheen ontnuchterd en vloog als een

wildeman den toren op. Hij kwarn boven, en,
hoe hij ook rondkeek, hij hemerkte geen

spoor van vlam, noch rook hij een brandgeur.
Die verduivelsche d,ra.nk heeft rne

weer een kwade perf gespeeld ! zei Hans,
maar toch, rnaar :toch, ik zag heel bescheide-
lijk de vlammen uit den toren slaan.

Om zijn geweten gerust te istellen, liep hij
r 7'eeri naar beneden en buiten, en eensklaps
brak hij in luidruchtig lachen los.

-- Heere ! Heere ! 't Is de maan !

Han,ske maakte op de Groote Markt een
gek figuur, toen hij daar op zijn knieën sloeg
van 't lachen, rnaar niemand zag het, want 't
was laat in den avond, nacht reeds, en de
burgers sliepen rustig, onder de ho,ede van
den torrenwachter.

- Dat is een goeie! riep Hans, en dat
moeten de Mechelaars weten. De maan heeft
mij gefopt, ,en ik zal de burgers foppen.

Hans stormde weder.om den toren op.
Eenige stonden ilater klonk over de stad

het bange getoet van den brandhoren"
De burgers rilden van angst wakker, ke-

ken het venster uit, en hoorden thans beschei-
denlijk, dat het getoet klonk langs den Zuid-
Oostelijken kant van den to'ren.

Langs dien [<ant brandde het dus.
Scher,per keken zij toan en... hernel, ja, l.let

scheen, dat,de toren in brand stond.
Geen tien minuten later stond heel de Me-

che,lsche bevolking te been, want ieder in cle

stad,was fier op den toren, en uit aller borst
klonk het luid en droef :

- De toren brandt ! De toren brandt ! Bur-
ge,rs, op !

't Was een vervaarlijke nacht. A1 dat y,u-

moer b,eneden, en boven dat akelige getoet,
dat reedrs harder en wilder van uit de galrn-

'gaten viel.
Een half uur lang liepen de Mechelaars

over en weder, eer zij goed beseften wat zij
in d,e straten deden, en toen zij dit besef
lrregen, vroegen zij elkander angstig af , waal
]ret toch branden mocht.

__ Wel, d,e toren krrandt ! klonk het"
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De toren ? Rustig en vredig keek de trou-

we wachter beneden ,riaar de joelende men-
schenmassa, en het li,cht der mane, dat hem
bescheen, maakte den indruk, of een zalige
I'ach van guiterij over hem was gevaren, toen
hij al die hurgers, met zwaaiende armen, daar
beneden zag.

- ï[aar hrandt het? klonk opnieuw de
vraag.

- Wel, de toren !

Al de gezichten werden weder naar omhoog
gekeerd. 't Volle manelicht wierp een.toover-
glans op den tgrauwen toren, en ja, het scheen
den ,burgers dat het brandde.

En het wilde getoet van Hans Nork klonk
al heviger en heviger, toen eensklaps de hoorn
z\4/eeg:.

Er kwam een groote ijlte in 't rumoer.
Ilanske Nork iblies niet meer.

- Waarom? vroegen de Mechelaars.

- De toren brandt ! riep een stem, bene-
den aan den voet der kerk. Ziet...

- Ja, werkelijk...
De I\{echelaars vormden de keten, en lie-

ten de emmers over en weder gaan van den
eerste,n bronput tot aan den voet van den to-
ren.

De moedigsten der Mechelaars besloten de
schakels der levende ketting op de trappen te
vormen. Reeds werden de emmers, vol water,
overgegeven, reeds wilde men dezelfde la,ngs
de trappen ornhoog hijschen, toen eensklap,s
een wolk voor de maan schoof, en alles in
'duisternis hulde.

iStad en toren, menschen en emmers,'t w'as

alles in,den nacht verdwenen.
Ook de brand!
Toen eerst za,gen de burgers der goede stad,

dat de torenwachter hun had beet gehad.

- Slaat hem dood, riepen de heschaamde
blusschers.

- J6, ja, slaat hem dood! klonk het overal.
Die op de trap stonden, liepen naar hoven,

en zochtdgr den schall<s,chen torenwa,chter,
maar vonden hem niet.

Hij was spoorloo,s verdwenen.
Hans Nork had de wolk gezien, en raadde

wat er zou gebeuren. Hij was ijlings den toren
afgebotteld, en had een Lrehoorlijken afstand
gesteld tusschen hem en de pompiers.

Woderom scheen de mane uit het blauwe
van den hernel, en nu keken de Mechelaar,s el-
kander nâar. het bleeke gelaat.

- Maanblusschers ! klonk een stem.

- Maanblusschers ! riepen er velen.
En daar vlogen de ernmers naar het maan-

achtige gelaat der blusschers. Het water klet-
,ste in 't gelaat, de kleederen dropen van het
nat.

Men werd op vele plaatsen handgemeen,
doch de wijsten'en voorzichtigsten kozen den
weg naar hunne woning en dachten: morigen
is 't voorbij, €n 't is maar een droom geweest.

Maar helaas, een droom was het niet ge-

weest, w,ant door de eeuwen heen bleven de

IÏechelaars <<Maanlblus,schers>> !

Hans Nork trok, zoo spoedig de poorten
geopend werden, weg.

Toen hij jaren iater de plaats van postillon
verkreeg, was de nare geschiedenis uit veler
geheugen ,en Hans zay,g'de, dat hij er te Me-
chele,n niet te veel over sprak.

De herinnerr'ng aan deze poets deed hem
nu hij op dien grimrnigen, guren winterna-
middag naar Denderrn,onde reed; nog lachen,
en ond.anks de koude z,onrg Hans het liêke
van Dendermcnde, van het edele ros Beyaert:

't Ros Beyaert is verheven
hij heeft hem in't vier (vuur) begeven
en 't Ros Beyaert is een peer4,

met een strik op ziinen steert.

't Ros Beyaert doet zijn ronde
in de stad van Dendermonde,
die van Aalst die ziin zoo kwaad
als hij onder't Ros BeYaert gaat.

't Ros Beyaert's oogen vonkelen
zijn hreede manen kronkelen
en hij wendt hem fraai en vlug
met vier broêrs op zijnen rug.

Hun harnas, schild en lansen
trlinken bij de zonneg'lansen,
en de beiaard 't voisken geeft,
daar het Ros zijn eer in leeft.

O Dendermondenaren,
blijft altijd den r,oem bewaren
van het peerd, zoo wijd vermaarrd
,als den grootsten man op aard.

't Ros Beyaert is ons glorie
en benijdt ge ons viktorie
Aalst, gij hebt nog min verstand
als ons ridders <vaillant>.
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Hij moest een vroolijk hart bezitten, die op
dit oogenblik zingen kon, en sterk van longen
zijn ibovendien.

- Maar, enfin, zei Hansken, waar,om die
schimp,schoten op die van .dalst; het heeft
im,mers geen reden van bestaan, 't Ros Bey-
aert kunnen zij toch niet stelen, want het kan
door de poort niet... maat sapristie, wat i,s

dat? Sneeuw! Ju, Blesl Ju, Jan! vooruit, an-
ders blijven wij in den steek !

En Ha,nske snakte met den toom, deed de
zw€ep klakken en hardbollend rammelde de
oude koets over den harden vervroren grond.

- 'k Wilde al bij Mollen zijn en tehuis !

dacht Hanske.

1ï

De faam van Mollens tafel was ook den
keizer ter oore gekomen en er kittelde hem
iets aan het gehemelte, toen gtaaf van Lan-
noy zei:

- Sire, daar is goed eten en drinken en de
bedden zijn er zoo donsig en zacht als in 't
P;aleis.

- Daar trekken wij op aft zei de keizer.
't Is jaren tgeleden dat ili mijne goede stad

'Dendermonde bezocht. Zit er veel wild in uw
domein van Grembeïrgen, heer graaf ?

- Sinds lang wacht het u\ry keizerlijk
schot, sire.

- Dat treft, Lannoy, zoo krijgen we twee
vliegen in éénen klap.

De winter wa,s hard ingevallen en de hon-
ger deed het wild zijne schuilhoeken verlaten.

De keizer oordeelde het oogenblik gunstig
om. zijn jacht en eetdrift te voldoen.

Hij zond zijn econoom messire 'de Craene
naar de <<Wapens van Vlaandere,n>), om baas
Mollen v.an zijne kom,st te verwittigen.

De kastelein vond in het nieuws een on,ge-
meen behagen en was tevens zeer ;gevleid
door de groote eer, die de keizer hem gewaar-
digde aa'n te doen.

Maar baas Mollen ',vas een aardige kwast
en hij liet zijn vreugde niet al te zeer hlijken.

- Dikke vlaai ! sprak m,essire de Craene
veribolgen, gij schijnt het niet al te plezierig
cp te ,nemen dat uw keizer en heer u met een
ibezoek zal vereeren.

- Toch wel, messire, maar...

- Wat, maar ! Wat scheelt er ? Bezit gij
wel het noodige om zijne Majesteit met alle

eer en waardigheid te ontvangen ?

Dit was Mollen een steek naar het h,arte e'n

hij stelde den econoom de ,stoutmoedige
vraag:

- Heeft Zijne Majesteit in zijn tasch wel
zilveren Carrqlussen en gouden dukaten voor-
handen, om zich hier in de <<Wapens van
Vlaanderen> op ordentelijke ma,nier aan te
bieden?

Messire haalde voor zooveel pochen de
schouders op en vervolgde:

- Zijn de beddelakens rein en zuiver wit?

- Zau Zijne Majesteit heeriijker lakens
bezitten dan de mijne, gedraaid en gerweven

uit den fijnsten Kortrijkschen kant?

- Wat zalt ,gij hem te eten voorzetten ?

- Te eten ? Niets !

- Hoe ! On'beschaamde !

- Ik'zal hem niet te eten, maar te drinken
g:even, omdat eerst een stevige teug naar bin-
rr€n moet, wil men smakelijk eten.

- Nu, wat zalt gij hem te drinken g:even?

- Eerst zal ik hem goed laten eten, want
is eonmaal de maag met 't fijne eten gevuld,
zoo kan een beker wijn hartelijker gedijen.
Eerst vollen buik, dan leege kruik !

Dit antwoordde de vroolijke waa,rd sire de

Craene, die lachend heentoog, en zich aan de

deur nog eens omkeerende, riep:

- Het sneeuwt en 't is koud, laat de la-
kens eenst goed <<vierp,annen>, opdat Zijne
Majesteit dezen ,nacht geen kou lijde en uw
dik hoofd morgen nqg op u\ry romp ,6tr 6f,s,an.

En de deur viel achter den econoom toe.

Mollen stond versteld.
De lakens vierpannen !

De eerekamer van zijn gasthof was ruim
en bezat geen haard. 't Was onmogelijk het
bed heneden te brengen e,n daar mratras en
dekens te verwarmen.

Wat thans ,a.angevangen ?

Mollen zat niet dikwerf in verlegenheid, hij
schil<te alles zoo goed het ging, steeds in het
voordeel der reizlgers, haperde er soms iets

- 't geen zelden voorviel - dan stelde men
zich al spoedig tevreden; maar, met den kei.
zerrr/âs niet te lachen, dat wist haas Mollen
zeer goed.

Hij hield evenwel zijn vreas voor zich, en

durfcie,niet bekennen dat hij de lakens bij ge-
mis aan 't'noodige gerief niet kon vierpannen,
want naast zijn gasthof bevond zich nog een
ander hotel, wiens eigenaar aûgu'nstig was
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om den ,bloei van de <<Wapens van Vlaande-
ren)> en Mollen, zooveel het kon, door allerlei
loensche middelen, zijne klanten trachtte af-
handig te maken.

Zulks gebeurde in dien tijd.
Zulks geschiedt nog meer ten huidigen da-

ge.

Baas Mollen zei niets, maar gaf de noodige
bevelen in de keuken, om alles in gereedheid
te brengen tot het waardig ontvanlgen van
den vor,stelijken bezoeker.

Toen ging hij aan de deur staan en wacht-
te Hans r{ork af.

Die zou wel uitkomst weten.
Het sneeuwde al flink door.
De avond viel spoedig in. Hans was niet op

zijn uur; de sneeuw,storm had hem verrast.
Eirndelijk hoorde Mollen de rinkelende bel-

letjes van de postkoets en 5"1 leslsn rzan

Norks horen; dof dreunden de stappen der
paarden op de ophaalhrug en moeilijk konden
de dieren vooruit.

Hans kreeg Mollen in de gaten.
Er was nieuws op handen, d,at zag hij, want

slechts in groote gelegenheden stond de

waard hem a:an de deur op te wachten.

- Wat is er gaande ? vroeg de postillon.

- flsng, span de paarden spoedig uit, voor
hun eten zal ik laten zorgen. Kom me vinden
in mijn kamer, ik moet u spreken.

- Is er nieuws ?

Mollen knikte.

- Groot nieuws ?

Ja, dat moest hij niet vragen, dat zag hij
lvel aan Mollen's houding en doe,nwijze.

Opnieuw knikte ,de waard bevestigend, ér
ongeduldig hijvoegend :

- Haast u, Nork, het is dringe,nd.

- Ja, Mollen, miaar de beesten zijn be-
zweet en ik moet ze eerst het lijf met ,stroo
wrijven.

- Laat maar rgraan, Nork, ik heb hiertoe
reeds bevelen gegeven.

Hanske, steeds bereid om zijn vriend ge-
noegen te doen, daarenboven door de nieuws-
gierighied aangespoord, bevond zich eenige
oo'genblikken later in de kamer bij baas Mol-
len.

Deze wees naar het ingeschonken glas, dat
op tafel ,stond.

<Klo...klo...klok !> ging het in Hanske's
keel.

IIet glas was leeg.

- Smakelijk, zei hij. Wat is er gaande,
Mollen ?

-- Groot nieuws doch eerst nog een gl,aas-
je?

- Ja, haas 't kan geen kwaad en 't gaat
in een moeite. Maar kom toch vcor de pinnen
met dat groot nieuws.

- Lui,ster" Han,s. De keizer komt"
Hans keek verb,aasd op, zette, buiten zij'r,

gewoonte, het glas, dat Mollen had gevuld, op
tafel, en 'daapte den waard aan, sprakeloos.

- Ik zeg u dat de keizer komt, Hans.

- !V,at keizer ? Wie keizer?

- Keizer Karel, onze genadrge r orst !

Hans zei niets, goot rn,et bevende hand het
vocht naar rbinnen, schonk nog eens vol, dronk
weer uit, als om zijl: ontroering door te spoe-
len, en schonk weer vol.

Mollen gaapte thans op zijn ii:eurt .len pos-
tillon aan, die zoo automatisch insch,onk, uit-
dronk, weer i,nschonk... Als dat spelletje zoo

bleef duren, dan werd Hansken zoo dronken
als klaverenvier.

- <<Quatre>> is vier ! zei de boer en stak
zijn wijf bij de varkens ! klonk hei uit Hans-
ke's hijgende borst. Het is van <<alteratie>>,

vriend, van <<alteratie !> Wat, de keizer kornt !

Keizer Karel ! En wanneer ?

- Ik verwacht hem hier alle oogenblikken.
Weer wilde Hanske van ontroering zijn

schenkersspel in beweging stellen, maar Mol-
len hield zijn ,arm tegen en het klonk bijna
woetlend uit zijn mond:

- Luister, ï[ans, ik zit leelijk in nesten.

- Dat geloof ik, dat geloof ik, Mollen.
Kan ik iets voor u doen ?

- Hsng, van morgen is hier een heer ge-
weest, die mij het nieuws aankondigde. De
keizer blijft hier slapen. En hij heeft mij het
hevel d,oen'overmaken dat het bed goed moest
<(gevierpand>> worden I Ik zit in nesten, Hans,
in nesten!

- Met de vierpan of met het bed ?

_- Met beiden, Hans, met ibeiden. W''at is
een vierpan?

- Wel, << vier >> is << vuur >>, zei Nork, en
<< paùrne>>, wel een waard als gij moet dat ken-
nen, dat is dan een <<vuurparnne>>. En daarmeê
moet gij het bed verwarmen; dat is zoo klaar
als mijn lantaarn, rvaarin geen licht ,]rrandt I

- Jg, maar wat is een <<vi€rpanne>>, ik heb
d,at ding nooit gezie,n,.

Hans ook niet, maar het sloeg den m,an niet



uit zijn lood.
-_ Luister, ù{ollen, sprak hij, ik heb com-

passie met u, ik zal alles klaar maken. Geef
me een lianne dubbelen {,]lauw,âert, met sui-
ker en kaneel. ïoon ruij heb hed, waar de kei_
zer mcet siepen, en ik ver.zeker u clat onze ge_
nadige vcrst licoit zoo wârm zal gelegen heb_
iben als hij dezen nacht zai liggen.

- Hans, gij zijt een toovenaar!

- Laat g:aan, Mollen, I,aat maaï gaan.
Laat mij ,alleen in 's keizers kamer,, en kom
mij roepe,n wanneer de keizer te bed gaat.
Wees geru,si,'t zal goed rzerloop,en, ik sta voor
ailes ,borg.

-_ Als 't zoo is, kom mee, en morgen, Hans,
zal ik van onder de keldertrap eens iets opha-
len, dat u eeuwig z,al geheugen !

- Best !

Pas was de baas terug ,beneden, of daar
i<warn de vorst aangereden rnet een talrijken
stoet edelen, v'âpenknechten, jagers, enz. enz.

En de keizer werd in de < V[apens varn
Vlaanderen > ontvangen zooals het zijn rang
paste. De goede Vlaamsche keuken had nooit
zoo'n hart,eiijke spijzen gereed gemaakt, en
de wiin, dien Mollen ophaalde, ,scheen va^n
Adams tijd te zijn, zoo oud was hij.

De lekkere duibbele Clauwaert vloog uit de
hoorge tonnen. Er werd gegeten, gedronken,
zooals in dien tijd nooit zoo goed v66rdien
werd'gedaan.

Reeds lang had de horen I'an de schild-
lvacht op de .zestingen het <dooft de lampen>>
getoet, toen de keizer er aan dacht te gaan
slapen.

I4essire de Craene ging tot den baas en
\/l'Aê ry .

- Ls het bed <<gevierpand?>

- Neen, l!{essire, het is niet <<gevierp.and>>
en toch <,gevierpand>, zoncler panne en zon_
der vier, en toch met een p,an,ne en een vier,
de keizer zal tevreden zij,n.

Inderdaad, cle l<eizer was tevreden. Hij
vond het bed ver*rarmd, maar zoo zoet en
moliig, dat hij veflgeiroegd de dekens tot zjch
trok. Ook deze wasem,den een deugclejijke
wârinte, en si,nds lang rvas de v,orst zoo terzre-
den niet meer geweest.

En meermaals zocht hij met de voeten de
vierpanne, maar von,cl ze niet; evenwel had
hij ze niet nooclig, om zich te verwarmen, het
bed was lauw-warm en zoo zalig.

Als hij des anderendaags baas Mollen liet
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ontibieden, sprak hij:

- Mijn vriend, 'k heb nooit zoo gerust in
warlner 'bed ,geslapeûr en alhoewel hetzelve
zoo inw en warm was, heb ik toch de <<vier-
panre)> niet ontclel<t. Als ik nogmaals naar
hier kom, dan m,oet rge de <<vierpanine>> in het
l.;ed laten.

Daar buiten in de sneeuw klonk een helde-
re stem:

Excellent is 't druivennatje,
Laburdon, tierelieron !

Als 't zo'o koel komt uit het vatje,
Laburette, tierelierette,
Laburdon, tierelieron !

De keizer luisterde.

- Wat is dat voor een, viezen sn'aak, die
zoo weet te zingen, als het wintert en <<kal-

seiden>> vriest?
l\foilen lachte, want hij dacht aan ieûs.

- Waarom lacht ge ? vr.oeg de keizer. Wie
is die vroolijke snaak?

- Sire, het is de postillon, Hans Nork, die
de Mechela,ars het ma,anblusschen heeft ge-

leerd.

- l6s, is hij dat ! ik heh van de geschie-
deni,s wel.eens gehoord. Het moet een krani-
:ie kerel zijn, die Nork, een echte Vlami'ng,
met grappernmakersbloed in 't lijf.

_- En een gouden hart, Sire.

- Roep hem, ik wil met hem kennis ma-
ken.

Mollen wilde de kamer uit,orn Nork te roe-
pen, maar hij had er den tijd niet toe, daar
werd de deur op een kiertje geopend, en vô6r
de waard het kon voorkomen, klonk de vroo-
lijke stem van den postillon den keizer in de
ooren:

- Hé, Mollen, hoe heeft de keizer ds <vier-
panne>> tgevonden?

- Hurn, hrum, hum ! kuchte Mollen.
Maar het was te laat.
De keizer wilde er meer van weten.

- Laat dien m,an binnen! beval hij.
lVare het ,sneeuwgezicht buiten, eenskl,aps

in een lachend landschap veranderd, dan had
Hans Nork niet meer kunnen schrikken, dan
toen hij die stem hoorde.

Nlollen werd bleek, en voelde niet in het
ninst nog lust tot lachen.

Nork wilde zixh uit de voeten maken, zacht_
jes, op zijn teenen, maar Kejzer Karel liet er
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hem de gelegenheid niet toe.

Hij trad op de deur toe, rukte rieze wagen"
wijd ope,n en riep:

* Kom ,binnen, dadelijk !

Schoorvoetend trad Hans nader.

- W'aarom gehoorzaamdet gij niet op het
eerste bevel? vroeg de keizer.

* Sire, ik wist niet... ik kon niet vermoê-
den, d,at het uw genade was die bevoien ha;l.
Daar ik de gewoonte niet heb, mij te iaten
bevelen, wiide ik er maar uittrekken. Ik had
hicr toch nicts verloren.

Dit ronde antwoord beviel den keizer.

- V[at vroegt rgij aan den rvaard ? hernam
hij.

Nork zweeg.

- Spreek.
Zelfde zwijgen.

- Spreek! herhaa de de keizer gebiedend.

- Ge,nade vor,st,'t was maar om de leute,
dat ik het vroeg.

- Wat is er dan z,oo plezierig aan die

vra,&g, man?
Mollen keek Nork âaR, en Nork den waard,

maar op den keizer durfden geen van beiden

het oog richten; de uitslag van het onderzoek

kon zware rgevolgen hdbiben, want in dien tijd
\Mâs er spoedig Majesteitsschennis gepleegd,

en in menig geval werdon dan de schuldigen
zonder vorm van proces opgeknoopt.

En de geschiedenis van de <<vierpanne> leek

wel een weinig op majesteitsschennis.
De keizer kreeg geen antwo,ord, en alhoe-

wel inwendinrg ten hoogste verheugd, wilde
hij, kost wat kost, den draad van de geschie-

denls ken'nen.
Hij stampte met den voet op den grond, en

sprak:

- Zoo sij mij niet onmiddellijk de <<vier-

panne> toont, waarmede gij mijn legerrstede
hebt verwarmd, l,aat ik u in de boeien klinken.
Dit bevel gold traas Mollen.

Deze kreeg het te kwaad, viel op de knieën,
en stamelde srneekend:

- Genade ,Sire, 'genade !

- Vooruit met het antwoord: waar ,bleef

de <<vierpanne> ?

- 
pss1, Sire, daar ! zei Mollen, en wees op

Nork.

- Wat beteekent dit allemaal? vroeg de
keizer verrast.

- De postilion heeft het bed verwarrnd,
Sire.

- De postillon ?

-- Ja; Sire, ik bezat geen <<vieryanne>), en
de postillon zei zoo tegen mij: Mollen, zei hij,
ik zal den keizer eens een warm bed hezorge,ri.
want het zou toch ongepermitteerd zilrr, dat
zijne genade dezen nacht aan koude voeten
leed, zei hij zoo. ûaervoor is zijne genade veei
te braaf, en dat verdient hij niet, zêi lnij zao.

De keizer wâs verteederd, maar hij hield
zich gram.

* Ls het waar ? vroeg hij aan den postil-
lon.

- Ja, Sire.

- Gij zijt eerst in het rbed gaan slapcn ?

- 12, Sire, en zulks om drieduhbele ver-
dienste.

- Driedubtrele ?

- Js, Sire; vooreerst heb ik, die gewoon-
lijk op een harden stroozak slaap. op ee,n bed

lgerust, dat voor den keizer bestemd was; tert
trveede, heb ik zijn genade een .warm bed ver=
schaft, eh ten dertie,.. krijg ik van ibaas Mol-
len nog iets van het patersvaatje.

- l6s, kerel, sprak de keizer, gij hebt u
vermeten in mijn bed te slapen. Weet gij, wat
daarop staat?

- Esn flesch van onder de trap, Sire.
Nu kon de keizer zich, om het snedige ant-

woord, niet meer inhouden.
Hij lachte en was ontwapend.

- Zijt gij getrouwd man? vroeg hij.

- God zij geloofd, neen, Sire !

- Hoe ! ,God zij geloofd, neen ! Waarom
die dankzegging?

- Trouwon is houwen, en al wat ik geef,

ben ik kwi.jt. A]leen de duhbele <<clauwaert>>

kan mij ibekor,en, Sire.

- l\[an, igij zijt veel te slim om boer te
blijven. Ik wil u tot ridder slaan.

-- Ridder, Sire, maar wie zal dan mijn
paar'de,n voeren ?

-- Gij zult voortaan het oog houden op

mijn stal, maar draârtce moet ge van adel zijn.
Kom, volg rnij.

- Boer ! boer ! fluisterde Hans Nork in de

ooren van den waa,rd, dat zal ik den keizet
betaald zetten.

--. Houd u maar stil, jongen, anders mocht
het u slecht vergaanl fluisterde de waard.
Zeg Nork, als ge ridder zijt zult ge mij dan
niet vergeten?

- Nooit, Mollen, nooit !

In de ;groote gelagkamer zou de pleehtig-
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En kletsend viel het plat van' het wapen in den dikken nck van den postillon.

heid geschieden.
Omringd van al zijn edellieden, jagers,

dienstboden, alsook van het Dendermondsche
magistraat, zat de keizer ,op een aangetrach-
ten troon.

Vôôr den troon zat Nork geknield, Nork,
de lustige postillon, en wachtte de plechtig-
heid af.

Daar trok Karel zijn zwaard, en sprak
plechtig:

- Hans Nork, ten aa,nschouwe van al d,eze

edellieden en {net Dep'dermondsQhe m,agi,s-
traat, sla ik u tot ridder.

En kletsend viel het plat van het wapen in
den dikken nek van den postillon.

lMaar nu gebeurde er iets, dat in de ge-

schiedlboeken met verontwaardiging, maar te-
vens met geheimzinnigheid is vermeld.

Terzelfdertijd, als de ,slag van het zwa)ard.,
ontvloog, met permis,sie, Nork, een zware...
zueht.

De edellieden \ryaren beschaamd, vernederd.
De keizer keek Nork verb,olgen aan,.

Maar de nieuwe ridder :zat daar met het on-
noozelste gezicht van de wereld.

- Hé, hé ! sprak de keizer woedend, Rid-
der Han,s Nork, dat begint hier te rieken,naar
,gekwetste majesteit.

- Sire, zei Han,s Nork, zoo past het er rbij.
Gij slaat er den ridder van boven in, en de
boer vliegt er van onder uit.



De Vroolijke Dadèn Yan Keizer Karel
(Volledlge uitgave)
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