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VIJFDE HOOtr'DSTIJK

ARM JA.NNEKIN

Ja, Karel had beloofd aan Antoon de La-
laing, dat hij Johanna Yan der ,Gheenst niet
meer zou wederzien, maar het was in een

oogenlblik s{eest ,yan edelmoedisù,eid ten

meêwaren voor den armen hedrukten pleeg-
vader.

Doch hoe duur zou hem die eed te staan
komen.

Want, eene 'belofte in den mond des keizer,s,
was dat geen eed?

's Anderendaags was hij met zijne geliefde
afgesproken van ha,rar te Audenaarde te ont-
moeten... Nu mo,cht hij niet.

Hij zond een ruiter met een bloemtuil en

deed zich verontschuldirgen. Eerst had hij
haar ee,n eeuwig va;arwel geschreven, doch dit
kon hij niet over zijnhart krijgen.

Hij poogde zichzelven te overtuigen, dat hij
haar niet meer zou wederzien en toch wâs e{r

innerlijk eene stem, ,die hem zeide, dat hij
zich zelf bedroog.

- Neen, dat zou toch niet !

Mocht de keizer zijn woord breken ?

Maar de:belofte werd hem afgeperst.
Om het even, hij, die ridder slaat, moet het

voorbeeld geven van ridderlijke tnouw.
Hij zou ha,ar niet meer zien - hij stelde

zich dat goed in het hoofd - maar hij had
niet beloofd van aan zijne geliefde J,ohanna
niet meer te denken.

Niet meer aan haar denken!... Hemel, dat
kon niet.

Haar aanminnig beeld speelde gedurig
voor zijne oogen.

O, waarom was hij geen eenvoudig burger !

rVoor zijn geest spiegelde hij zich het geluk
af met de geliefde het leven door te brengen.
Hij zou een huisje met haar hewonen, niet te
groot, maar netjes en schilderachtig gelegen.

Er was een hloementuin van voor en een
van achter.

Een wijngaard slingerde met zijn loover-
don's van hreede frissche bladeren onder de

kroonlijst en purperen druiven piepten door

het groen in de September- en Octoibermâan-
den.

E,n des winters, als er geen bloemen waren,
cian had hij den knapp,erenden haard; den
zrvarten ketel, die vroolijk dampt en zingt; de
koesterende warmte van binnen, terwijl de

sneeuwjacht buiten rond de muren en dichte
Iuiken warrelt in den stormigen nacht, terwijl
de booze wind van spijt door den schoorsteen
huilt, doch zoo machteloos is, dat hij het
kaarsvlammetje op de tafel niet a'an't pinken
kan krijgen.

En er zoud'en blozende wichtjes in de wieg
kcmen en hij zau er mede rond dansen, gelijk
hij hoerke Naas had zien doen, en hij zou zin-
rgen van:

Moeder, steek den tap in't vat
De reus is zat
Draai u e€ns om
Reuske, reuske

Draai u eens om, reuzehlom !

En daar naast hem zou hij zijne geliefde en

teedere Johanna zien, vatr wier engelachtig
gelaat warmte en vreugde in zijne ziel zouden
stralen.

Met haar leven..., altijd!
Voor harar leven... in alles!
In elke daad haar behagen zien.
Wat moet het gemakkelijk zijn samen oud

te worden, samen te sterven.
Oud worden is droevig... alleen.
,Sterven is vreeselijk... als er niemand over-

blijft, om met piëteit uwe oogen te luiken, om
een bloempje op uw gr,af te komen leggen.

O, wat een schoone drroom!...
Maar hij is keizer !

Voor hem de praal van het hof, het bazuin-
geschal der sl'agvelden, het gejoel der me-
nigte; de triomfbogen, het klokkengebrom en
het kanongebulder!...

Hij is keizer !

Voor hem niets innigs.
Hij moet op de straat leven, midden ieder-

een.
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Hii g:aet slapen!... Ridders komen hem

'g:roeten.'
Hij rust!'.. Lijfstaffieren met het blanke

zwaard, bewaken de bedsponde.
Hij ontwaakt!... Daar zijn ze weer, al de

Itofvleiers!... Wat een buigen! W'at een lie-
gen!... Wlat een maalstrooûr vârl kuiperijen,
waar hij in zwemtt... Zijne vrou'w?... De
Staatsaangelegenheden zullen hem een le-
vensgezellin, opdringen. Hij zal haar <<me-

vrou\ry'>> heeten en haar nooit kennen.
Zij leeft met hare hofdames.
Hij tusschen zijne hovelingen en in zijn

leger.
Karel bemint... en hij verwenscht nu zijn

troon en zijne kroon
Haar trouwén, zijn geliefde Jannekin trou-

wen?
Hij mag niet.
Hij is de meester van het Westrijk, hij kan

steden en Staten doen verdwijnen of oprij-
zen; hij kan veel, hij is :almachtig in den he-
perkten zin van wat een mensch kan, maar
dàt... de vrouw van zijn hart trouwen, dàt
kan hij niet !

Hij i,s keizer en zij is uit het volk.
Meer dan ooit zoekt Karel de eenzaamheid.

Maar de gezanten komen van alle kanten; de

hovelingen omringen hem; luister en pracht
vergezellen zijne stappm... trIij heeft noeh-
tans rust, zielerust noodig.

Gelijk een eenvoudig mensch in smart zijne
kindsheid terugdenkt êrl ismrâoht naar het
plekje, waar hij geboren werd, zoo voelt kei-
zer Karel zich naar Gent, naar zijne geboorte-
stad, getrokken.

Daar, midden het Vlaamsche volk, zal hij
ru.st vinden.

Acht dagen afzondering: zal hij zich rgeven.

Hij zal zijn goeden vriend den abt gaan op-
zoeken., hem zijn hart gaan openen, de smar-
te, die er in wringt, uitstorten: hij zou zich
geweld aandoen, zijn oogen sluiten voor de

werreld, opdat hij niemand rneer zot zien en
ook haar heerlijk beeld uit zijne ziel zou ge-

wischt worden.
En hij vertrok, de wanhoop in het hart. En

de jongeling scheen reeds een grijsaard, ge-

knakt d,oor het zieleleed, maar hij had zijn
woord gegeven, en zijn woord, daar mocht
gansch de wereld op bogen.

Ja, hij was keizer, de man, die verpersoon-
lijkt de eerlijkheid, de rechtvaardigheid.

Maar, hel,aas, hij was ook een mensch !

Jannekin Van der Gheenst had, evenals
Keizer Karel, het bezoek van den ouden gtaaf,
Antoon de T,ralaing, ontvangen.

De grijsaard had de handen van zijn pleeiSl-

dochter vastgegrepen en haar met trillencle
stem gezegd:

- Kind, gij moogt niet langer aan den kei-
zer denken. Een afgrond, ligt tusschen u en

hem, een afgrond, die u voor eeuwig moet ge-

scheiden houden. Ik begrijp en verontschuldig
het gevoel, dat in uw hart is geslopen, maat
bedenk dat van die liefde niets dan oneer en

schande kunnen voortspruiten. Gij kunt nooit
de vrouw worden van den keizer en gij moogt
hem niet meer zien.

Jannekin had geantwoord.

- Ik beloof het u, vader.

- Gij zijt een edel kind en ik wist, dat gil
mij gehoorzamen zoudt.

I)e ouderling had de jonkvrouw vaderlijk in
zijne armen genomen en een kus op haar
voorhoofd rgedrukt.

- Er is nog iets 'anders, mijn lieve Janne-
kin, vervolgde hij, en ook in dit hoop ik dat
gij mijn raad volgen zult.

- J6, vader, ik beloof het u, sprak het ar-
me kind gelaten en onder de smart verpleL
terd.

Lijdelijk zou zij zich voortaan laten men-
nen. i

Wat kon haar het leven schelen? Was haar
geluksdroom niet voor eeuwig ver,nietigd? De

stilte, de rust, de afzondering binnen de kloos-
termuren trokken hare geknakte ziel aan en

daar, onder die somhere gewelven, zou zii met
gehroken hart haar verloren geluk kunnen be-

weenen.
Daarom was het haar gemakkelijk van te

voren aan den graaf de Lalaing alles te ibelo-

ven,
De grijsaard ararzelde echter ineen,s met

zijn voorstel voor den dag te komeir.
Hij was een menschenkenner en hij be-

greep zeer wel wat er in het hartje van zijn
pleegkind omging. Hij voorzag dat hetgene
hij haar vrargen kwam, eerst krachtdadig zou
verworpen worden, maar daatop zou e€n neer-
slachtighe'd volgen, welke hij te baat wilde
nemen om zijn doel te bereiken.
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- Lieve Johanna, begon hij, ik begrijp hoe
grievend uw leed \4/ezen moet. Gij zijt jong;
uw geest is nog met het zachte rveefsel van
talrijke begoochelingen omhuld. De liefde is
tot in uw hart gedrongen en, ik weet het zelf,
helaas ! bij ondervinding, de eer,ste liefde kan
diepe wonden slaan. Maar het hoofd moogt
gij niet laten hangen; weldra zult gij de kalm-
te der ziel, de opgeruimdheid des geestc..r te-
rutgwinnen en weder het levenslustig kind
zijn, dat mijn burc rt zoo dikwijls van vro,'lijk
g€zân.g en helder geschater deed weergalmen.

Het meisje antwoordde niet, maar in haar
binnenste sprak eene stem: Neen, de tijd van
woolijkheid zal niet wederkeeren, mijn geluk
is vernietigd voor altijd.

Antoon de Lalaing vervolg'de:

- Er is een heilzaam geneesmiddel voor
uw leed.

- Hetwelk, lieve vader ?

Onrechtstreeks ging de'graaf voort:

- 
t\,1661 grj den keizer ontmoet heht, had-

det gij nooit aan het huwelijk gedacht?

- Neen, vader.

- Is het wel zeker, mijn lief kind?

- Heel zeker, vader.
-_ Nochtans weet gij wel, dat een jonge-

ling der edelste en rijkste familiën der stad
Audenaarde u bemint en naar u\4/g hrand dingt.

Jannekin antwoordde niet, maàr hlikte
peinzend voor zich.

- Gij kent Johan Van den Dycke wel ?

- Ja,, vader.

- Hij .is een ibrave, knappe jongen; hij
heeft u innig lief en zijn vermogen l,aat hem
toe u ook langs stoffelijken kant gelukkig te
maken. Johan weet dat de keizer u bemint en
dat de keizer met wederliefde werd onthaald.
Maar niettegenstaande ;blijft hij u heminnen.

De graaf bemerkte wel dat die mededeeling
Jannekin geheel bedaard en onverschillig liet.

Na een poos zei hij:

- Ik iheb Johan Van den Dycke vandaag
gesproken. Hij heeft mij met eene boodschap
gelast voor u.

- Voor mij ?

- Ja.

- Wat dan, vader?

-- Hij heeft mij de hand mijner pleegdoch-
ter gevraagd.

- Mijne han'd, vader?

- J@,lieve Johanna, en ik kom uwe toe-
stemming: af,smeeken.

- Neen, vader, ik min hem niet, en het zou
mij onmogelijk zijn met hem te trouwen...
overigens, ik zal nooit trourven !

- O, ja, dit stellen al de jonge meisjes zich
voor na de mislukking hunner eerste liefde-
droomen, :maay, gelocf mij, kind, ook die
wonden,genez€n €n uwe jeugd en u'we,schoon-
heid mogen niet onder den sluier van minne-
leed bedolven worden.

-_ Ik heb geen lust tot trouwen, vader, en
ik zal het nooit doen.

De grijsaard glimlachte. Hij had ondervon-
den wat liefdeverdriet is, en was verwonderd
geweest dat de kwalen des harten zoo gemak-
kelijk genezen.

D'och gansch zijn overredingstalent stuitte
hier op den vasten wil van de jonkwouw.

Wel zei de graaf 'dat een huwelijk het hes-
te middel was om haar leed te doen verzwin-
den, zij weigerde, en wilde haar eersten lief-
dedroom on,geschonden in haar hart bewaren.

Twee weken uTaren voor{bijgegraan sinds dit
onderhoud.

Zij had niets meer vernomen, noch ontvan-
gen van den keizer.

In den beginne had zij gevreesd hem nog
te ,zullen ontm,oeten en meende zij, dat hij
haar toch nog zou komen opzoeken. Zij was
u'el besloten den vor,stelijken jongeling te
vluchten, wat hij ook doen mocht om haar
buiten hare woning te houden.

Maar dagen en dagen ginrgen voor:bij, zon-
der dat zij iets van hem vernam.

Langzaam sloop een wrevelig spijt in hare
ziel.

'W'aarom kwam hij niet?
Was hij hraar reeds vergeten ?

- O ja, dacht zij, lnet gewoel en het ge-
feest van het hof bebben mijn ;beeld reeds uit
zijn geest gebannen. Bevindt de keizer zich
niet in een midden van bevallige en adellijke
hofdames ?

Had eene schoone zijn hart niet ;bemach-
tirgd en hare plaats ingenomen ?

Wat steekt hij diep, de angel der jaloersch-
heid !

Treuriger en treuriger werd Jannekin en de
oude Bar{bara wist niet wat hare rneesteres
toch mocht hebhen.

IIet ibrave mensch zag haar uren en uren
onbeweeglijk voor het venstertaam zitten, en
in gedachten verdiept, over de Groote Markt
turen.
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Dan schudde Barbara droevig het hoofd en,

bemerkende dat mejonkvrouw bleeker werd
van dag tot dag, kwamen twee tranen over
hare wangen rollen, die zij met den hoek van
Lraren voorschoot afdroogde.

Op een namiddatg, dat Jannekin's blikken
weder over de Groote Markt waarden, werd
hare aandacht eensklaps gaande gemaakt
door een stoet van edellieden.

Een schok liep door haar le<iematen, want
voo{raan ,bemerkte zij den keizer.

Zij sprong op en onwillekeurig gilde zij;

- Hij!... hij i,s het!
Nader toeschouwende, zag zij 'dat de vorste-

lijke jongeling een rozig lint aan zijn degen
<iroeg... het lint van den grooten Colfdacht!

trIoe bonsde haar hart van vreugde!
Hij had haar dus toct;r niet vergeten !

De keizer, neen, had haar niet vergeten; hij
blikte in de richting harer woning, en Janne-
kin bemerkt herbbende. nam hij den hoed af
en groette haar hoofsch.

Alles benevelde voor 's ,rneisjes oogen en
diep ontsteld, viel ze neder op een stoel.

Haar zenuwen w,aren gesctaokt en zij harst-
te los in gesnik en in tranen.

- 'O, mijn God! wat min ik hem! wat min
ik hem !

Er welde een aandrang in haar op om naar
den geliefde te snellen, maàt de m'aagdelijke
schuchterheid overwon die neiging.

Had zij niet beloofd aan haren pleegvader
van den keizer te vluchten ? IVist zij zelve niet
dat hare liefde onzinnig 'vvas en haar slechts
toi oneer kon leiden.

Ja, m'aar hem zien, dat mocht zij 'wel, thii
zou haar niet bemerken, rnaar te huis lijven,
kon zij niet, zij wiide dichter bij haren gelief-
de wezen.

Haastig nam zij een mantel en wikkelde er
zich in. De kap bedekte de weelderige lokken,
en van haar gelaat kon men slechts de oogen
zien.

Nauwelijks echtsr was zij ,buiten, of eene
stem fluisterde haar in het oor:

- Jannekin!
O! Zij bleef als aan den grond genageld

staan; hare beenen weigerden ziela te verzei-
ten en zij moest tegen den muur aanleunen.

- Jannekin, ik heh u altijd lief, sprak de
stem. Ik had heloofd u niet wecler te zien.".
D< heb dit wederzien niet gezocht .. ilet lot
heeft het zoo gewild. Ik ben uwe r,r'r.rning gena-

derd, niet om u te ontmoeten, maar. om dich
ter ibij u te zijn... Jannekin, mint Be mij nog'l

Het meisje kon niet antwoorden, zoo iniden
hare ontkleurde lippen.

De keizer herhaalde:

- Mint ge mij nog, lieve Jannekin?

- Majesteit, ik... begon het rneisje.

- Noem mij gelijk vro€ger, Jannekin.
Voor u ben ik geen vorst, maar een geliefde.

- Sire, ik mag u niet meer wederzien.
Zij beproefde van <<neen> te zeggen, maar

het woord kon ni,et over hare lippen.
De jongeling bemerkte wel dat zij hem tee-

derlijk liefhad.

- Ja, sprak hij, tgij ook treurt, evenals rk,
over die scheiding. Ik heb beloofd u niet we-
der te zien, maar ik kan niet leven zonder u.
Vruchteloos strijd ik tegen het gevoel, dat
mij ovelweldigd. Sinds lang weet ik d,at ik in
dien strijd bezwijken zal. Jannekin, zeg dat
ge mij nog lief hebt !

Twee tranen schitterden in de oogen der
maagd.

Fiuisterend en terwijl een hooge hlos hare
wanrgen kleurde, murm,elde zij:

- Ik heh u meer lief dan mijn leven, maar
ik moet u vluchten.

- Mij vluchten, Jannekin ?

- Ik heb het aan rnijn pleegvader beloofd;
het moet.

Karel ,sprak ernstig:

- Het moet, herhaalde hij, ja, maar het
kan niet... U vluchten, u vermijden, u niet
meer zien, neen, dit is mij voortaan onmoge-
lijk. Mijn leven is aan het uwe venbonden;
mijn heil ligt in uw geluk besloten... Ik zal
van mijn tnoon afdalen om tot u te komen; ik
z'al mijne kroon van het hoofd werpen om tot
u te komen, want gij zijt alles voor rnij.

Er pinkte in 's keizers oogen een traan.

- O, Jannekin, vervolgde tlrij, Jannekin,
sinds twee weken leefde ik een helleleven...
ik heb mijn borst met nagelen doorploegd uit
weedom... ik heb mijn lichaam met koorden
gekastijd..: mijn hoofd met as,sche gestrooid
,.. mijn lichaam gehuld in eene pij... Ik heb
God gebeden, gesr.neekt, en ik vond geen ver-
troosting... Mijn geest was verstrooid en toen
ik mijn lichaam sloeg onder den honderrdmaal
herhaalden geeselsliag, vond ik geen heul in
mijn lijden, werd mijn gefolterd hart geen
leniging verschaft... Jannekin, ik ben weer
gekomen, al had gansch de wereld er zich te-
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gen verzet, ik moest u zien, in uw heerlijke
oogen schouwen... Het hrandt hier hinnen om
u, ik zal dood,gaan, zoo ik u niet weder kan
zien... Ik had mijn keizerlijk woor'd verp,and,
ik heb het verbeurd; ik ben gevallen om u,

Jannekin, om uw haû,... Ik wil u tot mijn
vrou\M verheffen, gij zulT de keizerin zijn.

Zoet als mu'ziek klonken die woorden Jan-
nekin in de ooren. Ook zij bezweek en zou
alles trotsèeren voor Karel.

Noch de keizer, noch zij bekreunden zich
om,de edellieden en om het volk, dat van ver-
re getuirge lvas van die samenspraak.

En toen de twee geliefden elkaar verlieten,
klonk het uit beider mond:

- Tot morgen !

De Staatszaken riepen Karel dagelijks naar
Brussel, doch zoohaast hij zijne plichten als
vorst ha'd gekweten, sprong hij te paard en

snelde naar degene, die zijn tnart had vero-
verd.

Het was in hare eigen woning, dat hij zijn
geliefde Johanna ginrg vinden en de m,achtige
verst, de meester van Europa, knielde nsder
i'oor het arme meisje der burgerij.

Karel en Jannekin heminden elkaar op-
,recht, zonder achterdocht, zonder teugel, zon-

der toezicht.
Zij meenden het zoo wel. In elkanders oogen

l,azen zij een hemel van geluk; zij trilden van
aandoening, als zij de handen in elkander leg-
den en zoet mingekeuvel fluisterden.

Maar heiden wâren jong en weldra zou Jan-
nekin de vrourv heeten van den keizer.

Dit was juist dit tijdstip, ïvaarop de vorst
werd ,aangehouden door Contreras te Denden-

windeke.
Onbekommerd was de jeugdige vorst, Be-

heel verloren in de liefde.
Op zekeren dag nochtans vond hij de be-

minde zijns harten droeviger gestemd dan
naar gewoonte.

-- Hebt gij verdriet, Johanna? woetg hij.
Het meisje antwo,ordde niet.

- Gij hebt geweend!... Uwe oogen zijn
rood, zeg, wat is er dan?

Johanna Van der Gheenst verklaarde al
aarzelen'd d,at zij moeder ging worden.

Dit nieuws verblijdde hem zeer.
Keizer Karel zou het meisje van nederige

adellijke afkomst op den tr,oort verireffen, toi
zijn wouw maken.

Eenige maanrien laten bracht Jannekin een

kindje ter wereld. Dit wichtje zou ;beroemd
r,vorden in de geschiedenis der Nederlanden.

Toen het kind ter wereld kwam, beloofde
keizer Karel haar nogmaals, dat hij haar tot
keizerin verheffen zou.

Maar gewichtige Staatsaangelegenheden
riepen hem buiteniands. Maanden hleef hij
weg en toen hij terugkeerde, vernam hij een

feit, dat in de hoogste mate zijn toorn en zijn
droefheid verwekte.

Helaas ! Nu waren de ,schoone dagen van
het arme Jannekin verdwenen. De graaf An-
toon de Lalaing had echter in dien oppersten
nood zijn pleegkind, al was het dan ook schul-
dig, niet vergeten. Hij nam moeder en kind
bij zich op zijn kasteel, maar bittere tranen
weencie het sclaoone Jannekin bij het wiegie
van haar dochtertje.

Op zekeren da'g zat zij droomend naast het
rvicht.

Geheel hare jeugd tooverde zich weder voor
hare biikken. Zij was de bloem geweest van
Audenaarde; al de jongelingen hadden haar
hunne uitverkorene willen noemen, maar het
grillig iot had met haar hartje gespeeld.

Hoe kwam het dat zij plotseling aan Johan
Van den Dycke dacht ? Zij herinnerde zich
clen <<Grooten Colfdach>>; zii zag nog de die-
pe ,smart, die op het gelaat van den jongeling
geprent stond.

O, ja, die heminde haar wel oprecht! Waat-
om had zij hem niet verkozen boven den

schoonen vreemdeling? Hii zou haar tot zijne
wettige echtgenoote hebben gemaakt en dan
zou een kind haar heil, haar hoogmoed, haar
vreugde geweest zijn.

Nlaar de liefde had haar verblind; de stem
des harten had luider g'esproken dan die der
rede.

Johan Van den Dycke t Zoa hij nog ooit
aan haar denken, en indien hij het deed, zou
het niet met veraehting wezen ?

Voor de eerste maal gevoelde Johanna, dat
die jongeling haar niet onverschillig was.

Juist op dit oogenhlik werd er een geurig
bloemtuiltje door het venster in de kamer van
het meisje gerilorpen.
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Verbaasd raapte zij het tuiltje op, .waaraan

een hriefje gehecht was.
Zij opende het en las deze korte woorden:

<Geliefde Jonkvrouwe,

Ondanks alles blijf ik u beminnen gelijk
voorheen. Uw beeld verlaat mij nooit en nog
altijd zou ik gelukkig \ryezen, u de rnijne te
heeten en u mijn naam te geven.

Johan Van den Dycke.>>

Het meisje was diep getroffen door de
trouwheid en de zelfopoffering zulker liefde.
Snel stond zij op en liep naar het venster. Op
zekeren afstand zag zij den jongeling, die
haar groetend toe wuifde. In de opwelling van
dankbaarheid vergat zij zich zelve en rg'roette

met de hand.
Dien avond dachten beiden aan elkander.



De Vroolijke Dadên Yan Keizer Karel
(Volledlge uitgave)
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