
DERDE HOOFDSTUK.

DE KEIZER!

Men was in de m'aand Oktoher.
Reeds dnie maanden duurde de liefde tus-

schen Jannekin Van der Gheenst .en den
scho,one vreemdeling.

Dikwijls in den namiddag wisten de twee
geliefden zich te vinden in de lornmerrijke
dreven en dan zag men hen door het veld
wandelen, midden der zwatelende korenvet
den of langs de looveri,ge hagen, wa'arbor ,n
de siingerwinde hare blankrozige kelken
wiegde.

En het was een zoet minnegekeuvel zonder
einde, een koozend plagen va:n geliefden, of
som.s een ernstig droomen van de toekomst.

Soms ook sprak men over de gobeurtenisseu
van den dag.

De oorlog was verklaard tu's,schen Keizer
Karel en Frans I van Frankrijk.

De eerste had een le'ger ver,gaderd op de
Fran'sche grens van tien duizend ruiters en
30.000 man voetvolk, hetgene voor dat tijd-
stip eene ontzaglijke macht heeten mocht.

Keizer Karel, die wel wist waar de beste
krijgslieden te vinden, had zijn leger alleen
samengesteld uit Belgen.

Het was aan een Vlaming ,aan Hendrik van

Nassouwe,n, dat hij het opper,bevelhebbers,
schap zijner troepen toevertrouwde.

Van het begin va.n October lag het leger
van den Keizer voor de stad Doornik.

Ja,ak van L,uxemburg, graaf, van Gaver, die
ook een gedeeite van Kareis troepen komman-
deerde, had zijn kamp opgetrokken te Chain,
een klei,n dorpje op den linker oever der Schel-
de, op een half uur afstand van Doornik ge-
legen.

Geheel het grens'gedeelte van België was in
rep en roer, ,gelijk het licht te begrijpen valt.
Men herstelde en wapende de verdediging,s-
'werken der steden; de hoofdmannen werden
benoemd, de hurngers uitgerust en de landlie-
den van lansen en pieken voorzien.

Te Audenaarde inzonderheid, ging het er
druk toe. Men weet dat de vrije Vlaarn:sche
poorters te dien tijde niet meer onder de wa-
pens werden geroepen door hunnen prins, om
naar den oorlog te trekken. Doch de gilden
van Audenaarde, alhoewel niet schatplichtig,
wilcien toch niet werkeloos blijven, nu er sprâ-
ke was van den Franschen koning te lijf te
gaan. De oude Vlaamsche wrok zat hen diep
in de ziel en het was hun een vermaak den
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zuiderling te lijf te gaan door wien zij zulke
harde tijden hadden ,beleeTd, en wiens over-
moed, roofzucht en inpalmingswoede zoo dik-
wijls overrVl'aanderens heerhjke streken had
gespookt.

Ook wedijverden de weveris, de meenhou-
wers, de volders en andere gilden om den kei-
zer in zijn onderneming bij te staan. Zij leen-
den hunne tenten en paviljoenen en,brachten
\ryapens, vuurroeren, en pieken aan, ja lever-
den stukken van grof geschut, zoodaL, het Bel-
gisch leger spoedig een ,geduchte macht ge-
noemd kon worden.

Dat Keizer Karel dikwijls persoonlijk door
Audenaarde kwam, om de belegwerken vaJl
Audenaarde in oogenschouw te nemen, was
algemeen 'bekend. Doch het moest wezen, dat
de vorst er niet aan,hield, zich bekend te ma-
ken, want niemand kon verzekeren ,hem ge-

zien te hebben.
Dit zou echter veranderen.
Inderdaad, rhet. ge(ucht verspreidde zich

plotseling dat Keizer Karel tijdelijk het hof
naar Audenaarde ging overbrengen.

Dit verwekte, gelijk men gissen kan; eene

algemeene ontroering en vreugde hij de brave
burgerij, want het was geen kleine eer voor
een stad, den machtigen vorst van 't Westen
te mogen herbergen.

En dat het geen ijdel en ongegrond gerucht
wa,s, ibleek weldra uit de omstandigheid, dat
het kasteel van Burgondië geheel werd her-
steld en versierd.

Die ,burcht werd gebouwd in 1485, door
Philips den Stoute en was thans in 1521 be-
woond door den kapitein,gouverneur der stad
Audenaarde, graaf Karel van Lalain€:.

Den 3n November op een zonnigen dag,
kwam de vorstelijke stoet de Vlaarnsche stad
binnen gereden.

De Keizer Zelf wa,s er echter niet bij, daar
hij zieh, naar men beweerde, in het kamp van
Doornik,bevond.

Omstuwd door een schitterenden drom rid-
ders en edellieden, reed Don Ferdinand, broe-
der des keizers, op eenen prachtigen telgan-
ger; aan zijne zijde, op eene honte hakkenei
gezeten, zag men's keizers zuster, Maria, de
koningin van Hongarië. Achter hen kwamen
de bisschop van Doornik, de kanselier Van
Burgondië, de ,schatmeester Antoon de La-
laing, graaf van Hoog:straeten, dezelfde, die
mejonkwouw Johanna Van der Gheenst tot

zijn pleegkind had aaltgenomen; dan de leden
van den Grooten Raad, van den Bijzo,nderen
Raad, vier gezanten urt Vlaanderen en offi-
cleren van het vorstelijk huis.

Audenaarde \ryas nret alleen trotsch, zulke
doorluchtige.personen,binnen zijne wallen te
hebben, doch het feit zelf, dat de Keizer zijn
hof zoo dicht bij het oorlogsterrein overge-
bracht had, was een 'geruststellende gebeurte-
nis voor de poorters, want het bewees welk
vertrouwen de vorst stelde in zijn le,germacht,
en m€n moest dus voor geen vrjandehgken
inval meer beducht zijn.

Ook nam de stad spoedig een feestelijk aan-
zien en alieen degenen, die een bloedverwant
hadden in het leger, dachten er nog aan, dat
twee vorsten hunne drommen tegen eltrander
voerden.

Doch Jannekin Van der Gheenst, bekreunde
zich iveinig meer om hetgeen er rond haar
gebeurde. Zij leefde een innig zieleleven en
hracht'gansche d,a,gen 'door met te mijmeren
aan den'geherden alwezige, en aan de geluk-
kige uren, te zamen doorgebracht.

Wanneer haar des morgens een ruiker toe-
kwam, was dat een teeken, d.at zij eikaar des

namiddags zouden ontmoeten. Het was de
geurige bode, die de komst des geliefden mel-
den kwam'.

Op een zonni,gen Novemberdag, als de lucht
mild is en zacht gelijk in de Lente, en een
Iichtæ nevel wazig over de velden sliert, wan-
delden heiden langs eenzame paden, door,stop.
pelvelden en ontbladerde ,bosschenn in den
omtrek van de stad.

Jannekin scheen ernstiger dan naar ge-

woonte. Zij staarde bijna droefgeestig over
het herfstlandschap.

- Gij ziet niet zoo woolijk als naar ge-

woonte, mijne lieve Johanna, sprak de jonge-
ling. Heb ik u verstoord ?

- Neen, Karel.

- Toch zijt'gij treurig.
Het meisje antwoordde niet rechtstreeks.

- Zult gij mij wel altijd beminnen, Karel?
sprak ze.

- Welke waag, lieve ! Weet ge niet dat gij
alles voor me zijt ! Mijn leven en mijn licht !

De fierheid mijner ziel en de kracht van mijn
arm!

De maagd beurde het hoofd op en blikte
naar den jongeling met een vochtigen en lief-
devollen oogslag.
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- Is het waar? murmelde zij.

- Waar gij niet zijt, Jannekin, is er
vreugde, noch genot, voor mij. Dan is het of
een n,aoht'mij omsluiert, en dien nacht kan
slechts uw s,choon gelaat doorstralen. Het is
uit uwe oogen, dat mij nog alleen het levens-
heil kan toelachen.

Die woorden streelden het lieve kind als een
hemelsche muziek.

Eén stond voelde zij zich het hart ver-
warmd door een bedwelmenden gloed; zij dom-
pelde zich geheel in het geluk van te bemin-
Ir€n €n bemind te zijn; maar die zalige droom
duurde niet lang en de angel van den twij f el
loilerde haar dan weder.

- Ziet ge, sprak zij, het zou versc,hrikke-
lijk wezen indien ge rnij ooit vergeten moest.
Ik weet, dat ik heterr doen zou zulke woorden
te verzwijgen! Een meisje, beweert men,
moet hare gevoelens onderdrukken en verho-
len hcuden. Ik l<an het niet. Ik zeg het u
openhartig €n €u:. :,udig: Karel, ik bemin u
uit geheel mijn irart en ik zou liever sterven,
dan uwe ]iefde te moeten derven,.

Met vervoering greep Karel de handen vast
van Jannekin.

- Ik dank u, sprak hij, voor die woorden,
maar ik bemin u nog meer, dan gij mij be-
mint.

- Men zegt, vervolgde Jannekin, een wei-
nig opgeruin.d, dat de jongens zoo onverstan-
dig en zoo wispelturig zijn.

- En wat zegt men van de vrouwen, Jan-
nekin ? vroeg hij plagend.

- Js, die hebben het altijd.gedaan, weder-
voer het meisje met een glimlach. Welnu, wat
zegt men er van ?

- Het is ncg al een.koning, die zoo spreekt.

- Wat is het dan toch ?

- Ziehier:
Souvent femme varie
Bien fol qui s'y fie. (1)

- En welke koning zegL zulke onheusche
dingen? woeg zij.

- Frans de Eerste, de huidige vorst van
Frankrijk.

- Welnu, dan moet Keizer Karel hem
maar een duchtige klopping geven, om hem

(1) Een vrouw is zeer veranderlijk en men
moet gek zijn om.betrouwen in haar te stel-
len.

Nr. 23

zulke leelijke dingen af te leeren.

- Dat zal de keizer doen, ik beloof het u.

- In zijn na,am? vroeg Jannekin scherL
send.

- Js, a,n,twoordde Karel lachend, ik heloof
het u in zijn naam.

- Ziet ge dikwijls den keizer? vtoegz,e.
.- Dat gebeurt wel eens.

- Weet gij dat hij Audenaarde bewonen
komt gedurende het beleg van Doornik?

- Ik heh er van, gehoord.
-_ Ik ,ben waarlijk ,benieuwd hem te zien.

Men zegt dat hij schoon, goed, edelhartig en
moedig is.

- Oh ! wat spreekt gij er met vuur over.

- Zijt gij jaloerseh, Karel? vroeg Janne-
kin rnet iets guitigs in oog en stem.

- lrJssl, niet op den Keizer.

- Het is waar, die bezien geen eenvoudige
burgersmeisjes en het is heel goed zoo. Overi-
gens, Karel,bij zal nooit zoo schoon, zoo goed,

zoo edelhartig en zoo moedig wezen als gij.

- Gij vleit mij, Jannekin.

- \ssn, ik zeg al wat ik denk.

- Dan hebt gij een àl te goed gedacht van
mij.

- Oh ! lachte het nieisje, ge weet nog niet
alles !

- Wat?

- Ik heb s,om,s zulke zonderlinge gedach-
ten,.

Karel bezag de maagd onderwagend.

- En welke zijn die ?

Zoudt gij gelooven dat ik een ganschen
dag ongeluhkig geweest ben, omdat ik be-
vreesd was dat gij...

- Dat ik?... Vervolg!

- Dat gij een prins waart.
Karel, wiens wimpers een oogenblik zenuw-

achtig hadden getrild, was nu weder gerust
gesteld.

Hij lachte gulhartig.

- Een prins, herhaalde hij, of dit denk-
beeld hem bovenmatig koddig echeen.

- ta,, ik vreesde het.

- Waarom de keizer zelf niet?

- Ik heh er toch om geleden.

- Uwe vrees is, erg genoeg voor mij, on-
ge,gnond, ging Karel voort op luimigen toon.

- Dan zoude ik u ,niet bemind hebben.

- En wa.arom niet?

- Ten eerste, een prins zou nooit de blik-
ken geworpen hebben op êerr arm meisje van

KEIZER KAREL
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Audenaarde, en ik zou geen prins bemind heb-
ben.

- En de reden?

- Elk moet in zijnen stand blijven, om
gelukkig te zijn. Overigens, een prins huwt
eene prin,ses en geen burgersmeisje.

De jongeling was sinds eenige oogenblikken
diep nadenkend en hoogst ern,stig geworden:

Waarvan droomt gij ? vroeg Jannekin.

- Van niets.

- Nu schijnt gij droevig op uwe heurt.

- Neen, toeh niet, Jannekin... Integendeel,
gij hebt mij hartelijk verru-aakt met uwe ver-
onderstelling. Doch waarom meendet gij in
mij een prins te zien ?

- Waarom dat weet ik zelf niet goed.

- I{et was dus alleen een loutere veron-
derstelling?

- Bijna.

- En 'daarom zijt'gij een dag droevig ge-

weest ! Kunnen ijdele hersensehimmen u zoo

gemakkelijk plagen?

- Wat het mij doen'denken had, sprak het
rneisje, rvas geheel uwe manier van doen.

- Op welke wijze?

- Zelfs de edelliede'n van den hoogsten
rang hebben ulve vrijmoedigheid niet. Op den

<Colfdach> van Juli l,aatstleden, toen ik u

leerde kennen, heb ik dit reeds opgemerkt en

achter mij hooren fluisteren. Zelfs wanneer
gij den schout aanspraakt' was het of gij
meerder waart dan hij. De magistraten zelf

onderfingen dien indiruk, want nooit heeft
rnen ze voor een vreemdeling zoo 'beleefd en

dienstwillig gezien.

- Laat mij altijd de vorst wezen van uIil

hart, Jannekin, dat is het eenigste prin,sdom

dat ik najaag.
Op dit oogentrlik dreunde er door de No-

vemherlucht het geschal van jachthorens.

De twee geliefden w,ârenr in een uitgestrekt
woud gekomen, dat door breede wergen was

doorkruist.

- Wat is dat? woeg de vreemdeling, de

wenkbr-auwen fronsende.

- Eene jacht zou men zeggen.

- Js, dat is het" Kom, Iaat ons spoeden

dat wij van hier verwijderd zijn.

- Waarom?
-:- Het is een keizerlijke ja,chtstoet, ver-

volgde Karel. Ik hoor hét aan de horens, en
het zou u in ongelegenheden kunnen brengen,
mijn lieve Johanna, indien de adel van Aude-

naarde u hier in gezelsch,ap van een jongelinE
moest o,ntmoeten.

- Ik bemin u, antwoordde het meisje
kaim, en ik rben niet beschaarnd voorr onze
liefde.

- De wereld is b'oos, kind, en men zou uwe
eer rooven.

-" Nfsgn, Karel, dat kan de wereld niet.
Een meisje kan zelve hare eer verliezen, maar
la,ster kan haar die niet o'ntnemen.

- Laat ons toch spoeden, Jannekin,her-
vatte de jongeling, haar dwingende den stap
te verha,asten.

Doch indien zij den jachtstoet wilden ont-
loopen, dan was het te laat.

Op een twintigtal meter, aan een breeden
kruisweg van het bosch, vertoonde zich eens-
klaps een schitterende drom van edellieden,
jonkvrouwen en in't rood uitgedoste hoorn-
i;lazers.

- Bij alle nikkers ! gromde de jongeling.
-_ Foei, lachte het meisje, la,at ons maar

clcorgaan, nienr,and van dit prinselijk gevolg
zaL acht 0p ons slaan.

Maar toen zij den jongeling zag, hleek, met
vlam,men van toorn in de ooge'n, hegreep zij
hoe onaangenaa r die ontmoeting voor haren
geliefde zijn moest.

- Wat is er, Karel? vroeg zij.

- Bemint'gij mij, Johanna? vroeg hij ern-
stig.

- Dat weet gij immers wel.

- Wat er ook voorkome ?

- Ja, Karel, ik bemin a, al z,ag ik u als een
misdadiger door 's heizers trawanten geboeid

wegslepen.
Want nu was er in het meisje een vrees

ontstaan. Iets onedel's kon haar lieve Karel
wel niet gedaan hebben, doch had hij zich
mis,schien aan geene majessteitsschennis
plichtig gema,akt ? Werd hij niet opgezocht
door 's keizers lijfwachten? Of had hij in een
tweegevecht den degen gekruist en zijn te-
genstrever gedood ? Of was hij de nieuwe leer
van Luther niet toegedaan ? Had men geen

bijbel in zijn hezit gevonde,n ? Had hij geen

haagpreek bijgewoond? Dit was er, want de

'brandstapel wachtte den plichtige, maar tot
'daar zau zij den geliefde volgen.

Dit alles schoot door haar geest gelijk een

bliksemstraal, en op"veel minder tijd dan het
noodig is om het te schrijven, want de ,stoet

w;as nog: slechts op eenige stappelr.
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- De keizer ! riep de edelman, die vooruit
reed en niernand anders was dan Don Ferdi-
nand in persoon.

trn dit zeggende, sprong hij uit den zadel
ten gr'o'nde, gevolgd door a,l de edellieden en
jonkvrouwen, die zich bezijden den \ryeg rang-
,schikten, terwiji 'de knechten en hoornlblazers
de paarden met de teugels hielden.

De jongeiing trad vooruit, met Johann'a
Va,n der Gheenst aan den rechter,arm.

Deze keek verwonderd, zond.er nog iets te
begrijpen.

Zij had hooren roepen:

- De keizer !

Zij trok aan den ârm van haar geliefde om

zich ook op zij te rangschikken.
Maar de jongeling stapte met haar door,

het hoofd trotsch en fier in de hoogte, het
oog vrijmoedig en v,rank op de vorsten en

vorstinnen werpende.
En als zij geheel genaderd waren, namen

Don Ferdinand en al de edellieden hunne ge-

vederde hoeden ,af, en bogen diep, de linker-
hand rustende,op het degengeve,st, de rechter
op de bor,st gedrukt, en koningin Maria van
Hongarië met al de adellijke darnes groetten
te zamen gelijk korena,ren onder den wind.

Alleen de geliefde van Johanna Van der
Gheenst bleef gedekt en groette slechts met
eene lichte huiging van het hoofd.

Plotseling benevelden de ooge,n van het ar-
me meisje, die zij op haren geliefde wierp met
een uitdrukking van schrik en verb'azing; hâ.
re lippen o,ntkleurden en murmelden:

- De keizer !

En zij viel in bezwijming in de armen,van
haren vorstelijken geliefde, terwijl de konin-
gin van Honganiê toesnelde om het meisje te
ondersteunen.

De edellieden rryaren ver,stomd en wisten
niet wat zij doen moesten.

Een hunner nochtans, een eerbiedwaardige
ouderling, tra'd vooruit om den keizer te hel-
pen.

Zijne jarcn lieten hem dat toe.
Het w,a,s Anto,on de ,I"alaing, graaf van

Ho,ogstraeten.
Maar nauwelijks had hij het gelaat gezien

van het bezwijmde meisje, of hij riep:

- God ! mijn Jannekin, mijn voedsterkind,
mijne pleegdochter !

En een breurigen blik werpende op den jon-
geling, die haar hegeleidde:

- Majesteit, sprak hij, vergeef mij mijne
ontroering en mijne smart, ik ben bijna haar
vader !

De oogen van den keizerlijken jongeling
t'onkelden toornig. Hij wierp een strengen
blik op den grijsaard en sprak:

- lk denk niet, graaf, dat eene jonkvrouw
hare eer veriiest met aan den arm te wande-
Ien van uw keizer.

Maai Antoon de Lalaing sidderde niet on-
der dien blik en ;boorg niet onder die hittere
woorden.

Met eene eerbiedige vrijmoedigheid en te-
vens met de volmaaktste heuschheid van den
hoveling, antwoordde hij.

- Het is integendeel eene onvergelijkbare
eer en het zou een o,ngeêvenaard geluk we-
zen, Majesteit, indien uwe Majesteit iemand
n,aderen kon zonder de harten te winnen, zon-
der de zielerust van een jong meisje te storen.
Uwe Majesteit bemerkt welken diepen in'druk
zij gemaakt heeft op Mejonkvrouw Van der
Gheenst.

Die woorden weerden het onweder af.
Koningin Maria had ondertusschen het be-

zwijmde meisje aan een reukflesehje laten
rieken.

Toen zij weder hare krachten terug gleko-

men voelde en de oogen opende, zag Johanna
l,oor haar den keizer staan, die haar met. de-
zelfde liefde aanschouwde.

Hij geleidde haar zelf tot aan een rijtuig,
dat den jachtstoet gevolgd was, uit voorzorg,
indien iem'and gekwetst zou worden.

Biozend van schaamte, zonder te durven
opzien, en met wankelenden tred liet zij zieb
tot aan het rijtuig brengen.

Daar fluisterde de keizer haar in het oor:

- Ik heb uw woor'd. Gij heht beloofd mij
te beminnen, wat er ook gebeure ! Ik hlijf voor
u eenvoudig uw geliefde Karel, die u meer
iremint dan al zijne koninkrijken en zijn vor-
stendommen.

Zij durfde hem niet aanschouwen, maar
toch vielen deze woorden als balsem in hare
ziel.

Dan sprak de vorst tot Antoon de Lalaing:
-- Graaf, gij zult mejonkvrouw tot hare

woning begeleiden.
De grijze man boog en stapte in het rijtuig

na zijn pleegkind.
Op een teeken van den keizet reed het.rij-

tuig voort, en toen Jannekin een vluehtigen
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blik uit het rijtuig wierp,,bemerkte zij hoe de
jonkvrouwen en edellieden haar eerbiedig
groetten.

En vôôr allen zag zij den keizer, wiens
stfeelende blikken haar nastaarden en die
zijn hoed had a.fgenomen"

Doch Jannekin's hart kromp ineen vafl
smart, toen zij over de gerimpelcle en taan-
kleurige wangen van haren pleegvader, An-
toon de Lalaing, tranen zarg leken, die als
paarlen schitterden in den iangen, grijzen
haard.



De Vroolijke Dadên Yan Keizer Karel
(Volledlge uitgave)
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