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Julius De Geyter

I
Julius De Geyter werd te Lede bij Aalst, den 25 n Mei
1830, geboren ; in de registers der bevolking werd hij met
den voornaam Jan ingeschreven. Hij volgde te Aalst de
lessen van de gemeenteschool en, naar hij zelf aan Ida von
Duringsfeld, de schrijfster van Das geistige Leben der
Vlamingen mededeelde, werd de bijzondere aanleg van
den schoolknaap opgemerkt door dichter Ledeganck, die
schoolopziener van het arrondissement was. In 1848 maakte
hij kennis met Zetternam, die toen soldaat was en in
garnizoen lag te Aalst. Van toen of voelde hij zich aangetrokken door de poezie ; hij schreef een Ode aan Vlaanderen,
die Zetternam te Antwerpen aan Conscience liet lezen, en
waar deze gunstig over oordeelde. Daarop kwam hij nog in
hetzelfde jaar naar Antwerpen en vond daar eene betrekking,
eerst als hulponderwijzer ; kort nadien was hij eenigen tijd
vertaler aan het Handelsblad, daarna commies-griffier bij de
arrondissements-rechtbank. In 1868 werd hij avoué bij de
rechtbank van eersten aanleg te Antwerpen benoemd ; op
20 Januari 1874 koos de Antwerpsche Gemeenteraad hem
tot bestuurder der bank van leening ; op 1 Februari 1900
werd hij op pensioen gesteld ; op 18 Februari 1905 stierf hij.
Van in de eerste dagen na zijne aankomst te Antwerpen,
nam hij een ijverig deel aan de letterkundige beweging
aldaar : in 1851 trad hij op met eene bijdrage in het voornaamste tijdschrift der stad, het Taelverbond; in 1854 hielp
hij het kunstblad de Vlaemsche School stichten ; in 1857 liet
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hij onder den titel Bloemen op een Graf (uitgegeven tot
bekostiging eener grafzuil tot nagedachtenis van Eugeen
Zetternam) een bundel verzen drukken, gedagteekend van
] 851 tot 1857. Het zijn stukken verschillend van aard en van
waarde, de vroegste minder eigenaardig en declamatorisch,
de latere meer verhalend en eenvoudig. Het gedicht Belgie' s
wedervaren sinds 183o, waarmede hij in 1855 den prijs won,
uitgeschreven door het Staatsbestuur voor een zang ter
viering van « De Weldaden der Onafhankelijkheid, » werd
in dezen bundel opgenomen. In 1861 liet hij verschijnen
het eerste boek van « Drie Menschen van in de Wieg tot in het
Graf, een epos uit onzen tijd. » In 1865 werden de twee
eerste breken van hetzelfde werk uitgegeven. Zooals hij
het noemde is het een verhaal, waarin hij de lotgevallen
van drie menschen bezong , hij koos zijne helden uit de
meest verschillende standen, om eene scherpe tegenstelling
tusschen hun wedervaren te wettigen. In 1868, verscheen
Hendrik en Roza, een liefdeverhaal in verzen ; in 1874
zijne vertaling van Reinaart de Vos in Nieuwnederlandsch,
waarvan in 18 9 8 de achtste uitgaaf gediukt werd ; in 1888,
zijn Keizer Karel en het Rijk der Nederlanden, die een tweede
uitgaaf beleefde in 1891.
Na 1855 was De Geyter zich zeer ijverig met de politiek
gaan bemoeien ; in 1857 was hij lid van het bestuur der
Liberale Associatie en werkte daar, als overal elders, om
de vrijzinnige democratische denkbeelden veld te doen
winnen, die volgens hem onafscheidbaar waren van zijne
Vlaamschgezinde overtuiging. Toen, bij gelegenheid der
kandidatuur, voor eene kamerkiezing, van zijn vriend
Lodewijk Gerrits, het hem gebleken was dat de Liberale
Associatie nog altijd afkeerig was van yolks- en vlaamschgezindheid, trad hij er met enkele zijner vrienden uit. In
de beroerlijke tijden der Meeting, die kort daarna volgden,
schaarde hij zich aan de zijde der Vlaamschgezinde liberalen,
die een verbond tegen het militaristisch ministerie aangingen met de katholieken , maar hij was de eerste om met
dezen of te breken, wanneer hij tot de overtuiging kwam
dat de samenwerking der partijen hier uitliep op het
bevorderen van het klerikalismus. In 1866 stichtte hij met
eenige vrienden den Liberalen Vlaamschen Bond, het
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eerste vergadering voor van den Geuzenbond, een ander
onzer politieke korpsen, en droeg machtig bij tot de versterking dezer radikale liberalen. Vlaamschgezind en liberaal
was en bleef zijne leus, zijn leven lang, niet met lauwen
flauwen zin, maar vastberaden, diep overtuigd, gereed om
voor heel de wereld, voor vriend en vijand, getuigenis of te
leggen van zijn dubbel geloof en om het met geestdrift te
verdedigen tegen wie het zou aanvallen of bedreigen.
Hij was volwassen in de jaren 1848 en was door zijn
leeftijd en door zijn aard een der mannen, die de ouderen
van jaren onder ons nog gekend hebben als politieke leiders
in Frankrijk, in Duitschland, in Italie, de mannen der republiek, « les vieilles barbes » zooals men ze later noemde,
levende voor hun droombeelden, alles er voor ten beste
hebbende, dweepende met grootsche plannen, die wel
zelden gelukten, maar die den mensch dan toch verhieven
en de democraten veredelden.
Zijne gedichten dragen diep den stempel van den geest, die
hem bezielde. Zijne groote verhalen zijn tendenz-gedichten,
strij dzangen. Drie Menschen van in de Wieg tot in het Graf is de
verheffing van den volksjongen uit de minachting, waar de
meerderen gewoon waren hem in te houden, een pleitrede
voor het goed recht van den minderen man, tegenover het
kind van voornamen huize, dikwijls meer verdorven dan
de werkman. Hendrik en Rosa is de ophemeling van den
vrijzinnigen burger en van de nieuwe vrije wereld Amerika.
In Keizer Karel en het Rijk der Nederlanden vatte hij zijnen
machtigen vaderlandschen droom samen : al de flarden,
waarin het groote Nederland gescheurd is, door eene
machtige hand samengevoegd, en de millioenen, die onze
taal spreken vereenigd tot een yolk, genietende van zijn
onafhankelijkheid, welvarend door zijne vrijheid en een
machtig Rijk stichtende, geeerbiedigd door heel Europa.
In de eerste zangen van het epos verheerlijkte hij dit zijn
schoone fiere ideaal , in de latere bejammerde hij er de
tragische verijdeling van, bewerkt door den vorst van wien
hij er de verwezenlijking van verwachtte.
De Geyter voelde zich in zijne gedichten en in zijn leven
gedurig aangetrokken door het edelmoedige, door het

ridderliike. In heel zijn politieken levensloop voelt men zijn
onverschrokken hart kioppen en zijn warm bloed bruischen
en oak daar buiten was hij de man van den opbliksemenden
inval, van de onversaagde poging. Hij was het toch, die ten
onzent de eerste van alien opkwam voor Multatuli, zijne
« Ideen » en zijn persoon ; hij ging op in bewondering
voor de Boeren en hun heldenmoed en bereidde hun de
triomfantelijke ontvangst van 1884 ten onzent voor ; hij
nam de verdediging van den belasterden Jan van Rijswijck
vader, en later van zijn weezen, op zich; hij richtte in
1881 den oproep tot het gemeentebestuur van Antwerpen
om het aan to manen zijn plicht tegenover Conscience to
volbrengen ; hij was de eerste die mij in 1892 sprak van
de noodzakelijkhcid dat Jan van Rijswijck zoon tot burgemeester werde uitgeroepen, wanneer niemand nog de verwezenlijking van dien hartewensch voor mogelijkheid hield.
« De politick is mijn element niet », zei hij, « de kunst is
mijn gebied. » Hij voelde niet dat hij politick dreef als een
kunstenaar en kunst als een politieker van hooge vlucht.
Wat toch zijne groote gedichten onderscheidt is de stoutheid van hun plan, de matelooze greep waartoe hij zijn
opvatting uitslaat, de verrassende en onthutsende bontheid
van bijzaken, die hij er in mengt. Hij wilde leven geven
aan al wat hij voelde, aan al wat hij wenschte, storm loopen
tegen al wat den weg versperde, langs waar hij vooruit wilde.
Het Gettze^zlied, zijn meeste gekende zang, is een weergalm
van zijn innigste gevoel, kort en krachtig uitgesproken.
Zijn VOOr Brie maanden en missciien bi7znen drie niaanden, dat hij
voordroeg op het Gentsch Taalcovgres in 1867 en dat afzonderlijk verscheen onder den titel Finis Patrfre, is een Lange
kreet van gloeiende verontwaardiging over het zedelijk
verval van Vlaanderen en over de tamheid en lamheid
zijner medeburgers, waarin zijn kruimige gedachten, zijn
zweepende hekel, zijn opbruischend gemoed, in machtige
bezielde tonen opwellen.
In zijne verhalende gedichten wilde hij schrijven zooals
zijn y olk sprak, opdat het hem zou verstaan hebben ; en
dichtte hij in losse maat en ongesmukte taal. Hij bemerkte
niet, dat die zucht om onder het yolk to blijven niet zonder
gevaar is en dat, waar men in poèzie den eenvoud en de
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proza nadert. Wonder genoeg, zijn proza onderscheidt zich
door heel andere hoedanigheden dan zijn verzen : het is
gespierd van taal, stout van wending, levendig in den
hoogsten graad. Hij ware zeker een zeer eigenaardige
prozaist geweest, hadde hij het gewild ; maar hij voelde zich
onweerstaanbaar aangetrokken door de poezie. Met roerende ingenomenheid spreekt hij van zijn aandrang tot
dichten, van zijn weerzin tegen alles wat hem van zijn
uitverkozen werk afhoudt, van het geluk dat hem wacht,
wanneer hij rich ongestoord aan zijne kunst zal mogen
wij den.
Hij genoot zijn eigen poezie : toen hij heel zijne Drie
Menschen met zorg overzien en duizendtallen van plaatsen
er in gewijzigd had, verklaarde hij dat hij er nu over
voldaan was; hij kwam er voor uit dat hij het gevoelen
deelde van hen, die zijn Keizer Karel hielden voor het
machtigste gedicht dat in onze taal werd voortgebracht.
Het is dan ook zijn meesterstuk : wij hebben het elders
breedvoerig besproken en er de glanzende en de zwakkere
zijden van blootgelegd ; wij mogen er ons hier bij bepalen
te herinneren hoe het plan stout is boven alles, hoe in die
reusachtige opvatting het licht van blijmoedige scheppingslust gloort, hoe de ongekunstelde taal verfrischt en
gekleurd wordt door het leven en de beweging, die er
dringen en stoeien door alle aderen en vezelen van dien
reuzentelg.

Keizer Karel genoot wezenlijk een ongemeenen bijval ;
er waren er die hem den prijs Nobel waardig keurden en
ontstemd waren omdat die opperste eer hem niet geschonken
werd. De Geyter was geen miskende, zooals men het wel
eens zegde bij die gelegenheid en zooals hij het rich in de
laatste jaren zijns levens wel eens verbeeldde. Dat zijne
politieke vijanden den zanger van het Gettzenlied met geen
genadige oogen aanzagen is licht te begrijpen, maar geen
zijner partijgenooten hield ooit op hem te vereeren en in
hooge achting te houden.
In onze vroegste letterkunde bevindt zich een werk dat
onzen dichter bijzonder beviel : de Reinaart de Vos, het
middeleeuwsche epos, geschreven in de maat, die hem
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bijzonder aantrok en die hij opnieuw in eere wilde stellen ;
hij vond er een voorbeeld in dat hij wel niet had nagevolgd,
maar dat door stof en vorm zijne opvatting van de dichtkunst steunde. Hij leverde ervan eene vertaling in Nieuwnederlandsch, die hij liet voorafgaan door eene uitgebreide
en grondige studie over den middeleeuwschen epischen
versbouw, dien hij tot den zijnen aangenomen had. Den
gemakkelijken gang van het verhaal, den smedigen bouw
van het vers had hij gekozen voor zijn eigen epossen en
deed hij met welgelukken waardeeren in ons beroemd
dierenepos. De eerste uitgave dezer vertaling verscheen in
1874 ; in 1898 werd de achtste gedrukt.
Nog een ander soort van zangen droeg veel bij tot zijne
populariteit : de cantaten, die hij leverde aan onze toondichters, vooral aan zijn grooten vriend Peter Benoit.
Reeds in 1864 had hij er eene geschreven : Antwerpen's
Acadevziefeest, waarvan Frans Schermers de muziek maakte ;
dan volgde de lange reeks door Peter Benoit getoonzet : in
1877 : Vlaanderens Kunstroeni (de Rubens-Cantate), op verzoek der Stedelijke Regeering gedicht, bij gelegenheid der
Rubensfeesten en Reislied voor Scholieren ; in 1878 : De
Wereld in, schoolcantate ; in 188o : De Muze der Gesciciedenis,
geschreven voor de opening der Nationale Tentoonstelling
to Brussel ; in hetzelfde jaar : Joncfrou Katelijne, dramatisch
tooneel ; nog in hetzelfde jaar : Hucbald, symfonie, De Genius
des Vaderlands en Reist de Wereld rond ; in 1882: De Rijn,
cantate; in 1384 : Theodoor Van .Rijswijck, cantate voor
schoolkinderen. In 1899, ter gelegenheid der 3oo e verjaring
van Van Dijck's geboortedag schreef hij de Van Dijck-Cantate,
die niet werd op muziek gezet. Tusschen deze in, en wel in
188o, had hij yenny Lind gedicht, eene cantate getoonzet
door Nicolas. Al deze stukken, ontelbare malen herdrukt,
werden op de vleugelen der muziek van den grooten
Vlaamschen toonzetter binnen en buiten ons land gedragen
en verspreidden langs alle zijden 's dichters naam, terzelfder
tijd als dezen van Peter Benoit. De Geyter leverde zijnen
roemvollen medewerker eene stof, die hem en heel het
publiek boeide door ongemeene zangerigheid, door klankenen kleurenrijkdom der taal, door groote gemoedelijkheid in
de kinderzangen, door gelukkige stoutheid en afwisseling
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niet alleen door de hartelijkheid van het woord, maar ook
door de opgetogen liefde voor kunst en land en stad, die
straalt en vlamt in elk vers. De dichter laat er zich van
eene heel andere zijde uit kennen , hij is niet meer de
epische verhaler, die het doek der geschiedenis voor kleinen
en grooten der wereld ontrolt , hij is geworden de lyrische
zanger, die aan eigen gevoel en aandrift lucht geeft.

II
In 1891-92 doorstond Julius De Geyter eene zeer ernstige
ziekte, die zijn leven in gevaar bracht. Hij ontsnapte
gelukkig aan den dood, lien hij zeer nabij was geweest, maar
gevoelde toch nog zekere ongerustheid voor de toekomst,
want den 6n September 1892 schreef hij mij :
Max... In deze (( beroerde tijden » zou een mensch nog
eerder dan antlers naar 't Schimmenrijk kunnen verhuizen.
(Die huizen voor Schimmen toch !)
Ik heb veel dichtwerk liggen, dat ik dezen winter wel in
druk zou willen geven, o. a. de twee eerste boeken mijner
Drie Menschen, die nu eerst zijn zooals ik ze wenschte, met
duizenden verbeteringen, ja, gansch nieuwe zangen, en
mijne Levenswarande, die eerstdaags ook geheel klaar zal
wezen (vier bundeltjes).
'k Zou wel willen... Maar zal die Leelijkaard, die uit
Azia, over Rusland, aangekomen is, mij tijd gunnen ?
Moest hij mij te vroeg medenemen, wilt gij dan zoo
goed zijn die schriften, kort na mijn heengaan, te laten
verschijnen ?
Ik heb ze zoo lief als mijne jongste kinderen, en een
mijner laatste dankbare gedachten zou voor hem zijn die
ze voort zou helpen de wreld in.
Ze liggen zeer veilig, dock.....
Och zeg ja !
Met de hand der trouwe vriendschap,
JULIUS DE GEYTER.

1k antwoordde om hem gerust te stellen nopens zijn
eigen lot en dat zijner werken, voor Welke ik beloofde te
zorgen... en hoorde er verder niets meer van. Ik was mijne
belofte echter niet vergeten en na des dichters dood verstond ik mij met zijne weduwe om de op mij genomen
taak te volbrengen. Zij overhandigde mij de letterkundige
nalatenschap van den heengegane : de afschriften die hij
zelf, voor een deel, jaren vroeger, zeker voor 1892, reeds
had laten vervaardigen of die zij te mijnen gerieve had laten
maken naar de oorspronkelijke teksten in tal van boekjes
en blaadjes opgeteekend.
Ziehier wat ik vond. In den Keizer Karel en het Rijk der
Nederlanden veranderde de dichter niets meer aan de tweede
uitgave die slechts in zeer enkele woorden van de eerste afwijkt. Ook aan zijn laatste uitgave van Reynaert de V os bracht
hij geene wijzigingen meer toe ; maar hij begon de vertaling
van het tweede boek, waarvan hij 190 verzen afwerkte, die
in handschrift bleven en die ik laat volgen op den herdruk
van het eerste boek. Aan Hendrik en Rosa veranderde hij
niets.
Aan De Drie Menschen heeft hij na de verschijning van de
twee eerste boeken veel gewerkt, niet zooveel echter als ik
uit zijn schrijven mocht opmaken. Hij heeft inderdaad
duizenden en duizenden « verbeteringen, » zooals hij het
heet, aan de gedrukte verzen toegebracht, nu eens van
enkele woorden dan van eenige verzen ; een enkele maal
werkte hij een heelen zang om, den vijfden van het tweede
boek namelijk. Klaarblijkelijk was hij voornemens zijn epos
voort te zetten « tot aan het graf » der Drie Menschen,
want onder zijne papieren vond ik ook een aanhef van een
derde en van een vierde boek; maar bij dien aanhef is het
gebleven. Wat afgewerkt is van het derde boek beslaat een
zestal, van het vierde een drietal bladzijden. Ik heb gemeend aan het inzicht van den dichter te voldoen met die
brokken, hoe gering ook, bij het hoofdwerk te voegen.
Wat wij te verstaan hebben en wat hij verstond door
zijne Levenswarande is mij nooit en waarschijnlijk ook hem
niet klaar geworden. Een groot getal schrijfboeken en losse
bladen vol korte verzenstukken heb ik in zijne nalatenschap
aangetroffen, die verschillende titels dragen, maar blijkbaar

tot een zelfde groote « warande » behooren : te zamen beslaan zij niet minder dan 390 bladzijden folio geschrift.
Twee verschillende indeelingen van die honderden
stukken en stukjes zweefden hem voor den geest. Beide
duidde hij aan als volgt op een afzonderlijk blad papier.

MIJN LEVENSWARANDE

I LOOVER
II BLOEMEN
III VRUCHTEN

MIJN LEVENSWARANDE

I MIJN STAM
II HET MENSCHDOM
III KUNSTWERK

Maar naar geen van die twee plannen werden de stukken
door hem geschikt; zij lagen in zes pakken van zeer ongelijke grootte, waarop te gelijker tijd twee, drie of vier der
zes hooger opgegeven titels voorkomen, zonder dat eenige
kenmerkende eigenaardigheid van vorm of inhoud de
stukken van een zelfde pak met elkander verbindt.
Om ons zoo veel mogelijk te gedragen naar de aanduidingen verschaft door den dichter, zullen wij de bundels
op de volgende wijze rangschikken : I. Mijn Levenswarande :

Loover, Mijn Stam ; II. Mijn Levenswarande : Bloemen, Het
Menschdom; III. Mijn Levenswarande : Vruchten, Kunstgebied.
De dichter heeft er de stukken, die zijn Bloemen op een graf
uitmaakten, ingelascht en doorheen verspreid, en nevens
deze eerste zijner verzen komen er voor van elk ander tijdperk zijns levens, tot in zijn laatste jaren toe. Enkele werden
reeds in een of ander tijdschrift of dagblad opgenomen, weer
andere werden op losse blaadjes uitgegeven. Zeer dikwijls
zijn het invallen van het oogenblik los daarheen geworpen
of een woord in rijm een vriend toegezonden. Tot dezelfde
soort behooren de verzen uit zijn zakboekjes overgeschreyen. Wij hebben alles samengebracht, maar zullen niet
alles opnemen in zijne verzamelde werken, omdat niet alles
het verdient en hij zeker strenge schifting zou geoefend
hebben vooraleer zijne werken aan den drukker toe te
vertrouwen.
Verder hebben wij gevonden een reeks verhalende gedichten van veel grooter uitgebreidheid : De Visscher, een
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sprookje in vier zangen ; vier epische verhalen : Vrijheer
Baldrik, Vrijheer Otto, Het Volk en de Vrijheeren, De Wito's ;
alien vooraan in de jaren zestig geschreven. Van De Visscher
sluiten de drie eerste zangen vast aan elkander, maar hangt
de vierde niet met de vorige samen, zoodat het werk onvoltooid bleef en slechts in twee groote brokken tot ons kwam.
Ook het tweede stuk Vrijheer Baldrik biedt leemten aan en de
samenhang der drie overige met elkander is niet duidelijk.
Wij hebben nochtans gedacht heel deze reeks to moeten
drukken uit hoofde van het belang, dat elk harer deelen
aanbiedt.
Een der grootsche plannen waarmede de dichter jaren lang
in het hoofd liep, maar dat hij nooit verwezenlijkte, is Mijn
Walhalla waarin hij zou zingen van zijne vrienden. Hij liet
er zelfs een drietal bladzijden van drukken met den titel :
MIJN WALHALLA, I : VOW'

de Vrienden van Frans De Cort,

waarvan hij eenige exemplaren moet rondgedeeld hebben.
Buiten deze drie bladzijden bleven er nog een zestal geschreven, maar niet gedrukt. Wij zullen er alles van laten
verschijnen wat wij aantroffen.
Verder vonden wij een Treurspel in verzen Kroonj5rins
Herman, waarvan eene brok gedrukt werd in den Gentschen Studenten-Almanak voor 1897 en dat een heel
andere zijde van De Geyter's talent laat kennen.
Dit alles is in verzen. Een dik pak proza vonden wij ook.
Vooreerst een tooneelstuk in drie bedrijven, maar zonder
titel ; verschillende kleine brokken : ideeen over velerlei
onderwerpen, bevattende een paar uitgebreider verhandelingen ; eindelijk honderden brieven aan bijzonderen en
aan openbare personen geschreven, en onder deze enkele
vertoogschriften voor eigen of algemeen belang. Wij kiezen
uit dit alles wat ons voor het lezend publiek van belang en
voor vollediger kennisneming en hooger vereering van
's dichters werken passend voorkomt.
MAX ROOSES.

KEIZER KAREL
EN

HET RIJK DER NEDERLANDEN
IN

MIDDELEEUWSCHEN VERSBOUW

AAN
HET TAALMINNEND STUDENTEN-GENOOTSCHAP

'T

ZAL WEL GAAN!

BIJ DE HOOGESCHOOL VAN GENT
WORDT DIT GEDTCHT
MET ERKENTENIS EN GELUK
OPGEDRAGEN

STUDENTEN !
Als ik voor u mijn hart had uitgcongen,
Weerklonken lang nog echo's van uw tongen :
Gij hadt uw eigen lied gehoord .....
Het lied van uwen stam en uwe vrijheid .....
Eens zult gij, als jonge vogels van onder de vleugelen
hunner moeder, de Hoogeschool uitvliegen over gansch
het Vlaamsche Vaderland.....
Eens in onze gouwen de mannen zijn der wetenschap,
der gerechtigheid, der wetgeving .....
Eens de toekomst voorbereiden naar uwen wensch
en uwe hoop.....
Millioenen handen zullen boven de huidige noordergrens elkander zoeken en ineen zich strengelen .....
Laat immer dan maar 'teilfde liedje schallen :
Hij wordt tens waar, de droom die ,z(56 bekoort ;
Het rijst eens op, het Stanirijk van ons alien,
In Zuid en Noord i
JULIUS DE GEYTER.

VOORZANG

't Was winter nog, zoo dag als nacht
't Lag alles wit nog en versmacht.
En ziet, een klokje bran
De sneeuwsprei door, en sprak :
« Nog niets in groei,
En ik in bloei.. ..
Bloem,
Wat roem ! »
Als 't Mei was, jubelde een roos :
« Mij heeft de zon doorgloeid;
En nog doorblakert zij m'altoos.
Maar ziet mijn kleuren,
Riekt mijn geuren!
Wie zou betreuren
Dat hem de zonne wat verschroeit? »
Dat hoorde een granietrots : « Bloemen,
Die enkel uren
Of dagen duren,
En zich beroemen, —
\Vat eigenwaan !
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'k Lag eeuwen, eeuwen, eeuwen,
Te kronkelen en to schreeuwen
In 't vuur.
Thans lien ik tot de woning
Van Keizer, Taus en Koning,
Als puiksteen der natuur.
Mocht nog een oormensch nu bestaan,
Hij vond schier niets aan mij vergaan. »
Toen zei een diamant :
« Gij spreekt van wee en brand.....
Hoe leed,
Hoe streed
Dan i k niet die de vlam
Gevangen nam ?
Wat z' innigs had, is 't mijne thans.
Ik schiep het om tot kouden glans,
Die flonkeren zal in stafs en kronen
Zoolang men tronen,
Of knielen zal voor Schoonen..... »

Zing op nu, Bard! en zoo gij schept,
Schep weinig, doch met gloed;
Met alles wat gij innigs hebt
En koestert in 't gemoed.

EERSTE ZANG

I
't Is nacht ; maar door het duister heen
Boort aller blik naar 't Gravensteen.
Zij wachten dat van t'Hof-ten-walle
Een vaandel waaie, een vuurschot knalle,
Om Gent en Vlaanderen van den toren
De blijde maar to laten hooren.
Zij staan in 't Belfort, ook een Steen,
Door 't yolk gebouwd, voor 't yolk alleen ;
En Roeland is het, uit wiens mond
De mare galmen zal in 't rond.
Ha! is het gravenkind een zoon,
Het yolk zal 't hooren aan Roelands toon ;
Want klokkeluiders als van nacht,
Viermaal vier, met reuzenkracht,
Zijn uitverkoren door de Gilden,
Die thans nog willen wat z'immer wilden.
« Ha! is 't een zoon, het zal niet meer
Een leenman zijn, zooals weleer,
Een fransche knecht, een duitsche Hans,
Die weinig geeft om het heil des lands.
Hier zal hij groeien, midden in 't yolk,
Sterk als een boom, frisch als een wolk;
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Het zal een Vlaming zijn van Gent,
Die door-en-door zijn Vlaanderen kent,
Hun taal en keuren, hun eer en recht,
Een die zal voorgaan naar elk gevecht. »
En vinniger kijken zij onder 't spreken
Wat vlag men op 't Gravenslot uit zal steken.

II
« Vaandrig, zoo 't een meisje waar,
Wat wenscht gij u, en wenscht gij haar ?
— Voor haar een man ; voor mij geen zier,
Daar 't luttel baten zou, portier. »
Krimpt de Gravin op haar bed ineen,
Z(56 toch spreken beneden in 't Steen
Zij die hoog op de tinne van 't slot
Het sein zullen geven met vlag en schot.
« Maar ware 't een jongen, ik hechtte m' eraan,
Al zou hij rond de w.Treld gaan;
Want goud, dat strooien maar de grooten :
Het stuift hun pxrden uit de pooten !
— Gelijk mijn dochter spreekt gij nu.
Vaandrig, die waar een wijfje voor u!
— Wordt straks dit vaandel door mij geplant,
Portier, dan vraag ik Vxrles hand.....
— Dus, als 't een meld is, jonge maat,
En al uw hoop in rook vergaat ?
— Maar plant ik deze Leeuwenvlag,
Dan, blonde Vrle, goeden dag !
Dan lien ik het Graafje ; en sterk is hij
Die mij zal rukken van z'n zij ! »
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III
Spreken de kleinen aldus in 't kasteel,
Wat grooten er zeggen, verschilt niet zooveel.
't Is in de zale waar d'oude Graven
Tot ridder sloegen en feesten gaven.
Gouden leder, tapijten, staal
Bekleeden de muren der gothische zaal.
Daar staat een bisschop in purpergewaad,
Met schitterend' oogen en blozend gelaat,
En rondom hem een groep van Heeren,
Als rond het Hoofd dat zij vereeren.
Hij spreekt in 't Fransch met blijde stem :
« Ja, weerde neven, lof zij Hem
Wiens vinger ons zoo zichtbaar wenkt,
Zoo Hij den Hertog een zoontje schenkt,
Nu 't huis der Crors, nu onze stam
Hier weer tot zulk een aanzien kwam ....
Wel mag CroI op adel roemen,
Tot Adam schier zijn vaderen noemen ;
Maar ook die de hoogsten in eere staan,
Koningstelgen, vallen en vergaan.
Ons houdt de Heer de zeegnende hand
Boven het hoofd, in dit weelderig land.
Hoog stonden wij eens, maar zonken.
't Verlorene wordt ons teruggeschonken.
Weerstreven wij den Hemel niet :
Nemen wij aan wat zijn goedheid ons biedt.
— Dat zullen wij, dat zal i k toch, neef, »
Antwoordt een grijsaard, « zoolang ik leef.
Maar gij, die wijs zijt, licht ons voor ;
Toon jongren vooral het beste spoor.

— Porcien, dat is te zedig gesproken :
't Heeft nooit een Crof aan vernuft ontbroken,
En u het minste ; hoe grijs van haar,
In het hart zijt gij jong nog, in 't hoofd nog klaar.
Gij weet het wel, en uwen zonen
Hoeft ook hun neef niet aan te toonen
Dat dAar een kindje wordt geboren
Wien meer dan Vlaanderen toe zal hooren.
Blijft elke zaak in haar verband,
Zoo wordt het koning van menig land,
Van menig rijk, ook over zee.....
En zulk fortuin, wie deelen 't mee ?
Eerst zij die van zijn kinderjaren
Zijn leiders, leeraars, vrienden waren ;
Wier ziel in zijne ziel versmolt,
Wier woord als Godes woord hem gold.
Het Yolk van Gent verlangt een Graaf
Naar zijne grillen, een soort van slaaf :
Het weet nog niet, het wil niet weten
Dat zijn Graven Boergondische Hertogen heeten.
Gij, Duc de Chievres, zijt de man
Die 't yolk voldoen en..... 't foppen kan ;
Gij moet dat kind aan u z(56 binden
Dat nooit het zich meer los kan winden ;
Gij moet zijn leeraar wezen, die
Zijn vriend en meester blijft, Crol ! »

IV
Wel spreekt hij zacht; maar andere heeren
Ziet hij nu d'oogen hemwaarts keeren.
Hij wil dus voort met stiller stem ;
De kring treedt nailer rondom hem ;

Doch schielijk wordt een deur ontsloten,
En roept een hoveling tot de grooten :
« Het is een zoon! » op zulken toon,
Dat alien juichen : a Het is een zoon ! »
« Een zoon ! » herhaalt beneden plots
Poortier als vaandrig even trotsch ;
Zij vliegen opwaarts om, ten teeken,
Geschut t'ontbranden, vuur t'ontsteken ;
Het Leeuwenvaandel waait in 't licht,
En 't Belfort joelt op dat gezicht.

V
En Roeland zendt zijn zwaar gebrom
Als een triomfzang in 't luchtruim om.
Hoort wat zij zegt, de klokke van 't yolk,
De mannen die luiden, ten innigen tolk;
Betonend wat dezen, uit luider keel,
Zingen bij elken trek aan het zeel :
« Klept gij, Roeland, zoo is 't brand;
Maar luidt gij, dan is 't zege in 't land.
Luid nu, Roeland, luid zoo straf
Dat onze vaderen trillen in 't graf ! »

En Roeland zendt zijn zwaar gebrom :
Born, born, bengele-born !
Vlaanderen om.

EEN KLOKLUIDER.

0 De Gilden kennen dwang noch vrees.
» Ter Vrijdagmarkt werd ik een wees ..... »
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EEN ANDERE KLOKLUIDER.

« Mijn vader, mijn broeder, mijn oom en mijn neef
» Vochten te Gayer, waar ieder bleef..... »
EEN DERDE KLOKLUIDER.

« Voor 't recht en de keuren, geen man die week
» Te Pevelsberg, Kassel of Rozebeek. ^
ALLEN.

a Bengel nu, Roeland, luid nu zoo straf
n Dat zij het hooren en trillen in 't graf! »
En Roeland zendt zijn zwaar gebrom :
Born, born, bengele-born !
Vlaanderen om.
EEN VIERDE KLOKLUIDER.

« Ter dood, Imbrecourt ! Ter dood, Hugonet !
» Geen vreemde heeren, — ze schenden de wet ! »
EEN ANDERE KLOKLUIDER.

« Maar, winnaars te Kortrijk, te Brugge, te Sluis,
» Voor u nog een danklied met stormend gedruisch. »
EEN ANDERE KLOKLUIDER.

« Het Graafje brengt vrijheid en nring in 't land :
» Gedaan is 't verraad nu, de dwang en de schand ! »
ALLEN.

« Bengel nu, Roeland, luid nu zoo straf
» Dat onze vaderen trillen in 't graf ! »
En Roeland zendt zijn zwaar gebrom :
Born, born, bengele-born !
Heel Vlaanderen om.

Niet lang alleen laat Roeland zich hooren
Het wordt een beiaard op elken toren ;
En van 't stadhuis waar Artevelde
Ten strijde riep of zege meldde,
Bazuint men nu luider dan toen zijne hand
Des pauzen bevel heeft verscheurd en verbrand.

VI
En t'elker stall in Nederland
Vliegt een ruiter ten gezant,
Klinkt, bij 't schallen van trom en hoorn :
Een eigen Vorst is u geboren ! »
En als de ruiter keert naar Gent,
Is 't niet alleen meer dat hij rent :
Gansch een stoet uit elke stede
Rijdt ten doop en feeste mede ;
Want o ! de toekomst is nabij
Dat Neerland een zal zijn en vrij.
Maar 't is, als bij nacht de koetsen rollen
Of in de verte donders grollen.
Zijn 't winden die loeien in hun vlucht,
Of zingen Kmerlen in de lucht ?
Het gezang is als krijgsgezang :
(( Wij wilden geen vreemden, wij leden geen dwang .....
.
Nu ruzen we 't graf uit, zonen, voor u :
Weest vrijlingen, Kmerels, — of slaven nu ! »
Zijn het wel stemmen die 't ruim zoo doordreunen,
Geen wolven, geen zeeen die huilen en kreunen ?
De weg is lang, de nacht is naar.....
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Goddank ! in 't oosten wordt het klaar ;
De zon beflikkert een torentop ;
Daar daagt de stall uit den nevel op ;
Het klokkengeklingel, dat weder begint,
Wekt nieuwe vreugd om 't graaflijk kind.
VII
Volk van Gent, gij juicht op de straat ?
Ginds in die huizinge pleegt men verraad .....
De Croi's zijn bijeen : drie geslachten,
Gekromde ruggen, jonge krachten,
Beramen hoe zij in hun hand
Eens 't lot zullen wentelen van dit land.
0 ! geen van alien die lang verzint :
Hun toekomst zij als die van 't kind,
Dat, ja, zal worden wat voordezen
Hier nooit een worst heeft mogen wezen.
Maar Chievres knede dan 't jong gemoed
Zooals met klei een beeldenaar doet.
Hij maak er toch geen Vlaming van,
Die Frankrijk haat ; geen gildeman,
Die dweept met vrijheid ; geen die vecht
Voor wat dit volkje noemt zijn recht.
Ze zijn Fransoozen, de Crofs,
Wel voor Boergonje en 't Gulden Vlies,
Maar Heeren, Ridders, die degens en schilden
Voor Vorsten voeren, niet voor Gilden.
Frankrijks koningen geven den toon :
Geen troon staat zoo hoog als de fransche troon.....
Eens werd Boergonje luid geprezen :
Zijn hof was nog hooger dan 't fransche gerezen ;
't Was onder den Goeden Philips ; maar wie
Schonk hem dien glans? 't Was een Croi !

Croi, een Franschman, die Franschman bleef ;
Maar wien de fortuin tot Boergonje dreef.
Z6(5 nog de neven : o ! eens moet alien
Meer dan weelde ten deele vallen.
Was immer Boergonje geen fransche held
Die vreemden beheerschte met liefd' of geweld ?
Wat razen die vreemden van taal en wetten
Tegen den Heer die hen kan verpletten ?
Der Vlamingen tale moet worden versmacht !
In 't Fransch alleen vindt Boergonje kracht.
Fransch zij de band die het land omspant,
Die 't sluit aan hof en adelstand.
Van « Nederlanden moog Nassau spreken :
Niet hij zal het kind en de toekomste kweeken!

VIII
Volk van Gent, gij juicht op de straat ?
In 't Gravenhof wordt geheuld met den Staat.....
Ze zijn, — de Crors, — tot hun Hertog gegaan,
En bieden hun vreugd en hun wenschen hem aan.
« Bisschop, uw komste vervult mijne hoop, »
Zoo sprak de vader ; « gij zijt bij den doop.
Maar 't wintert nog ; doop hier het kind,
Dan is het beveiligd voor kou en wind.....
— 0 wis ! geen tochtje mag er zweven
Dat hinder zou doen aan zijn dierbaar leven.
Maar, Uwe Hoogheid, zoo heilzaam en sterk
Werkt op de volken de luister der Kerk... .
En Duc de Chievres voegde erbij :
« Met de lieve gezondheid gelast ik mij !
Laat mij Uw Hoogheid d'eer en de zorg,
Zoo blijf ik voor alles, voor alles borg.
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Heil onzen Hertog ! Heil zijner spruit !
Heil onzen Koningen ! » riep men nu uit.
Blij om wat hij hoorde en zag,
Groette de Vader met gullen lach ;
Dankte hen voor hun liefd' en trouw,
En zei dat zijn gunst hun blijken zou.

—

Ix
En ziet, nu rijzen zuilengangen,
Met goudfluweel en damast behangen,
Van 't hof des vaders ten tempel des Genen
Die vorsten onttroont, en hun tronen kan leenen.
Lang is 't portiek, maar zoo ver als het strekt,
Met eik bevloerd, met tapijt bedekt.
Zelfs d'oude Margareta zal
Hier treden zonder ongeval,
Zij die, omringd van al de magen,
Het kind in d'armen zelf wil dragen.
Wat poorten aan die gaanderij !
Voor 't Yolk alleen twaalfmaal drij,
Om toe to juichen met lustig geschal,
Als 't Hof met zijn stoet naderen zal.
Een ruimere poort voor 't Magistraat ;
Een hoogere poort voor Vlaanderens Raad ;
Een trotschere nog voor den Adelstand,
Ten hove stroomend uit gansch het land.
0, d'adelpoort met haar breede tinnen
Rijden de ridders hoogmoedig binnen :
Hun degens omkransen, naar kunstvollen zin,
Hier 't wapen van Hertog en Hertogin.
Ze rust tegen bergen van bloemen en groen,
Omwaaid van wimpels, bekleed met festoen ;
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Want Chievres plunderde slot en kasteel :
Het rijkste der rijken, niets was te veel.
De bisschop, schertsend met Jezus woord,
Noemt deze poorte « de Vredepoort ».

X
Maar hoort, daar zegt een Gildedeken :
« Nog trotscher moet de volksmacht spreken !
In 't Belfort liggen de keuren, — daarboven
Zullen wij Gent en zijn vrijheden loven. »
En in de lucht was daags nadien
Tusschen twee torens een brug te zien,
Die zweefde gelijk een monstergans
Van torentrans tot torentrans.
Onder slingerden reuzenschilden
Van Vlaanderen, Gent, Gemeenten, Gilden.
Door touwslagers, op eenen nacht,
Werd dat wonderwerk volbracht.
't Volk heeft zin en geest gevat :
« Ja, in 't Belfort ligt de schat .....
Dien omgolvend met leeuwenbanieren,
Zullen de Gilden het Graafje vieren,
Opdat hij hun recht eens, hun heiligste goed,
Bezegelen moge, des noods met zijn bloed. »

XI
Fransche Gezant, wat grimlacht gij,
En mompelt : « Volksrecht — spotternij ! »
Hebt gij dan niet de verraders gekend
Wier hoofden nog onlangs rolden in Gent ?
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XII
Van heind en ver is men toegestroomd.
Hij nadert, de doop door Croi gedroomd ;
De nacht dat hij in eer en macht .....
De nacht ? Waarom een doop bij nacht ? —
Kerkgeheimen, hofkabalen
Mag het zonlicht niet bestralen.
Duizenden fakkels moeten den stoet
Herscheppen in een vlammenvloed ;
Wapen-, goud- en steengeflonker
Een toovering zijn in 't spokende donker.
Als bliksem uit een zwarte wolk,
Zoo schiete een flits door uw ziele, o yolk,
D'eerste maal als 't graaflijk wicht
Daarheen zal \gotten voor uw gezicht. ...

XIII
En zoo geschiedt het. Treedt met mij
De hoofdkerk binnen, en van ter zij
Hooren wij samen, schouwen wij aan
Wat bier gezegd wordt en gedaan.
In 't midden nemen prelaten stand,
Met den mijter op 't hoofd, den staf in de hand ;
Rijen van priesters, in 't wit gekleed,
Doorbladeren koorboeken, zingensgereed ;
En monniken staan eromhenen geschaard,
Gehuld in hun pij, in hun kap en hun baard.
Ramen en muren verdwijnen voor d'oogen
In prachtstof die neerhangt van pijlers en bogen.
Flambeeuwen verspreiden op aller gezicht
De flikkerende vaalheid van 't smookende licht.
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Wat gonst daar buiten ? 't Is de stoet
Die nadert, 't is de vlammenvloed.
De bisschop wien d'eere der dooping behoort,
Daalt van den autaar, en treedt naar de poort.
Al de prelaten omringen den troon
Waaronder hij vaart tot des Graven zoon.
Nu dreunen van 't orgel, nu galmen van zangen
Uit honderden monden beuken en gangen.
En weer keert de hemel, met hof nu en wicht,
Tot waar de doopvont staat gericht.
Het yolk stroomt mee in 's Heeren huis,
Als golven die breken door een sluis
Maar plots geen toon meer uit orgel of mond :
All' oogen staren naar de vont.....
Duitschlands Keizer zal peter zijn :
Een CroI treedt op voor Donau en Rhijn ;
Hun neef van Bergen voor Spanjes Koning,
Beiden als heerschers gekomen ter kroning.
Nader treedt de grijze Margreete,
En vraagt, ontroerd, dat hij « Karel 0 heete.
De bisschop fluistert in zalvende taal :
« Hij heete, Mevrouw, als weleer uw gemaal ..... »
En nu hem 't water vloeit van de vingeren ;
Nu twintig wierookvaten slingeren ;
Nu duizend monden weer met psalmen
Gewelven en beuken doen dreunen en galmen,
Nu vlamt een zwrd, nu strekt een Heer
Boven het hoofdjen een degen neer .....
Een rilling vaart door elks gebeente :
Wat staat u to wachten, trotsche gemeente ?
Zal dan dat kind eens dorsten naar bloed,
Steden verdelgen, leven en goed ?
0, spoedig andere, gulle geschenken,
Die 't immer met vreugde moog gedenken !
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Nu worden schatten van kunstwerk en pracht
Door edelknapen aangebracht.
Wat hoed wordt door Croi geschonken ?
Het is een helm uit goud geklonken :
Zij oorlog of vrede den volken beschoren,
Als 't kind met den helm maar is geboren !
En de vliegende phenix erop beduidt :
Zoo slaan ook wij de vleugels weer uit !

XIV
De kerk stroomt leeg. — « Nu wij met gaven, »
Roept het yolk, « naar 't Hof des Graven !
Nu der Gilden hull' en gunst ! »
Meester Dries, in d'edele kunst
Van goud- en zilverwerk ervaren,
Dreef een schip dat op de baren
Aangezeild komt met een vlucht
Als een arend in de lucht.
Meester Axel, nog bekwamer
In 't hanteeren van den hamer,
Bracht uit goud en diamant
Een beker op zijn voet tot stand,
Met zooveel kunstschoon, zooveel pronk,
Dat nooit een monark uit een rijkeren dronk.
Ook meesters uit andere steden — wel honderd
Hebben die werken gezien en bewonderd.
Quinten Metsijs heeft gezegd : 0 Geen man
Leeft er op aarde die 't beter kan. »
En Axel noch Dries, door hoevelen beloerd,
Hebben een haar van hun baard verroerd.
Deze gewrochten, nu, draagt men den varier,
In name van alien, van alien tegader.
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XV
Men komt ten hove. Mevrouwen en Heeren
Staan om den Graaf nog in hoogtijdskleeren ;
Doch rechts en de naasten staan de Crofs.
Een hoofdman treedt vooruit met Andries,
En biedt het zilveren schip, dat de zaal
Schijnt binnen to zeilen in zegepraal.
Een vreugdegeruisch verheft zich plots.
Het oog des Graven straalt van trots.
De hoofdman leest wat door de stift
Van meester Dries op den boeg is gegrift :
GHEROEMT END GHESEGHENT SY KARELS REGHEERING
SO SCHEPEN SEMEN VOOR HANDEL END NEERING

En de vader zegt op ontroerden toon :
« Hebt dank, Burgers ; hebt dank voor inijn zoon !
Nu treedt een hoofdman met Axel nailer,
En ook den beker biedt hij den vader.
Welk een gejubel de tale doorklinkt,
Zoodra hun dit kunstwerk in d'oogen blinkt !
De hoofdman leest wat krolt en slingert
Urn den voet, op den rank van een wingerd :
DEN HEERE MYN
EEN WARM GHEMOET ENDE FRISSCHEN WYN !

Lachend roept nu de Graaf : « o Zeker !
Reeds morgen, Meester, doop ik dien beker.
Van hand tot hand nu gaat hij rond,
En lof bekomt hij uit elken mond.
Aileen de Gras zien alles aan
Als menschen die niet of die 't antlers verstaan ;
Tot Chievres spreekt : « Maar zeg mij thans,
Hoe luiden die opschriften toch in het Fransch ?
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En als hij 't hoort, voegt hij zijn lof,
Droog en koeltjes, bij lien van 't hof.
« Gingen die drijvers, een jaar nog of meer, n
Herneemt hij, « bij Franschen in de leer,
Ze brachten het verre, zeer verre misschien.... »
Hoe wordt hij met toorn door het yolk nu bezien !
Een Deken mompelt : Valsche Gras ! »
Doch roerloos weer staan Axel en Dries.
« Nu, Vrienden, gaat zien : heel Gent is in feest, »
Spreekt de vader met luchtigen geest.
Zij zwijgen en gaan ; een strenge groet
Is d'eenige taal van hun gemoed ;
Maar buiten klinkt luide : a Schande voor 't land....
Hij stond aan 's Graven rechterhand ! »

XVI
Doch stil nu, wrevel ; weg nu, hoon :
Ziet, het is buiten zoo heerlijk schoon !
En « Wij gaan mee, met uw verlof, »
Riepen stemmen hun toe uit het hof.
Het waren vreemden, zoo zij hoorden,
Uit oost en west, uit zuid en noorden ;
Gezanten die hulde hadden gebracht,
En Gent dezen nacht wilden zien in zijn pracht.
Die zouden dus mee ; en waarom niet ?
Had ook over hen de Graaf geen gebied ?
Was elke Nederlander geen broeder,
En Gent niet aller steden moeder ?
Daar speelt muziek, daar dreunt gezang.
Urn 't hof des Graven wat volksgedrang !
De Lieve wemelt van booten en lichten,
Die zwenken en schieten, die kruisen en zwichten.
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De speleren staan op het dek van de Meeuw ;
Boven hun tente waait Vlaanderens Leeuw ;
Maar hooger klimt Anselm, wiens hoorn
Een deuntjen uit den mast laat hooren.
De spelers op 't water, het yolk aan den wal
Herhalen zijn deuntje met lustig geschal.
Zoo klinkt tot den hove het blijde refrein :
« Groot zal hij worden, het Graafje klein ! »
Maar driftiger stijgt uit de woelende schaar :
« En een Gentenaar ! een Gentenaar ! »
Vooruit, vooruit ! Wat zien zij thans ?
De Belfortbrug, de monstergans ;
Reuzen geleund tegen leeuwenvanen ;
Schittrende zonnen, draaiende manen ;
Den draak die sterren spuwt in 't ruim ;
Walvisschen, water blazend en schuim ;
Op waaiende wimpels in lichtende kleuren :
DEN GRAVE SYN VOLK, EN DEN VOLKE SYN KEUREN

Nog voorwaarts, voorwaarts ! — Bouwde een koning
Ooit zulke schouwplaats voor zijn woning
Als koopman Martens ? Ziet, zijn zonen
Strooien ponden, zijn dochteren kronen,
Gewonnen met eere, verkwist nu met lust
Voor hem die vrijheid brengt en rust.
Vooruit, vooruit ! — Welk feest voor d'oogen !
Geen plein zonder poorten, geen straat zonder bogen,
Geen boom zonder lichtjes, geen water, geen vliet,
Waarover geen bootjen al jubelend schiet.
Op pleinen en markten zijn 't schouwtooneelen
Voor yesten, stampiéen en zinnespelen ;
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Op markten en pleinen stapelen eaten
Die wijn voor alien vloeien laten ;
Waar elke Gezant met een volksman klinkt,
En ieder een schaal op het Graafje drinkt.
Niet minder gul is 't feest voor d'ooren :
Klokkenspel op elken toren;
Over heel Gent Anselms refrein :
« Groot zal hij worden, het Graafje klein ! »
Maar 't yolk nu alom ook, met driftig gebaar :
« En een Gentenaar ! een Gentenaar ! »

XVII
Hierbinnen ! » riep de Weversdeken ;
« Hier kunnen wij eens rustig spreken. »
En arm aan arm, en hart bij hart,
Trok onze groep IN DEN VLIEGHENDEN HERT,
Een gildekamer die 't krachtig woord
Van lijders en strijders vaak had gehoord.
Hier rustig spreken ? .... De zaal was vol
Van die weefden uit vlas en uit kemp en uit wol ;
Van hen die ook voor kerk en hof
Goudlaken wrochten en vorstiijke stof ;
En, zelf gedoscht in bont en fluvv eel,
Hier Cyperwijn dronken als ginds in 't kasteel.
De Deken beklom de tribuun en riep uit :
« Welkom, Gezanten uit noord en zuid ! »
Gesloten was nog niet zijn mond,
Als ieder al recht en to jubelen stond.
Plots als daarbuiten klonk het refrein :
« Groot zal hij worden, het Graafje klein ! »
En « een Gentenaar, een Gentenaar ! D
Herhaalde men hier nog luider als daar.
a
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Medegerukt door zijn eerlijk gevoel,
Klom de Gezant van Zwol op een stoel,
Strekte de hand, en met heldere stem :
« Meer nog, meer nog, vragen wij hem.
Is 't -Uwe Graaf, het is Onze Heer ;
Een Gentenaar, ja, maar meer nog, meer :
Slaan wij de handen in elkander,
En worde 't Graafje een Nederlander !
Geen streken op aarde zijn d'onzen gelijk.
Hij stichte uit alien een weergaloos rijk.
Ja, broederen moeten wij wezen, — wij ;
En ons aller, ons aller Koning, --- hij ! »
Welk een edele man ! Hij voelde 't zoo diep ;
En 't was of een vuurstroom de zale doorliep.
Daar barstte men los in gejuich en gejoel ;
Doch een Brugling rees op, en beheerschte 't gewoel :
« Dan zullen geen ip rden ons meer vertrappen ;
Geen Franschen ons 't bloed meer uit d'aderen tappen ! ))
En eer het gejubel nu weder begon,
Riep een uit Braband, zoo luchtig hij kon :
« Ge hoort wat zij zeggen, en ik voeg erbij :
Wij denken in Brusselen juist zooals zij ! »
— Wij t'Antwerpen ook ! --- Ook t'Utrecht ! — Te
[Dordt ! —
— Alom waar Vlaamsch gesproken wordt ! ))
Zoo vlogen de kreten dooreen in de zaal :
0 ja, dat was het, — de taal, de taal !
En tot de Gezanten strekten zich plots
Honderden handen met innigen trots.

XVIII
Heilige geestdrift, die z(56 ontbrandt
Voor een machtig vaderland,
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Wie voelde u minder ? Een groep wier taal
De tale niet was die klonk in de zaal,
De Waalsche gezanten.... — Zij juichten wel ;
Maar hunne stemme klonk niet zoo hel ;
Hun oogen blonken niet met den gloed
Die opvlamt uit het vol gemoed.
Men fluisterde hun wat gezegd was ; ze mor gen :
« Wat zou er dan van Ons geworden ?
Doch 't was maar een beek in een bruischenden stroom,
Een blad in de kruin van een ruischenden boom.
« 't Zal wel gaan ! » spraken zij-zelf ;
En voort galmde het gothisch gewelf.

XIX
Heilige geestdrift, die weze gevloekt
Die u te dooven, te smachten zoekt !
Den morgen na dien heerlijken nacht
Werd Chievres bij zijnen Hertog verwacht,
Die, wat hij wenschte, wat hij wou,
Hem niets, niets weigeren zou.
En Chievres sprak : « Uw Hoogheid zag
Wat een Crol door zijn trouwe vermag.
Doch wat ik deed, 't was voor mijn.... Koning,
Zonder verlangen om belooning.
Alleenlijk wensch ik : het lieve kind
Worde alom eens naar waerde bemind
Alom, want wie, wie kent het getal
Der kronen die het dragen zal ?
Zelfs Karlemagne heeft wellicht
Zoo ver den scepter niet gezwicht,
Als hij hem zwaaien zal. Veel
Valt dus een dag den man ten deel

_
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Die 't jeugdig hoofd en harte beiden
Tot zooveel grootheid op moet leiden.
— Wees gij die man ! Vorm g ij mijn zoon ! ))
Sprak de Graaf ; loch op zedigen toon :
« Ik ben 't niet wrdig nog, maar hoop
Het w2erdig te worden na eenig verloop.
Zijn peter Chimay ware de man,
Tot i k eens de leiding voleinden kan....
— 't Zal zoo geschieden, en laat ik 't leven,
Men vindt het z(56 door mij geschreven.
Kom mee, de Gravin zal spreken als ik. »
De Chievres volgt met glansenden blik ;
En in de kamer der moeder kust
Hij 't kind dat in zijn wiegje rust.

XX
Heil hem, voorwaar, die hier mag zaaien :
Den rijksten oogst zal hij eens maaien !

XXI
En van des kindjes min en baker,
Zijn speelnoots en nar, tot zijn leeuwenbevvaker ;
Van wie hem letters leeren zal,
Tot wie hem zal spreken van God en 't heelal ;
Van wie hem helpt een schaap te toomen,
Tot wie hem voorzwemt over stroomen ;
Wie valken africht, honden drilt ;
Wie krankte heelt en lij den stilt ;
Wie 't steigren hem leert op een hunkerend pxrd,
't Geschut met de buks,'t gezwaai met het zwxrd,
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Vedel- en dichtkunst, zang en dans, De Chievres kiest hen alien thans.
Den knapelijn dringe geen woord in het oor ;
Men legge boek noch prent hem voor,
Die hij niet wil, hij die 't gemoed
Ter heerschappije vormen moet

XXII
En welk een eeuwe breekt er aan
Zie, 't menschdom is tot ginds gegaan,
Waar bergen staan zoo duizelig hoog
Dat nooit een arend z' over vloog ;
En links en rechts, zoo ver als het ziet,
Zinn 't bergen, nog bergen, anders niet.
Arm Adamskroost, waar staat ge voor ?
Al ware 't graniet, gij zult erdoor !
Gij zaagt sinds eeuwen, zaagt van verren
Bij dag de zon, bij nacht de sterren
Over die bergen, in 't rein azuur,
Hun stralen schieten, het goddelijk vuur.
Donker schijnt wat daarachter ligt.
Wie weet wat daar tiert en al geurt in het licht !
Wel zeggen uw priesters : « Hier is de grens ;
Naar geheimnis ; — niet verder, mensch !
En wel de gekroonden : « Zoo wil het God....
Berust als vroeger in uw lot. »
Maar in elk gemoed fluistert een stem :
Anders, anders voelt gij Hem.
Waarom toch hart en hoofd u schenken,
Dan tot gevoelen, dan tot denken ?
Zoeken is plicht, weten is loon :
Hij is uw vader, en mint zijnen zoon.
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Ge blijft in het duister ? Treed op in de klaarheid !
Lesch uwen Borst naar recht en waarheid.
Heeft nog de mensch niet genoegd geloofd,
Gebeden, geleden, zich afgesloofd ?
Erdoor thans, door 't gebergte been,
Al ware 't harder nog dan Steen ! »
En delvend, beukend, brekend, boorend,
Dringen zij voort, op hunzelven vertoornd.
Uilen, weg ! uit spelonk en grot.
Die slangen, die adders den kop geknot !
Zij mijnen, zij zwoegen, — maar naadren het licht :
Zie, daar flikkert een straal als een schicht.
Zij juichen, want o ! de toekomst zal schoon zijn ;
't Geluk der geslachten hun eer en hun loon zijn ;
Heel d' aarde zal trillen van 't zegegeschreeuw....
Ja, zoo brak z' aan, de zestiend' eeuw !

TWEEDE ZANG

I
Lieve, blonde
Rozemon de,
Als gij trippelt over straat,
Waarom laat g' uw sluier waaien ;
Waarom zoo uw hoofdje draaien,
Met dien glimlach op 't gelaat ?
Als ge rijdt naar vaders weien,
Springt er vuur op uit de keien,
Vliegt een stofwolk in het ruim ;
't Landvolk staart met welbehagen
Naar dat meisjen op haar wagen,
Naar dat p2erdje wit van schuim.
Lieve, blonde
Rozemonde,
Gloeit gij z.:56 van levenslust ?
Hoe kan 't wezen, wie gelooven
Dat g' uw hartje niet laat rooven,
Dat ge nooit nog hebt gekust ?
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II
Zijn hunne dochters poezel en jent,
Trotsch en streng zijn de Dekens van Gent,
Te trotsch om to hooren wie laster spreken.. .
— Bewaak toch uw Rozemond, Slachtersdeken !
Bewaak ze ; maar om den jongeling niet
Die droomend ze gaan en komen ziet,
Naar hij, van achter zijn bloemen en loover,
Gluurt door het raam uit het huis van daarover.
Mistrouw niet Willem, die uw kind
Met al den gloed des harten mint.
Hij sprak haar nooit, hij zachtgeaarde ;
Hij is pas hier, nit Oudenaarde,
Voor Beke den Leeu-were, den meester dien Gent,
Dien ieder land als tapijtwever kent ;
Die 't Gravenhof, die koningszalen
Met zijn gewrochten mag zien pralen.
Willem is de hand, het hoofd
Dat Beke nog hooger eer belooft.
Door hem zal Beke van Melle naar 't leven
Geteekend zien, en z(56 doen weven
In 't muurtapijt dat na April
De slachtersgilde hem schenken wil.
Doch Willem schetst nu uit zijn raam
Vader en moeder en dochter tezaam....
Wie heimlijk op den zolder komt,
Staart het aan, en staat verstomd ;
Maar of men looft, en of men zwijgt,
Hij voelt dat het bloed naar zijn voorhoofd stijgt,
Hij die het drietal in 't aanzijn riep,
En Rozemonde goddelijk schiep.
(( Wat is hij verliefd, de brave jongen ! »
Is vaak van den trap hem in 't oor gedrongen ;
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En, waarlijk, schier heeft hijzelf geknield
VOOr 't beeld door zijn harte zoo bezield.
Niet Willem mistrouwe men dus : — meer
Is hem 's meisies eer clan eigen eer.

III
De dag is daar dat de Gilde haar Deken
Naar ouder wijze zal besteken.
Met vrouw en dochter aan de zij,
Door een dubbele vriendenrij,
Treedt hij de feestzaal binnen, en ziet
Er vlak het tapijt dat de Gilde hem biedt.
Daar staan zij vOOr een kunstgewrocht
Als nooit hun oog aanschouwen mocht
Plotseling barsten, krachtig en luid,
Handgeklap en gejubel uit.
Rood van geluk, houden zij d' oogen
Erop gevest, of 't hoofd gebogen.
Hoe waar en schoon, hoe schoon en waar !
Wie zoo hen beeldde, wat kunstenaar !
Heeft elk reeds Willem eer bewezen,
Thans van den Deken wordt hij geprezen.
Gul schudt deze des jongelings hand.
« Kom gij dit hangen aan den wand, ))
Zoo spreekt hij ; « laat m' u, waar wij wonen,
Nog hartelijker dank betoonen. ))
En met den man bidt ook de vrouw
Dat hij hen eens bezoeken zou.
En als de Breydels daags nadien
Willem in hun woning zien ;
Na d'ouders hem den dank en hulde
Betuigden die hun hart vervulde,
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Komt Rozemonde voor hem staan,
En biedt hem ook heur handjen aan.
Welk gevoel van zoet geluk
Doorstroomt hem bij dit handgedruk !
« Gij maaktet, Schilder, mij to schoon.
Ruischt het hem toe op engelentoon :
En hij, hij fluistert als met smart :
« 0 ! zooveel schooner nog staat g' in mien hart! »
Vader en moeder, ze hebben 't gehoord ;
Wisselen z' een oogslag, ze reppen geen woord.
Rozemonde bloost niet, neen :
Zij glimlacht eens, en trippelt been.....
Hij is van nature zoo kiesch en bescheiden.
Ze merken 't wel, haar ouders beiden.
Hij hangt het tapijt, groet alien, en gaat
Met snellen voet en rood gelaat.
De moeder mompelt : « Ach ! 't is zonde- ...
Pas toch op uw hartje, Rozemonde ! ))
Maar 't meisje lacht en zegt gezwind :
« Hij is nog blooder dan een kind ! »

IV
Diezelfde week nog sprong zij, als
Van liefde dronken, om zijn hals .....
Met lichten tied en blijden zin
Toog zij tot Machteld, haar vriendin,
Langsheen de Leie, onder linden,
Waar 't wandelen zoet was voor wie minden.
Een jongeling volgde waar zij schreed,
Gelijk het ijzer den magneet.
Vrouw Machteld woonde aan d' overzij.
« Gelukkige Machteld, » mijmerde zij,
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« Die juist den man vond naar heur herte,
En reeds een kindje heeft als Berthe.
Daar speelde 't kindjen op de stoep.
Ze noemde 't met een gul geroep ;
En op het zien van Rozemonde,
Rees Bertha de stoep af, en stond ten gronde.
Met opgeheven armpjes liep
Ze recht naar de maagd die zoo vriendelijk riep.
0 ! 't water ! — Rozemond kreet
Alsof men heur harte aan stukken reet.
Maar 't kindje, met d'armpjes tot haar nog gericht,
Stort in den stroom, en zinkt weg voor 't gezicht.
Wee ! wee ! Gelijk een wilde
Liep nu de maagd, en huilde en gilde ;
Maar eer ze kwam waar 't wichtje zonk,
Terwijl heur naam het ruim doorklonk,
Sprong er een man, en zwom, en schoot
Zoo snel naaronder, of de Dood
De Slachtersdochter hield omvat,
Die stervend hem om redding bad.
Juist kwam Machteld uit ; ontzind,
Kreet d'arme moeder om heur kind.
Maar Willem rees op. Met de tanden hief
Hij boven 't water het wichtje lief ;
Doch pers en blauw, zoo slap of 't leven
Reeds 't roerloos lijfje had begeven.
Hij reikte 't aan met eene hand,
terug ten overkant.
En zwom

Hoe dokterskunde, moedermin,
Hoe hulp van vader en vriendin
Weer d' oogjes openden in 't hoofd
Waar alle geest reeds was gedoofd ;
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Hoe 't kind herleefde ; hoe een lack
Verrukte wie erover lag,
Dat voelt alleen wie kinders heeft,
En voor een engel heeft gebeefd.
't Had lang geduurd. Thans, blij to moe,
Toog Machtelds gade tot Willem toe,
Die langer niet mocht denken dat
Hun harte hem vergeten had.
Nooi kwam Willem, loch hij kwam ;
En toen zij hem nabij vernam,
Sprong Rozemonde, en hing hem, als
Van liefde gloeiend, aan den hals :
« 'k Had schier een flood op mijn geweten .....
U, redder, zal ik nooit vergeten ! »
Omhelsde ook de moeder hem,
Zei deze hem dank met haar innigste stem,
Zijn ziel scheen enkel des bewust :
Dat Rozemond hem had gekust .....

V
De lente verzwond ; de zomer gloeit :
't Is mooier dan ooit dat het kindeken groeit.
Elk vogelenpaar heeft een nestje fijn .....
Wanneer zal bij h e m Naar nesteken zijn ?

VI
Er liep een hert in Gent ; hij vloog
Straat-in, straat-uit, als een pijl uit een boog.
Een horen klonk : halali, halala !
Daar reed op een poney de Graaf hem na.
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Wel poogden zijn ruiters hem in to sluiten ;
Maar voort vloog de hert, — en de poort uit, naar
[buiten
Naar Melle, waar des Dekens vee
Stoeide in 't gras als de visch in de zee.
Rozemonde reed alleen
Weer ter Scheldeweiden heen,
Als over haar paardje 't gehoornde Bier
Een sparrenbosch insprong met schichtigen zwier.
Haar kleppertje steigerd' en wou van de baan ;
Zij hield met den toom en haar zweepjen het staan ;
Keek om, — en Heeren in vollen draf
Kwamen gerend, op den vluchteling af.
Maar weg was de hert. Zij hoorde : « Ginds
Jaag ik niet, Vaandrig. » — « Ook ik niet, Prins !
Doch kijk : een andere ree, die wis
Uw jeugdig hertje wxrdig is..... »
De Schoone trof den jongen vorst,
Dat hij schier zien noch spreken dorst.
Hij groette met ontblooten hoofde
Wie hem op eens het hart ontroofde ;
En toen zij voortreed, bleef en stond
Hij als gekluisterd aan den grond.
Wel oogde hij ze na, maar zoo
Als maakte hem ook de liefde bloo.
't Was hem een droombeeld, — tot hij zag
Dat z' omkeek met haar zoetsten lach .....

VII
Wie blies u, meisje, at in 't oor ?
Een jonge vorst heeft alles voor,
Ook 't rijpen der gevoelens. — Ach !
Zijn bloed is vuur sinds dezen dag.
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VIII
Het eerste licht was haar geschonken
Als 't ook voor Karel had geblonken
Denzelfden dag was 't dubbel feest
In harer ouderen huis geweest :
Voor 't kind, waar zoo hun hart om trachtte ;
Voor hem dien Vlaanderen zoo verwachtte.
Eilaas ! hoe dikwerf sinds dien tijd
Had heur ' t verhaal van die feesten verblijd ;
Hoe vaak mocht zij van buren hooren :
« Zij was voor 't Graafjen als geboren !
Hoe vaak uit vaders mond verstaan :
« Eerst nu zal Gent zijn gangen gaan ! »
Dit had in 't kinderhoofd gespeeld ;
Dit had het maagdenhart gestreeld.
Zij voelde wel, 't was dwaas en blind :
le was toch maar een slachterskind.
Dat klaar besef ontschoot haar snel ;
Maar dat ze schoon was, wist ze wel...
Die jonker thans, met pluimen hoed,
« Hij is 't ! Hij is 't ! » riep haar gem oed.

Ix
I)aar ging bij haar vader, den Slachtersdeken,
De Vaandrig vleesch voor 't Hof bespreken.
« Geen koster, — de Proost doet mis in St. Baaf:
De Deken moet leveren aan den Graaf. ))
De slachter boog voor d'eer, en zone
Ten hove vrouw en Rozeniond.
Daags nadien ging de maagd alleen ;
En elken dag nu toog z' erheen.
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1)e derde reis, o hemel ! ontmoette
Ze juist den Prins, die bloosde en groette.
De vierde, sloot hij heur handjen in 't zijn,
En roemde 't kleintjes, malsch en fijn.
Hij gaf er een kus op ; maar vlug en stuff;
Trok zij 't poeslig handje terug.
Den vijfden dag, - wAt hij bestond ! —
Drukte de Prins haar een kus op den mond.
Wel liep zij heen ; maar al waren de steentjes
Noch ruw nosh beet, het was op haar te(mtjes ;
En zij blikte naar hem aan de poort nog Bens weer.
Den zesden, neen! vlood zij niet meer :
Zij zoende als hij, en vlijde den vorst
Het hoofdje lief aan de kloppende borst.
« Noem mij niet Graaf, maar Karel, » fluistert
Hij die de Schoone in d'armen kluistert.
Ik durve niet.....
Het antwoord suizelt :
-- Is er een mensch die ons hoort of ziet ?
Als man nu tilt hij haar op van den grond,
Drukt zijnen mond op haren mond,
En draagt z' in een zaal waar z' alleen zijn en stil.
Zij la at zich dragen waar hij wil.....
Dicht valt de voorhang van bloemig satijn ;
En de Vaandrig treedt op, en houdt wacht voor
i't gordijn.

0 eerste liefde, eerst omstrengelen,
Zijt gij alleen dan niet voor d'engelen ?
Wie toch, wie antlers dan een God
Heeft u gedroomd, o zoet genot !
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Een kindje wordt met melk gevoed,

Met al wat rein is, mild en goed ;
Is 't eens ontgroeid aan moeders armen,
Dan mag het in de zon zich warmen,
Waar 't heel de schepping tegenlacht,
Waar alles lusten teelt en kracht.
Heeft z(56 de natuur het gerijpt voor het leven,
Dan wordt, voor den arbeid, het loon hem gegeven,
De liefd' eener maagd die als hij is gegroeid,
Als hij is gerijpt, en om kussen nu gloeit.
't Is of ontgoocheling en pijn
Aan 's menschen wording vreemd moet zijn ;
Of lusten en frischheid, die 't leven doorstroomen,
Maar eeuwig bestaan door de jeugd en haar droomen.
Haar stoute droomen ! Minnend harte,
Wat deert u hinder, scheelt u verte ?
Een arend stijgt ten hemel op,
En zeeen over, om ten top
Van woeste rotsen Haar to vinden
Om wie hij weeklaagde aan de winden.
Hij zag haar nooit, maar voelt dat zij
Op duizend mijlen smacht als hij.
Nu moge 't stormen in de lucht,
Hij klieft orkanen in zijn vlucht ;
En komt hij aan, en krijt hij zegen,
Zij klapwiekt ook, en stijgt hem tegen.
0 eerste liefde, zoete dwang,
Dien elk gedenkt zijn leven lang,
Wees gezegend ! — Wie zou kampen
Met al de jammeren, al de rampen,
Zoo daar geen stemme riep in het hart
« De liefde balsemt elke smart.
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Herinnert u, gij afgesloofden,
)) Gij zuchtende borsten, grijzende hoofden,
)) Hoe d'eerste maal, met gansch haar ziel,
)) Zij zwijmend aan uw boezem viel ? »
Zoo telkens weer een sprank van dien gloed
Niet heenschoot door ons krank gemoed ?
Zoo men dan gansch zijn wezen niet
In die zee van genot nog eens dompelen liet ?
Dat boeit aan 't leven ; dat spreidt klaarheid,
In nacht en wanhoop ; toch dat is waarheid.
Verzwond dat licht, een last als lood
Zonk neer op den mensch, — en hij zochte de dood.
))

XI
Weg is de Vaandrig van \TO& het portaal.
Het jeugdig paar verlaat de zaal,
Oog in oog, hand in hand,
't Gemoed nog vol van liefdebrand.
Reeds te lang is zij gebleven .....
« Tot morgen, Karel ! » en weder kleven
Hun beider lippen op elkaar.
« 0 ! zoo 't nog heden morgen waar,
Mijn Rozemonde ! » — Zij trippelt voort.
Een stond weer toeft zij aan de poort,
Om nog met hem, uit heel haar herte,
Een kus te wisselen uit de \Terte.

XII
En dagelijks, dagelijks nu, vernieuwde
Zich dat tooneel van lust en liefde....
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XIII
Wie zal het storen ; wie verhinderen
Wat hemelen schept voor aardsche kinderen ?
Eilaas ! zijn meester Adriaan
Zag eens hun afscheids-kussen aan,
En hoorde hen « tot morgen » fluisteren.
De goede man wou zien noch luisteren
Ook, overstelpt door zijn gevoel,
Zonk hij weer neder op zijn stoel.
Tot kalmte weergekomen, trad
Hij tot zijn leerling loom en mat.
Terstond zag deze wat hij wist,
Wat hij gezien had of gegist.
De grijze priester, inderdaad,
Bracht bei zijn handen voor 't gelaat,
En weende. Hij was oprecht, als een
Die niet weerstaan kan aan 't geween.
Maar ziet, de Graaf, reeds door de min
Tot man gemaakt, viel lachend in :
« Dat ik een meisje heb gekust,
Kom, kom, wees daaromtrent gerust ! »
De grijsaard wischte van 't gelaat
De tranen af, en zuchtte : « Laat
U door den booze niet beheeren,
Gij die zoovelen zult regeeren. »
— « 0 ! » riep de Graaf, « wees zonder vrees.
Maar, Vader, ik ben toch van vleesch ?
— De duivel is zoo listig, zoon.
— Een duivel zij ? Zij is zoo schoon,
Dat, zoo haar ooit uw oogen zagen,
Zij u in vuur en vlam zou jagen !
Zij heeft de gestalte der englen, Eerwairde ! »
De priester sloeg den blik ter aarde.

-38« Dat gij zoo spreekt, zoo spreekt tot mij ,
Wie kon 't vermoeden ? » zuchtte hij.
« Ik wilde, Meester, u niet krenken ;
Maar ben een mensch toch, moet ge denken.
Ik smeek u, zoon, nooit heilig' engelen
In wxreldsche lusten en zonden to mengelen.
't Zij zoo, mijn brave Adriaan !
Maar wil dan ook mijn hart verstaan :
Ik ben ontvoogd reeds, en dus man ;
Heer, Graaf, Hertog van
De gansche Nederlanden ; Koning
Eerlang van Spanje ; tot bekroning,
De machtigste Monark. En zou
1k tieren moeten zonder vrouvc ?
Dan hadde de minste der onderzater,
Vrij wat meer dan al mijn Staten !
Sluit dus voor mij wat d'oogen dicht.
Ik ken voor ..... and eren ook mijn plicht
Ja, eens op Spanjes troon gezeten,
Zal ik mijn Meester niet vergeten.
En op dat woord mocha Adriaa,n
Terug naar kerk of bidcel gaan.
De Graaf liep henen met een stole
De leeuwen tergen in hun hok.

XIV
De priester gaat tot Chiêvres : dien,
Wat hij gehoord heeft en gezien,
Moet alles, alles toevertrouwd .....
Hoe spoedig hem die stap berouwt !
De Chievres zegt : Waar klaagt ge van ?
Gij zijt een vroom, een heilig man ;
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Maar liefde, vriend, en wwreldsche zaken
Zijn dingen die u weinig raken.
Wat Karel doet, ik weet het wel.
't Is immers 't eeuwig prinsenspel ?
En liefkoost hij, te beter : mij
Laat hij in denken en doen dan vrij !

XV
Nog was niet die dag verzwonden,
Als de Graaf reeds aan liet konden
Dat hij zijn meester, voor gansch zijn hof,
Bewijzen zou geven van eer en lof.
En daags daarna, met vorstlijken praal,
Zat hij ten troon in de Gravenzaal.
Was rechts als een heuvel van bloemen aanschou wen,
't Waren zijn zusters en d'edelste vrou-wen ;
Maar naast zijn zetel, ter linkerzij,
Stond Chievres aan 't hoofd van der Grooten rij.
Klaroenen klonken, banieren groetten ;
De priester trad binnen op aarzlende voeten ;
Maar Karel rees op, en omhelsde hem.
« Kom nailer, Eerwaerde ! » zoo beefde zijn stem.
« 1k dank u om wat Gij zoo trouw en, lang
Gedaan hebt voor mij ; ja, ik dank u, ik dank !
't Zij hies voor niet een van alien verborgen.
Zij zagen uw iever, zij kenden uw zorgen.
Niet meer doet een varier voor een zoon.
Maar nu is de tijd daar voor d'eer en het loon.
Croi, die voor mij u wist op te sporen,
Zal u mijn wil en besluit laten hooren.
I)it alleen voeg ik erbij :
Als de Kerk op de rots moogt ge steunen op mij !
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En Chievres las dat Adriaan
Als hooggezant naar Spanje zou gaan,
Om na Don Ferdinand als Koning
Het land te beheeren tot Karels kroning ;
En wou hij den bisschopsmijter dragen,
Hij mocht er een kiezen naar zijn behagen.
Dat was te veel ; zoomin als het hof,
Geloofd' Adriaan wat zijn ooren trot.
Dan viel hij op de knieen neer,
En kuste de hand van zijn vorstlijken Heer.
Nu hield de Vaandrig 't niet meer uit :
« 0, die kapoen ! 0, die schavuit ! »
Mompelde hij, maar zwaaide zijn vlag
Over den man die daar kruipend lag.

XVI
Als weer de Graaf in d'armen der zonde,
In d'armen lag van Rozemonde,
Zei hem de streelende Sireen :
« Zoodus, hij is naar Spanje heen ?
Kom ! » en ze schonk hem een kus dat het plonk.
Het graafje gaf lachende weer wat ze schonk.
« Hij is naar het land van olijf en citroen.
Verspiede hij daar wat z'in Vlaanderen doen !
— Maar, Karel, zeg, hoe vingt gij 't aan
Om hem zoo blij doen heen te gaan ?
— Ik schonk hem een bisschopsstaf, en zei :
Herder, uw kudde graast ginds in de wei.
Ik maakte ook schier er een Koning van.....
Wat was hij gelukkig, de heilige man !
— Wie zou niet ? Bisschop zijn en Koning !
Gij zijt niet karig met belooning .....
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Wat zeggen de Heeren wel aan uw hof?
— De grootsten kan ik doen buigen in 't stop,
De kleinsten verheffen nog hooger dan hen. t,
a De kleinsten, » dacht zij, « als ik er een ben... .
— « Men zegt dat menige, menige krone
Uw hoofd zal sieren, » zei de Schoone.
« Dat ik eens tienmaal vorst zal wezen,
Heeft Chievres mij gisteren nog bewezen.
Zoo denk eens, liefste, wat ik al
Voor mijn getrouwen kunnen zal !
— Mijn vader zegt : « Als hij maar zijn Gent,
» Zijn Vlaanderen steeds boven alles kent,
» Het rijk der Nederlanden sticht ! »
— Ook jegens uw vader ken ik mijn plicht.
Wie mij beminnen, \vie mij helpen,
Zal ik met gunsten overstelpen.
Wat wilt gij worden, Rozemonde ? »
Het was haar als draaide 't nu alles in 't ron(le.
Zij beefde plots, of door haar leden
Een ijzige kilte waar gegleden.
« Zoo ik u krenkte, vergeef het mij,
Vergeef het mij, liefste, » fluisterde hij.
« Nooit, o nooit, mag vader het weten !
Moeder stierf, wierde 't haar verweten ! »
Wat kreet uit haar ziele ! Hij zag als een doll:
Die blonk in de hand van het eerlijke yolk ;
Het oude Gent, bevlekt in zijn eer,
Dat dreigend oprees vOOr zijnen Heer.
Hij zei dat hij eerder sterven wou
Dan doen wat haar bedroeven zou.
En zij, die gemeend had zoo diep niet to slaan,
Zag weder hem minzaam en glimlachend aan.
Trillend prangde zij hem vast
Aan haar boezems van albast ;
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En kussend verdreef zij welhaast uit zijn hart
Het laatste wolkje van wrevel en smart.

XVII
Maar zekeren morgen kwam zij tot hem
Bleek, gejaagd, met doffe stem.
Zij beefde, zelfs toen hij zoenend en malsch
Een arm strengelde rond haren hals.
« Wat deert u, lieve ? » riep hij, en schrik,
Gemengd met toorn, sprak uit zijn blik.
« Wie heeft u miszien, miszegd, misdreven ?
---- Ik voel in mijn schoot ons kindje leven,
Lispelde zij, en borg aan zijn borst
Het lieve gelaat dat niet opzien dorst.
« 0 ! n juicht hij, als daalt nu plots
Over zijn hoofd al de zegening Gods.
Nog bleek, maar glimlachend, sprak ze : « Zeg,
Nu stuurt ge mij nooit toch, nooit toch, weg ? »
Wat lag er angst in hare stem !
Door merg en beenen ging het hem.
« Ik zei dat ik eerder sterven wou
Dan doen wat u bedroeven zou.
Zie, Rozemonde, zie, ik kniel,
En zweer het u thans uit heel mijn ziel.
Een kindjen, o ! van u en mij.....
— Maakt het u waarlijk, » vroeg ze, 0 zoo blij ?
Te beter ! o, waar ik zoo koen !
Maar wat zal moeder, wat vader doen ?
Ze mogen 't niet zien. Zoo vader het wilt,
Ik lag reeds morgen in mijn kist ..... D
Maar weder tilt hij z'op van den gron(1,
Drukt zijnen mond op haren mond,
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« Ze zullen u nooit, of met blijdschap, herzien ! »
En voor den avond, buiten de poort,
Als paadje verkleed, gelwrsd en gespoord,
Reed Rozemonde aan Karels zij
De weien heurs vaders al lachend voorbij

XVIII
Maar plots versterft de lach om haar mond.
Zij ziet een man met haars vaders bond ;
En hoe zij spoort, en 't hoofdje wendt,
Zij wordt door den hond — en door Willem herkend.
« Vooruit, vooruit ! » gilt zij met woecle,
En striemt haar hakkenei ten bloede.
Blijft Willem stom en roerloos staan,
De hond vliegt al blaffende mee langs de baan,
Tot de Vaandrig, die volgt, met koortsige hand
Hem nederschiet, dat hij rolt in het zan(1.

XIX
Wat nacht voor Willem ! — 't Werd al dag,
Als hem de Deken naderen zag.
Zijn hoofdhaar, vroeger zwart als git,
Was grijs, en elke wenkbrauw wit
« Waar is mijn kind ? Waar is mijn hond ? »
Zoo schorde 't uit van Melles mond.
En toen de jongeling had gezucht :
« Z' is met den Graaf to pxrd gevlucht. ...
Turk is flood..... » dan was 't een kraken
Of plotseling al zijn vingeren braken ;
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Of hij den bijisteel dien hij greep,
In zwijgenden toorn tot pulver neep.

XX
De moeder had den halven nacht
Met angstig hart heur kind gewacht ;
Toen rondgedwaald en, grauw van 't stof,
Ook aangeklopt aan 't Prinsenhof.
Dan kwam zij thuis. Nu dat heur oog
Van haren man tot Willem vloog,
Kreet d'arme vrouw geen ander woord,
Dan : « Z' is vermoord, vermoord, vermoord !
En zakte op een steenbank neer.
De Deken ging er voor staan : « Meer,
Sprak hij, schuddend met haar schouders,
« Meer is ze, hoort ge, dan dood voor haar ouders :
Hoereeren doet ze met haar lijf ;
Z' is de boelinne des Graven, wijf ! »

XXI
Een ruiter springt van zijn prd ; hij gaat
Den winkel binnen met blij gelaat.
rc Weest niet onrustig, brave lieden !
Meende uw kind te moeten vlieden,
Zij tuog haar geluk te gemoet, en een stand
Die opzien zal baren in Vlaanderenland .....
Daar vat een vuist de slachtbijl op ;
Zij vlamt als de bliksem, en klieft hem den kop.

- 45 —

XXII

Snel en somber als dondergebrom
Liep nu in Gent de doodsmaar om.
« Een bode des Graven gedood door een Deken.....
Hoe zou de Graaf zijnen bode wreken !
De hoogbaljuw kwam met wachters aan,
Om Rozemonds vader in boeien to slaan.
Doch ziet, daar stond, als was 't om een Koning,
Een macht van slachters geschaard voor de woning.
Zwijgend, maar met de bijl in de hand,
Het voorhoofd gefronst, en het oog in brand.
Geen toespraak baatte, geen streng vermaan :
Ze bleven beraden en zwijgend staan.
't Gerecht ging heen ; 't kwam driemaal weer ;
De Deken was vader : hij wrook zijn eer !
Kwam zelf de Graaf, zij zouden niet -wijken ;
Hij trad niet binnen dan over lijken.
Toch moest hij winnen, de Graaf en zijn wet,
Of anders weed zelf de baljuw ontzet.
Dies keerde deze met zulke schaar
Dat alles zou zwichten of vallen voor haar ;
Dat een bevel het trotsche huis
Neder zou leggen in puin en gruis.
De hoogbaljuw riep des Dekens naam ;
De slachteren schaarden zich dichter tezaam ;
De kolven der buksen botsten ten grond ;
a De Deken! » klonk weer den baljuw uit den mond ;
« De Deken! » klonk het ten derden keer ;
En op, tot den schouder, rees ieder geweer.
Vrouwen schreiden, kreten erbarmen ;
Liepen vandaan met geheven armen.
daar plots in de verte weerschalde een hoorn,
En liet op de keien een hoefslag zich hooren.
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Alsof de Drake vloog door Gent,
Kwam een ruiter aangerend.
Hij blies den hoorn, zwaaide een va2u ;
Rees op in de beugels, bleek en ontdaan,
En gilde : « Wacht ! Wacht ! » zoo schril,
Dat ieder koud werd bij dien gil.
Het was de Vaandrig, uit Wiens blik
Nu vreugde straalde, na zooveel schrik.
Hij sprak : « In naam van Graaf en Koning,
Baljuw, geen rouw in deze -vvoning !
In naam des Konings ..... , want een zoon
Van Gent bestijgt den Spaanschen troon,
Lees dit ! » En de baljuw ontsloot,
Na zegelkussing, wat hij bood :
« Laat vrij den Deken, hoogbaljuw,
» Zooniet, ter galge voert men u.
» Graaf en Koning, KAREL. ))
— « Vooruit ! »
Riep onze ambtman zoo gul nu als luid.
« De buksen geschouderd ; alien tezamen
Gezwind weerom van waar wij kwamen ! »
— De Vaandrig keek hen na met een lack.
Hij dacha : « Voor mij wat schoone dag !
Thans ben ik Ridder met sporen en degen,
En volge den Koning op al zijne wegen ! »

###

DERDE ZANG

« Don Garcia de Padilla,
Knapste Ridder van Castilla,
trik alle vrouwenarmen los.
Trek met mij ten jongen Koning.
1k voorspel u rijke looning,
Of keer niet weer naar Badajoz.

Bisschop, schrander zijn uw woorden.
ja, de zon gaat op in 't noorden :
Ik reis met u naar Vlaandren mee.
loch de liefde zou mij kwellen :
Concha zal mij vergezellen,
Zoo over land als over zee.
-- Concha met haar vonklend' oogen ? .
'k Zal geen medevrijer doogen,
Niet meer ten hove dan bij 't yolk !
Maar als paadje zal ze reizen :
Zoo ter straat als in paleizen,
Zal elk haar gordel zien en dolk !
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II

En zóó, tes Konings hove, kwamen
Zij gansch een troepje vroolijk samen.
't Was dicht bij Brussel dat alstoen
De twee geliefden nestelden in 't groen,
Als tortels, in een klein kasteel,
Dat oprees uit een bloemprieel.
Geen frisscher lusthof in den lande :
Terkamerenbosch was zijn warande ;
Daar vlogen poneys gansch den dag ;
Daar kionken horens, klonk gelach ;
Daar speelden zon- en manestralen ;
Daar wekten hen de nachtegalen.....

III

Echter stapte daar aan 't Bosch
De groep niet of van Badajoz.
Tot Chievres voerde hen de rein,
Tot Chievres, eerst, in zijn paleis.
En 't oog des arends ontdekte ras
Dat Garcia's paadje geen paadje was.
Het was een meisje, of zijn oog
Was 't oog niet meer dat hem nooit bedroog.
Maar welk een meisje ! een dier Schoonen
Zooals er het Zuiden alleen kan toonen,
Waar blakerend licht, waar zonnegloed
Bruin op 't gelaat spreidt en vuur in het bloed.
Er schoot een vonk hem door het brein :
Die Schoone zou hem dienstig zijn.....
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IV
Na een feestmaal bij den Koning,
Vol hoofsche stijfte en praalvertooning,
Riep Karel eensklaps, gul en los :
« Nu morgen samen ook naar 't Bosch ;
En dan getafeld bij ..... »
Hij Borst
Den naam niet uiten, de jonge Vorst.
Maar toen hij Chievres juichen zag,
En nijgen met zijn zoetsten lach,
Toen voer hij voort zoo trotsch hij konde,
En noodle z' alien bij Rozemonde.

V
En alien kwamen. 0 ! niet een
Die niet zoo diep eerbiedig scheen
Als droege deze vlaamsche Schoone
Op 't blonde hoofd Castilla's krone.
Maar ook, wat vuur heur had doorwoeld,
Het was op eens nu als verkoeld.
Zij wilde toonen, de driftige vrouw,
Dat, zoo ze viel, zij opstaan zou.....

VI
En als men, moe van spel en jacht,
Den disch wat ruste vroeg en kracht,
Gaf Rozemonde z•:56 den toon
Dat z' elk verrukte. — « Tot uw loon, »

4
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Fluisterde Karel, die zat aan heur zij,
« Krijgt ge de schimmels — en 't rijtuig erbij.
Het was op zijn gelaat te lezen
Dat hij voor alien mild zou wezen.
Voor Chievres ook ? 0 ! 't waar hem krenken,
Dien hier een gunst te durven schenken.
Maar zij die kwamen uit Castilje,
Bisschop Mota, Don Padilje,
Een edel Ridder, een hoog Prelaat,
Zij zouden treden in zijn Raad,
Zoodra hij landde op Spanjes lust.
Toen voer hij voort : « 't Is m' ook een lust
Den jongen paadje aan te konden
Dat hij aan mijn persoon verbonden,
Het hoofd der paadjes wezen zal,
De feesten regelen overal.
En u, Leviet, beveel ik aan
Bij bisschop Mota , 't wordt verstaan
Dat ook uw wensch zal worden vervuld,
Zoodra gij priester wezen zult. »
Wat vreugde die vorstlijke toespraak gaf !
Hoe blijde liep het feestmaal of !

VII
Maar Chievres blik had rondgevlogen,
En spijt verrast in twee paar oogen.
Hij ging van de vreemden lien avond niet been,
Of wenkte Garcia, Garcia alleen.
« Uw paadje, Don, wat is ze mooi, ,)
Zoo sprak hij, « in haar jongenstooi !
Pas op, mijn Ridder ! of de Vorst
Drukt z' eerder dan gij het denkt, aan de borst.
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Ge zijt jaloersch. Te recht, mijn koene !
Maar wilt gij niet dat hij ze zoene,
Breng haar in zijn omgeving niet.....
— 't Is voor de laatste maal geschied,
Hertog ! — Goed zoo ! » En Chievres stab.
Zijn rechter arm, terwij1 hij sprak,
Onder Padilla's linker, om samen
Den tuin to bewonderen door de ramen.

VIII
En daags nadien, juist eender, stond
De Chievres ook voor Rozemond.
« Gij hebt in den paadjen een meisjen erkend,
Als ik, » zoo sprak hij ter Blonde van Gent ,
« De Koning nog niet, nog niet ; en toch.....
— Die meid moet weg met haar bedrog ! »
Riep z' uit in toorn, met bevende stem.
« Ja, weg ! ') herhaalde hij met klem.
Driftig reikte ze hem de hand.
« En hij mag n u niet naar heur land !
't Is vol, hernam hij, 0 van Schoonen wier blikken
Jeugdige harten met banden omstrikken.
Hij mag niet..... » — « Nog in lange niet ! »
Viel z' in, als wie alleen gebiedt.
Geen schilder zou de wilskracht malen
Die hij haar wezen uit zag stralen.
Jaloersch, ja, was Garcia ; maar dien
Had hij niet zó(5 beslist gezien.
« Daar nogmaals de hand op ! » — En hij klonk,
De handslag nu dien zij Chievres schonk.
D
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Ix
Bij Rozemonde kwam Concha niet meer.
Ook ten Hove zag niemand haar weer.
Met Mota en Garcia verscheen
De jonge leviet Cazalla alleen.
Hoe jeugdig nog, hij was een asceet
Die voor Gods eere streed en leed ;
Die veel zou doen om zijn land te bevrijen
Van ongeloof en ketterijen.
« Ik zal hem beschermen, had Chievres gezegd,
Zoodra men zijn hart voor hem bloot had gelegd.
Het scheen den Hertog dat kwaad, veel kwaad,
Uit Duitschland zou stroomen in elken Staat ;
Het meest voor hem die eenen band
Te sluiten zou hebben om menig land.
Hij had het den Vorst reeds toegefluisterd,
En de Vorst had met ernst, ja fronsend, geluisterd.
De bisschop zegde : « Naar ik het meen,
Zijn geloof en geluk voor Spanje een.
Zoo twijfel en spot er indringen moesten,
Ze zouden 's lands eer en 's lands welzijn -verwoesten. »
En de jonge leviet, ootmoedig en zacht,
Vroeg oorlof te zeggen wat hij ervan dacht,
« Het heil der ziele, naar zijn oordeel,
Stond hooger, o hooger ! dan wxreldsch voordeel.
Grootheid voor Spanje betrachten, — het mocht.
Maar d'eeuwigheid diende toch meer gezocht.
God had zijn zoon ter wxreld gezonden
Om waarheid, om reinheid te verkonden,
Die waarheid, die reinheid, die hemelsche vrucht
Waarnaar zoo vergeefs was verlangd en verzucht.
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Bezegeld met zijn bloed, zijn leven,
Was die der Kerk in bewaring gegeven.
En nu zou een mensch, Satan gewis,
Valsch verklaren wat goddelijk is ?
Dat Koningen, Pauzen Jezus gedenken :
Zijn reine leer niet laten krenken..... »

X
't Gevoel had hem allengs vervoerd ;
Wie hem aanhoorden, mede ontroerd ;
Alleen 't natuurkind Rozemond
Verveelde 't, wijl zij 't niet verstond :
Nog nooit in Vlaanderens vrije streken
Had zij van zoo iets hooren spreken.....

XI
« En 't is altijd met vreemdelingen
Dat ketterijen binnendringen, x
Zei Mota. — « Juist, D zei de Leviet :
« 't Is onlangs weer to San-Lucar geschied.
— Vertel mij toch wat daar gebeurde, »
Vroeg Rozemonde, terwijl zij kleurde.
Garcia had alles gezien en gehoord ;
Garcia, de Ridder, kwam dies aan 't woord.
« San-Lucar is een kleine stad
Die onder haar burgers een Rochus bezat.
Het was een Vlaming, een arme vent,
Maar om zijn kunst zoo bemind als gekend.
De man sneed beeldjes, als nog schier nooit
Een autaar of nis er hadden getooid ;
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Maar had van Luther gehoord en gelezen,
En Wilde de Kerk niet behulpzaam meer wezen.
Hij speed dus geen beelden van heiligen meer,
Waar 't yolk vOOr knielde als vOOr den Heer.
« Dat 's afgodendienst, » had hij gezeid,
En 't woord had zich snel door de stad verspreid.
Terwijl hij nu wrocht naar het wxreldsche leven,
naar wie ons omgeven,
Naar u, naar
Stond nog in zijn winkel een Lieve-Vrouvy
Wier hoofdje hij toch eens verbeteren wou.....
- Verbeteren niet ; het was volmaakt :
Verminken, » zei de Leviet geraakt.
« Hoe 't zij, een Inquisidor tot hem kwam,
Die al de gewrochten in oogenschouw nam.
4( Die Moeder-Maagd zal de mijne zijn.
- Maak ik haar hoofdjen eerst edel en fijn, »
Was 't antwoord ; « hoe fang ik er ook aan wrocht,
Ik vond niet, het zegt niet wat ik zocht.
Ik geef u zOOveel ; zend ze mij thuis,
Sprak de man met kap en kruis.
Doch Rochus zei : « Dat zal niet, pater :
Voor zOOveel dronk ik nauwelijks water ;
En 'k wil 't verbeetren, het hoofdje vooral.
- Raak het niet aan meer, of men zal .. ...
Verstoord, nam Rochus een Kamer op :
(( Nu maak ik vanzelf eenen anderen hop !
En wierp hem tegen neus en mond.
« Hij heeft de Moeder Gods verwond ! »
Zoo riep de monnik, en schreeuwde luid.
Men sleurde Rochus den winkel uit ;
En 't Heilig-Gerecht wou kort en ras
Dat men door 't vuur hem verteerde tot asch.....
•
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« Als hij 't brandschavot beklom,
Keek hij t' alien kanten om,
En riep : was daar geen man of vrouw
Die eens naar Vlaanderen reizen zou ?
Een stem klonk : « Ja ! » Twee schepen waren
juist klaar om naar Antwerpen weer te waren.
Het yolk hief een matroos op de schouders,
Wien Rochus smeekte dat hij zijn ouders
Toch zeggen zou waarom hij hier
Ellendig sterven moest in 't vier.
De zeeman riep : « Zij zullen 't weten ;
En heel ons land zal 't nooit vergeten. »
Dan bond men Rochus halfbloot aan een blok,
Stak vuur in het hout, en luidde de klok.
Men hoorde hem kermen, huilen ook ;
Niet lang, want hij stikte van pijn en rook.
De vlammen flakkerden rond den man ;
En eindelijk zag men er niets meer van..... »

XII
« Wat beulen ! » knarste Rozemonde,
En staroogde allen aan in 't ronde.
« 't Zou niet gebeuren in ons Gent.
Niet waar, mijn Karel, die Vlaanderen kent ?
Zij reikte de hand hem ; maar den Vorst
Hing reeds beschaamd het hoofd op de borst.
Chievres sprak te gepaster tijde :
« Hoort eens de vogels; hoe zingen ze blijde ! ))
De Koning sprong op ; en een stond daarnaar
Plukte hij bloemen voor Rozemonds haar.
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XIII
« Maar 'k zie uwen paadje niet meer..... Zeg,
Don Garcia, is hij weg ? »
't Was in den tuin dat die vraag werd gedaan,
Die Rozemonde verlegen deed staan.
c Hij 's onwel ..... Ja, een zuiderplant,
Voor wie het wat guur is in dit land.
Hij zal terug naar Spanje moeten.....
— Herhaal hem toch, bij uw eerst ontmoeten,
Dat ik hem ginds wil wedervinden,
En aan mijn hof hem zal verbinden. »
De Chievres wisselde op lien stond
Een diepen blik met Rozemond.
« Nu moet hij zeker weg ! » was
't Bevel dat hij in heur oogen las.
En nog die weke zei men dat
De paadje dit koortsland verlaten had.....
XIV
Nu vlotten de dagen aan hare zij
Hem zaliger dan op een troon voorbij.
En..... hadde die troon hem maar nooit bekoord,
Zijn zielrust ware niet verstoord.
Een krone stelen, 't is toch stelen !
Hij kan het niet voor 't Oog verhelen
Dat heendringt ook door merg en nieren.
Zijn Moeder moest die krone sieren.
Maar reeds heeft Chievres hem zoo belust
Dat geen in hem dat vuur meer bluscht ;
Dat hij 't bevel schrijft — o ! verstijven
Moest elke hand die dat durft schrijven ! —
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Dat hij 't bevel schrijft : d'arme vrouw
Te voeren naar een vestingbouw ;
Haar als krankzinnig op to sluiten,
Als een die dood is voor daarbuiten.
0 ! hadde 't Rozemond vermoed,
Zij hadde gegriezeld door al haar bloed,
Maar dat, neen, dat mocht zij niet weten,
Zou aan heur boezem hij 't vergeten !

XV
0 Een kindjen, o ! van u en mij ..... »
Had hij gejubeld innig-blij.
Nu was de tijd om dat het licht
Zou schijnen voor het dierbaar wicht ;
Dat Rozemond in wee en rouw
De vrucht der liefde schenken zou.
Hij hield zoo teer van 't eerste klagen
Zijn armen om haar heen geslagen ;
Lei zacht haar hoofdje naast het zijn,
En kuste 't zoo bij elke pijn.
Toen zij niet langer rechtstaan konde,
Droeg hij, hij-zelf, haar op de sponde,
Met zulk een innig-fluisterend spreken
Dat wie 't aanschouwden, zwijgend weken.
Doch toen haar kreet op kreet ontschoot,
Bij 't scheuren van den dierbaren schoot,
Toen liet hij wankelend, zonder taal,
Zich leiden in een nevenzaal,
En zakte ineen.
Vroedvrouw Job
Wekte hem met bloemgeur op,
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En zei Coen,
maar vermoedde niet
Wat zwwrd zij in de borst hem stiet, —
Dat ook zoo voor hem zijne moeder eens leed ;
Dat zij gehoord had hoe zij kreet.
XVI
Zwart, o Chievres ! is awe ziel,
Dat hij door u zoo laag reeds viel !
Moet eens het kindje daar, dat krijscht,
De schuld zijn dat hij jong vergrijst ?
XVII
't Is feest geweest in Chievres woning,
Maar noch voor Spanjaards noch voor Koning ;
Een feest voor 't eigen stamhuis : dies
Is hij het hoofd wel der Crors.
Hij zat nu alleen in zijn park to droomen,
In 't lommer der oudste, der reuzigste boomen,
Verrukt noch gestoord door een springende bron,
Door 't zingen der vogels, noch 't flikkren der zon ;
Met niets, niets anders in hart en hoofd,
Dan 't geen hij gehoord had — en beloofd.
De gansche stam dien nacht tezamen,
En eenig het doel waarvoor zij kwamen !
Hij sprak het uit met nijdige kracht :
cc Wat hadden zij honger, de wolven, van nacht !
Maar : Waarom niet ? Ja, waarom niet ? »
Was 't woord dat hij-zelf er op volgen liet.
Nooit nog, sinds den eersten mensch,
Stond alles zó(5 naar iemands wensch
Een jongling, — en meer al met volken bedeeld
Dan hij met makkers heeft gespeeld !
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Die Karlemagne van zestien jaar,
Schier bevend voor hem, knielend voor haar
Hoe lang ? Een boom, door elk bewonderd,
Die eik daar ginds, is neergedonderd.
Stormt het niet in de hoogte het meest ?
Zal hij weerstaan aan elk tempeest ?
Eens waande 't ook hun machtige Vader,
Die vluchten moest als een verrader.....
De wolven van nacht, ze hadden gelijk :
Allen machtig, alien rijk !
Rukt een orkaan dan ook tronen heen,
Zij zitten veilig in hun Steen.
Daarom, of hij 't neemt, of krijgt, of erft,
Voor ieder land dat hij verwerft,
Schenke hem de jonge monark
Een Heerlijkheid met slot en park ;
Een lap van 't weergaloos hermelijn
Waaruit zijn mantel gesneden zal zijn.
Niets minder voor den Meester. Doch
Ook veel, ook veel voor zijn maagschap nog.
Elks honger gestild, elks honger en dorst.....
En, echter, de Chievres beminde den Vorst.
« Er mag, » zoo sprak hij, « geen Koning leven
Die niet nog meer voor mij zou geven ;
Die Karel zijn Staatsman niet benijdt .....
'k Zal z(545 hem dienen dat de Tijd
Met d'eeuwige veder zijn bedrijven
In 't Boek der Grootheid neer zal schrijven. »
't Zou zijn, maar tot ons feed en pijn ;
Tot Neerlands onheil zou het zijn.
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XVIII
« Te pxrd, mijn groom ! en breng mij hies
Maitre Jehan, van Montpelier. »
De groom vloog heen, en even vlug
Kwam hij met Jean bij den Hertog terug ;
Nog eerder dan hij 't vroeg, ontving
Nu Chievres een zegel en een ring,
Zoo prachtig dat bij hun aanschouwen
Des Konings oogen schitteren zouwen.
XIX
Maar toch, toch zullen uw juweelen
o Chievres ! zoo zijn hart niet streelen
Ms het kindje dat daar rust,
Dat hij kust en weder kust.
't Is zijn zoon, zijn eigen vleesch
En bloed ! De twijfeling, de vrees,
Die ook reeds hem had aangedaan,
Of hij als mensch zou voortbestaan ;
Of hij geen boom was die wel bloeit,
Maar waar geen vrucht toch meer op groeit,
Die vrees is weg ! Hoe stroomt de jeugd
Nu door zijn hart met trots en vreugd !
Hij heft het kind op bei zijn armen,
En prevelt : « Heer, zult Gij 't beschermen ?
Hij zweert, dat hij in nood en pijn
Den lieveling tot een schild zal zijn.
De moeder hoort het, Rozemonde,
Die nog gestrekt ligt op de sponde.
Tranen stikken hare stem ;
Maar d'armen strekt zij uit tot hem.
Van vreugde gillend, snelt hij nailer,
En zij omstrengelt kind en vader.
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XX
Ach ! waarom moet in vestingmuren
Z ij n moeder zooveel wee verduren ?
XXI
Arme Vorst ! uw hart is goed,
Gul en milderig uw gemoed.
Wekte men u tot edele daden,
Heil zoudt ge zaaien langs al uwe paden.
De Chievres brengt hem den zegel. — Neen,
Zoo heeft er Frankrijks Koning geen ! —
En ook den ring, een zegellijn
Dat immer bij der hand zal zijn.
— De Paus, die zoo rijk zijne vingeren tooit,
De Paus had zulken ring wel nooit ! -« Met beiden, Vorst, zult gij bezegelen
Wat gij beveelt of mij laat regelen.
— Gewis, mijn Hertog ! en 't verleden
Staat in voor 't morgen als voor 't heden.
Houd, gij, den zegel ; ik den ring ;
't Vertrouwen derwijze blijft onderling. »
De Staatsman buigt, bij zooveel eer,
VOOr den Koning dankbaar neer ;
Maar juicht in zijn hart om de grenslooze macht
Door de Fortuin hem aangebracht.
En Karel, trotsch op zijn prachtig juweel,
Rijdt er tot haar mee, naar 't kasteel.
« Ho ! )) gilt ze met zoet verrukken :
« En met dien ring nu of to drukken,
Zendt gij uwen wil terstond
Heind en verre uw Staten rond ?
Schik uw bevelen op 't papier
Dus lang naar Spanje, blijf lang nog hier !
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— Gewis, mijn Lieve ! Maar voor wien
Wilt gij den eersten afdruk zien ?
— Voor onzen zoon ! — Voor onzen zoon ! 0
Hij schrijft zijn naam, en drukt zijn kroon
Op een der bladen perkament
Die hij medebracht uit Gent ,
En 't haar gevend met een zoen,
Spreekt hij : « Daar kan hij veel eens mee doen. ))
Zij sluit het weg, en fluistert : — « Dan
Ben i k er de beste bewaarder van..... »

XXII
0 moederhart !
Maar sneller schiet
De bliksem uit de wolken niet,
Dan voor zijn oog een Vrouw die d'armen
Ten hemel uitstrekt om erbarmen .....

XXIII
« Krijg ik de vrijheid nooit meer weer ?
Hoe lang nog, )) zucht ze, « hoe lang nog, Heer ?
Hoe lang, Vorstinne, zal de schijn
Op aarde meer dan 't wezen zijn ?
Hoe lang, voor goud, voor praal, voor macht,
Wordt al wat lief is, hier verkracht ?
Hoe lang zal tronen ook die Vorst
Die ijlte voelt in zijne borst ?
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XXIV
De n EBRO laat zijn ankers vallen,
En zijn geschut als donder knallen.
Het yolk der Scheldestad stroomt aan,
Om 't schip te zien van Adriaan.
Welk een vaarder in 't golfgeklots :
Een goudkasteel, Castiljes trots !
Het brengt den schat, door 't land verschuldigd
Aan hem dien 't als zijn Koning huldigt.
Ook met geschenken is 't bevracht
Van indische weelde en perusche pracht,
Die zeggen moeten : « Vorst, uw Regent
Blijft wel de trouwe dien gij ke pt. »
En waarlijk, als Karel te Brussel aanschouwt
Die rij diamanten, safieren en goud,
Bepwrelde gordels, degens en dolken,
Die mantels, dien kleertooi van oostersche volken,
Zij doen voor Spanje en Adriaan
let innigs in zijn hart onstaan.
« Viermaal 's jaars, D zegt Chievres, « zal
Een schip dus ankeren voor Antwerps wal.
— Zoo blijkt het wel, » lispt Rozemonde,
En hangt hem aan, de lieve Blonde,
« Dat gij niet heen moet, Karel-mijn !
Om Koning van dat land te zijn. ,)
En Karel spreekt tot Chievres 't woord .
« Mijn vriend, ga voort zoo, ga zoo voort. »
Dien avond zendt hij hem een deel ,
Doch 't schoonste voert men naar 't kasteel.
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XXV
Op zekeren dag, ter jacht in 't woud,
Zei Nassau : « Vorst, wat u weerhoudt
Van verren en vreemden, zijn zachte banden.....
Maar reis eens door de Nederlanden !
Gij wordt bemind; nog tienmaal meer
Zal men u dan beminnen, Heer ! »
Dit was een wijze raad ; en ziet
Ook Rozemond versmaadt hem niet.
Tot haar toch zal heur Karel keeren
Uit elke stad die hem zal eeren ?

XXVI
« Wat hadden zij honger, de wolven ! » — Hij
Heeft nu meer honger nog dan zij.
Terwijl de Vorst met zijn schittrenden:,stoet
Van stad tot stad zijn omreis doet ;
Het land om het heil der eenheid joelt,
Zoo lang gewenscht, zoo diep gevoeld,
Vult Chievres een kistje met perkament,
Waarop hij zegels heeft geprent.
« Sempy, mijn dierbare neef, maak spoed ! »
Zoo sprak hij toen. (( Het weer is goed.
Den EBRO wacht met ongeduld
Dat g' eindelijk medezeilen zult. »
Hij gaf hem 't kistje, kuste hem,
Jet fluisterend met blijde stem ;
En het tweespan vloog met Sempy in galop
't Paleis uit en de heirbaan op.
« Hoe licht ! » zei Chievres, « Een rijker vracht
Heeft echter den EBRO niet aangebracht. ... »

-65--

XXVII
En zesmaal ankerde 't schip hier weer
Met schatten voor Castiljes Heer ;
En zesmaal toog Sempy alleen
Met kistjes naar Castilje heen.
Hoe dikwerf en hoe lustig kwamen
De « wolven n nu bij Chievres samen !
Hoe slopen zij met hunnen buit
Verzadigd nu zijn woning uit !
Daar waren er die 't liedje floten :
« Zaaien en maaien, o schrandere Grooten ! ))

XXVIII
Toen Sempy in Chievres paleis
De gelden bracht der zesde reis,
Vroeg de Hertog zijnen neef
Waarom hem een wolf over 't aangezicht dreef ?
« Er is een onweer ginds aan 't broeien,
Oom, dat verschrikkelijk aan kan groeien.
Bestijgt uw Prins niet dra den troon,
Zoo schenkt men of moeder of broeder de kroon.
De Chievres lacht : « 't Is mij bewust .....
Nog deze maand, van Zeelands kust,
Zal ons een vloot erhenen voeren.
Uw onweer zal geen blad verroeren.
Geen Cid meer die nu nog de moeder ontzet !
Den broeder bewaakt men tot in zijn bed !
Toch gaan wij. Gij blijft hier, Sempy,
Voor onze belangen, — voor d'onzen, Croi !
't Beheer van Brabands leenen ..... , nu,
Die mijn kreeg ik, ik schenke z' u. »
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XXIX
« Mijn Vorst, D sprak Chievres, « voor uw hel,
Ga thans naar Spanje onder zeil. »
Het smartte Karel die taal te hooren :
Hem was een tweede zoon geboren.
Maar daags nadien sprak Chievres weer :
« De Dons verwachten hunnen Heer. D
En fluisteren liet hij tot de Schoone :
« Of hij verliest de Spaansche krone. D
Hij ried den trouwsten zijner vrienden
De strikken toch wat los te winden
Die Karel snoerden aan die...., meid ;
En niet vergeefs was 't hun gezeid.
De Hertog mocht na drie-vier dagen
Met scherts en ernst te zeggen wagen :
« Het leven, Vorst, is een bloemenprieel.....
En bloemen, o ! wat zijn er veel !
Jong zijn, warm en frisch van bloed,
Zet het hart in liefdegloed ;
Doet zweren aan d'eerstbeminde vrouw
Eeuwig' omhelzing, eeuwige trouw.
Ja, zoo zweert elk. Maar zie den vlinder :
Hij fladdert lustig, nu hier, dan ginder ;
En op de tiend' als op d'eerste roos
Is hij nog vurig, verliefd nog altoos.
Is 't zijn nature te kussen, te stoeien,
Waar zooveel blakende rozen bloeien,
't Is koningsrecht de schoonsten des lands
Om zich te strengelen als een krans.
Gewis, gewis, een jonge Vorst
Drukt Rozemonden aan de borst !
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Maar, Prins, niet dat alleen betracht
De man die streeft naar eer en macht.
Niet gij zult steeds aan boezems hijgen,
Die troon op tronen moet bestijgen ;
Niet zuchten als een melkbaard, gij,
Bestemd ter waereldheerschappij ! »
Spijt en vreugde, donker en licht
Zag hij op 's Vorsten aangezicht.
« 0 ! )) riep hij uit, « ik zegde 't maar half :
Voor alle wonden hebt gij zalf,
Gij die alleen met peruusch goud
Een stall — uw Gent — plaveien zoudt ! »
Karel zei dan : « Wijl het moet,
Onder zeil dus, kort en goed ! ))

XXX
Hij ging tot Rozemonde, en lei
Heur kalm den toestand bloot. Ze zei :
Zijn grootheid mocht ze niet verhinderen ;
Ze zoude blijven met de kinderen.
Maar, ach, heur harte klopte alsof
Haar onverwachts dit onheil trof.
Zij had nochtans het wel geweten,
Maar had het, o ! zoo graag vergeten.
« Kom spoedig weder, D smeekte zij.
« Denk veel aan hen en sours aan mij. »
Dit zeggend, wees zij hem hun zoontjes,
Die sluimerden met roze koontjes.
Ze nam zijn hand ; hij liet ze doen :
« Geef hun een kruisjen en een zoen.... »
Ze toog hem nailer, diep bewogen.
Er blonken tranen in heur oogen.
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« Eerst gij, » zoo riep hij, « aan mijn hart ! »
En kuste elk teeken weg van smart.
Toen was het knielend dat hij zonk,
En ieder kind zijn zegen schonk.

XXXI
De tijd is om : morgen op reis !
Alles is -vrdig in 't Brusselsch paleis,
De pwrden, de koetsen, het yolk en het goed ;
Klaar ook de vloot die hen zeilen moet.
Op Rozemondes lusthof is
Het afscheidsmaal. Na den disch
Ademt men frisch in den bloernentuin,
Frisch ook onder der boomen kruin.
Wees lustig, Rozemonde, lustig !
Vaart Karel henen, stil en rustig
Leefde nog nooit een beheerscher van volken :
Volken, Schoone, zijn drijvende wolken.
Hoor, uit een Breve stijgt de roep :
(C Daar nadert, daar nadert een kunstenaarsgroep !
Onder der beuken gewelven verspreien
Zich toonen van doedels en schalmeien.
« Laat spelen, laat dansen bij trommel en fluit !
Laat spreken op rijm ! » roept Karel uit.
« Lieve, kom ! Is uw hartje wat bang,
Vroolijk het op bij gedicht en gezang. »
De gasten scharen zich in t' ronde,
Met Karel in 't midden naast Rozemonde ;
En de zwervende troep doet een beer en een aap
Aan 't dansen gaan met een geit en een schaap.
Nu zingt een meid van 't Koningskind
Dat vlucht met den paadje dien het mint ;
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En nu, nu Jansen ze driemaal gedrieen
Vlaamsche yesten en stampieên.
« Thans wat sproken op rijm en maat ! »
En kalm vooruit treedt Hans de Raat,
De rederijker die in Gent
Als de beste staat bekend.
Hij zal gewagen, tot ieders leere,
Van « Moeders hart )) en « Vaders eere. ))
En vOOrdat men nader iets vragen kan,
Groet en begint de welsprekende man :
SI WAS EEN SO EERLOSE DEERNE ;
MAER LIEFDE MAECT BLINT, ENDI SAGHSE SO GHERNE.....
g GHI
MI ? »
SPOTLACHTE SI.
(c SO VLIEGH OM HET HERT UWER MOEDER TERSTONT,
EN WERPET RUIGHE VOR, MIN HONT. ))
HI RUCTE SIN MOEDER HET HERT UTEN LIVE,
ENDE LIEP ER MEE WERE TEN SCANDLICKEN WIVE ;
DOCH STRUNCKELDE, VIEL, ENDE PLETTE HET HERT,
DAT SPRAC, JA DAT SPRAC, HOE VERWONT HET OOK WERD.
HET VROEGH, EER HI UP WAS GHESPRONGHEN :
(( DEET GHI U GEEN SERE, MIN JONGHEN ? ))

Bleek bij nacht is 't manelicht :
Bleeker 't linnen van het wicht
Dat de min in d'armen licht ;
Zoo bleek werd Karels aangezicht.
« Geen woord meer, gij, en weg van hier ! ))
Schoot de Vaandrig uit en trok zijn rapier.
Zij togen heen ; geen hunner dorst
Nog omzien naar den bleeken vorst.
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« Wat is 't ? » vroeg Chievres. — « Ze weten ginds
Hoe hij zijn moeder doodt, de Prins, »
Zei de Sauvage, en blikte ten gronde.
« Karel, mijn Karel! » kreet Rozemonde,
En sloeg heur armen rondom hem.
« Dank, » sprak hij met zwakke stem.
Toen wenkte en lispte hij Chievres toe :
« Dat men die menschen niets misdoe .....
— Mijn Vorst, gerechte straf toch wel ?
— Niets ! niets ! is mijn bevel.
— 't Zij zoo..... Toch zal van dezen stond
Dat sprookje dood zijn in hun mond ! »

XXXII
Ze werden in 't veld gevat, en dien naciaGekneveld nog naar Gent gebracht.
Maar geen die toen niet rustig sliep... .
Terwij1 de jonge Koning riep,
IJlhoofdig springend uit zijn bed :
« Ik heb heur hart, heur hart verplet ! »

VIERDE ZANG

I
« En nu, 0 sprak Chievres met trotschen zin,
« Als man, mijn Vorst, de wxreld in ! »
En zij togen uit Brussele henen.
Geen oog had hier ooit zoo'n stoet aanschouwd :
Die pxrden in 't zilver, die ridders in 't goud,
Die wapens met flonkrende steenen.
Te Vlissingen danste de vloot op de zee.
Zeilen en vlaggen, ze wenkten : 0 Komt mee !
» Wij vliegen to zamen naar 't zuiden. ))
0 bloem en trots des adeldoms,
Gij schijnt een heir van bruidegoms
Die hunkeren naar hun bruiden.
« De wxreld in ! » Wie juicht het niet,
Als hij de meesterschap ontvliedt
Die drukt op het jongelingsleven ?
Zij is zoo ruim, zoo gul, zoo blij.....
« De wxreld in ! » daar is 't zoo vrij
Als ginds waar die arenden zweven.
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Maar dat is 't niet wat gij gevoelt ;
honkers, niet zoo heeft het Chievres bedoeld ;
Gij wist het beter to vatten :
Als jagers op 't wild dat schuilt in het bosch,
Zoo laat hij den Koning op tronen los,
En u met hem op schatten.
Was heerlijk de stoet die uit Vlaanderen toog,
Wat luister spreidde niet die voor 't oog
Van Spanjes Dons en Dapperen !
Het Cid-land is 't land ook van pronk en pracht :
Zijn Grooten, zijn weelde, zijn trots en zijn macht,
't Liet alles nu pralen en wapperen.
Rozemonds geest volgt Karel op ;
Hij zweeft van toren- tot torentop,
Waaruit de klokken klinken ;
Gevel aan gevel ziet zij getooid ;
Straten en pleinen met bloemen bestrooid ;
En — vrouwenoogen blinken.
Zij ziet hem van schittrende ridders omringd.
Geen pard dat niet hunkert, of steigert, of springt ;
De steenen schieten vonken ;
VOOr en na, bazuingeschal ;
Gewuif uit vensters ; maar vooral
Wat bruine gezichtjes die lonken !
Een paadje vliegt op een pwrdje voorbij :
Hoe blikt hij nog om, en gluurt van ter zij !
Wie leunt aan die oude fonteine ?
Wat poezelig' armen bestrooien hem zoo ?
Hij kijkt naar omhoog, en mompelt, wel bloo,
Maar innig : (( Gi lieve kleine ! »
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Vooruit kronkelt de wriemlende stoet .
Daar treedt hem een bisschop to gemoet ;
Ziet, wierooklampen slingeren ;
Hem biedt een Hidalgo de sleutels der stall ;
Maar, God ! daar is Concha, en o ! wat hij vat,
De sleutels ontglippen zijn vingeren .....
Wat wordt gij gefolterd, Rozemond !
Voelt g' uw beeld van dezen stond
Uit zijn harte glijden ?
Daagt in de verte voor u de straf ?
Neen, rukken wij het fibers niet of
Dat vlot voor later tij den .....

II
Zij zat op haar balkon, 't gezicht
Naar 't eeuwenoude Bosch gericht.
Het was een warme octoberdag :
Niet donker 't woud meer, dat daar lag,
Maar geel en rood, maar licht en bruin,
Vol kleuren als een bloementuin.
Geen windje mocht door de boomen zweven,
Of 't was een regen in de dreven,
Een bladergedwarrel, als 't penseel
Van schilders niet tooveren kan op 't panneel ;
Dat hazen en herten op deed schrikken,
En haar 't weemoedig aan deed blikken.
De zomer stierf, stierf met een lath.....
En haar geluk ? Ach, Rozemond, ach
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III
Hoe vliegen de zwaluwen heen en weer !
Daar zetten ze zich op een torentje neer,
Schettren en kwettren, om plots te zamen
Naar 't zuiden te roeien, van waar ze kwamen :
Naar 't zuiden, — als hij ..... Maar niet alleen
Trekken de vadertjes daarheen.
Och ! ze kwamen hier niet om tronen,
Maar om er in vreugd en in liefde te wonen.
En keeren zullen zij, o ! gewis,
Daar nergens een thuis heilzamer is.....

IV
« Moeder ! » riep z' op eens, en liep
't Kasteeltjen uit, terwijl zij 't riep.
« Moeder ! Moeder ! » en dus ijlde
Z' een dreef in, waar een vrouw verwijlde.
De vrouw stond bleek en bevende daar,
Maar opende d'armen toch voor haar ;
En met een sprong hing Rozemonde
Nu aan het hart dat zij zoo wondde.
Dan toog zij haar, loch sprak geen woord,
Als « Moeder ! Moeder ! » zachtjes voort,
Tot voor het hek, waar d'arme vrouw,
Verbleekend nog, niet binnen wou.
« Dat — nooit ! » mompelde zij.
De dochter wendde 't hoofd ter zij,
En werd als moeder bleek. « God dank,
Hier buiten 't hekken staat een bank, »
Sprak zij die kwam ; en toen ze zaten :
« Kind ! Kind ! ons z(56 verlaten ! ),
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V
Nu schouwt zij innig haar dochter aan,
En smeekt haar mee naar huis te gaan.
Vader waant moeder op dezen stond
In Brugge, niet bij Rozemond;
Hij is zoo streng, zoo hard, zoo naar ;
Zijn blik zoo strak, zoo grijs zijn haar !
Willem moet in Frankrijk zijn ;
Hij leert zijn kunst aan Gobelijn,
Beklaagd door ieder die hem kent.
Den Deken eert men nog in Gent.
0 ! als zij-zelf weer thuis zal wezen,
Heeft zij noch schande noch smaad te vreezen :
Men weet wel dat de Graaf alleen ....
« Neen ! » roept Rozemonde, « neen ! »
Rijst krachtig op, en spreekt met klem :
« Hij minde mij, ik minde hem !
'k Zal bier het geluk mijner kinderen betrachten,
Hier op huns vaders komste wachten ! »
« Kinderen ! » is de schrille kreet
Waaruit verbazen klinkt en leed.
Bewusteloos glijdt de vrouw ten gronde.
« Kom helpt mij, helpt ! » gilt Rozemonde ;
En knechts en meiden, toegesneld,
Laven de vrouwe, die weder herstelt.
« Gaat alien weg ! » Men gaat weer heen.
Moeder en dochter blijven alleen.
« 0 moeder, geef hun een kus en een kruis ;
En rijd in mijn koetse dan naar huis. »
Traagzaam schudt zij 't hoofd : 0 Geen koets.....
Maar uit de diepte haars gemoeds :
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« Uw kinderen, ja, die wil ik zien.
Een kruisjen, een kus zal hen zeegnen misschien.
Een blijde gil klinkt luide. Meiden
Komen gesneld met de kindertjes beiden.
Elk wichtjen is als een rozeknop.
Het harte der grootmoeder, o ! 't springt op.
Ze zoent en drukt z' aan heur boezem zoo teer,
Nu 't oudste, dan 't jongste, en nogmaals, en weer,
Dat Rozemondes frissche wangen,
Gloeiend van heil, vol tranen hangen :
Dat zij trilt tot in haar bloed .....

VI
Een poos nadien ging weer, to voet,
De Gentsche vrouw door zand en blaren :
In zij n e koets wou zij niet varen !

VII
De winden stormen 't Bosch kaal.
De raaf vervangt er den nachtegaal.
Er vlot over 't veld een wade van mist.
Vijver en beek zijn toe als een kist.
Zwaar ligt sneeuw op takken en twijgen....
't Is in 't kasteeltjen een akelig zwijgen,
Nu bij nacht wolvengehuil
Kreunt uit het woud als een lijk uit een kuil.
De Blonde zucht : « Zoo hard, zoo naar .....
Zijn blik zoo strak, zoo grijs zijn haar.....
Willem moet in Frankrijk zijn.... »
Zij vindt geen rust in haar bed van satijn,
Heeft Karel heur waarlijk, waarlijk nog lief ?
Z' ontving van zijn hand nog maar eenen brief....
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VIII

De sneeuw dooit op het dak : kegels
Hangen des morgens aan goten en tegels.
Klokjes wiegelen reeds in den tuin ;
Minnetjes, knopjes in hul en kruin.
Zoel is het windje dat fladdert en zucht.
« Koekoek ! » galmt het door de lucht.
Babbelend, kabbelend, flikkert de bron.
Streelende, spelende, blikkert de zon.
Vogelen kwettren en orglen in 't Bosch.
Alles herleeft; alles breekt los :
Lente doortintelt de gansche natuur, —
Als eens de Blonde 't liefdevuur.....

IX

Op de bank zit Moeder weer.
De dochter zet aan heur zijde zich neer.
« Kind, » — hoort ze, — 0 waan langer niet
Dat u de Graaf nog gmrne ziet.
De Heer van Gayer, die meeging op reis,
Die eet en slaapt in 't zelfde paleis,
Schreef onlangs naar Gent, schreef aan zijn vrouw :
Hij is met velen u ongetrouw,
Vooral met een die, als paadje verkleed,
Naar Brussel kwam, en Concha heet.
— Concha ! moeder, Concha ! Hoe
Kwam die gehate naam u toe ?
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't Moest een geheim blijven in Gent,
En 't was op een were door ieder gekend.
Och, mijn kind, dat is niet al :
Blijf sterk bij 't geen ik nog zeggen zal :
Hij doet gelijk zijn vader deed.
Lijd gij niet wat Livina leed ! »
En schoon zij haar tranen niet kan stelpen,
Verhaalt zij nu 't lot van Livina Verschelpen.
Nog gisteren, voegt z' er snikkend bij,
Vertelde zij heel haar leven mij. »
't Heeft Rozemonde doen verbleeken.
Die vrouwe, moeder, wil ik spreken !
D

X
En zóó, op een morgen van April,
Kwam Livina, gesluierd en stil,
In 't rijtuig aan, waarin de vrouw
Des Gentschen Dekens niet varen wou.
In een zaal van palissander
Zaten zij beiden over elkander ;
Maar de krip was niet gelicht
Van voor Livina's aangezicht.
Ze zei : Mevrouw, rinds twintig jaren
Heeft geen dan mijn zoon mij aan mogen staren.
Duld dat ook bier ik voor mijn gelaat
Den sluier der schaamte hangen laat.
Niet lange zal ik hier vertoeven,
Niet lang met rampen u bedroeven.
Vrees echter hard noch zacht verwijt
Van haar die was wat gij nu zijt.
Gij stamt uit Dekens ; ik uit een Adel
Die steeds voor Vlaanderen steeg in den zadel.
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Ik minde den vader als gij den zoon ... ..
Beiden jong, lustig, schoon,
Zwoeren w' elkander eeuwig trouw.
Toch werd een Spaansche zijne vrouw,
Een Spaansche, die valsch was, en leelijk, en kindsch.
Hij kon ze niet minnen, hij kon niet, de Prins !
Ons kindje drukte hij op zijn borst,
En zwoer, het werd eens Vlaanderens Vorst.
Mijn vader brak zijnen degen ; hij sloot
In zijn burcht zich op tot aan zijn dood.
Mijn moeder werd krankzinnig : een nacht
Sprong z' uit haar venster in de gracht.
Ik — of hij zoontjen of moeder zocht —
Volgde den Prins op elken tocht.
0 ! hadde zij hem gelukkig gemaakt,
Ik hadde haar kleed, hare voeten gekust ;
In 't slot mijner vaderen alles verzaakt ;
Daar, met mijn zoon, in mijn onheil berust. •••
Maar hoor, Mevrouw : zij liet m'ontbieden ;
Ik vloog tot haar ; en hare lieden
Grepen mij aan, wierpen mij neer,
Bonden mij, boeiden mij, o ! zoo zeer,
En rukten 't laatste kleed mij af .....
Toen sprong zij voor, wreed en laf.
Z66, Mevrouw, met d'armen uiteen,
Lag ik gekneveld, een beeld van steen.
Zij zwaaide .....
— maar ziet, -- ziet en gelooft ..... ))
Livina werpt haren sluier van 't hoofd.
Plots wordt Rozemonde kit.
Vouwt de handen, en slaakt een gil :
Livina's wezen is doorkorven .....
0 ! ware zij liever gestorven !
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« Doorkorven, Mevrouwe, dat geen mond
Er nog een plek to kussen vond.
En met eenen knip van heur nijdige schaar
Beroofde ze mij van al mijn haar. »
Zij trekt den krip weer vOOr 't gelaat ;
Rijst op als een die henengaat ;
« En hij, » vraagt Rozemonde, a hij ?
— Nog eenmaal kwam de Prins tot mij
Ik lag in ijlkoorts .....
— En ?.....
— Sinds lien
Heeft hij..... het monster niet weergezien .....
Vaarwel, Mevrouw. »
Wat Rozemonde
Nog smeeken mocht en pogen konde,
't Gesluierd Wezen gaf noch taal
Noch groet meer, maar verliet de zaal.
En reed het Bosch in, als een spook
Dat wegsmolt in een wolk van rook.

XI
Zij reed tot hem, in het slot heurer vaderen,
Die gravenbloed had in zijne aderen,
Haar zoon. — Daar ginds, met hem alleen,
Is hij haar schaamte, haar schande niet, neen
Haar troost, haar heil, haar hoop op wraak
Is thans die man, was reeds de snaak ,
Maar zulke wraak als wordt verwacht
Van zulke vrouw uit zulk geslacht.
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XII
En hij, die in haar ziele las,
Die wist waarom zij henen was,
Zat nu waar hij nog nimmer zat,
Waar geen dan zij ooit binnentrad :
In 't kamerkijn ten linker toren,
Dat veel te zien gaf, niets te hooren.
Hem had een onweerstaanbare macht
Vooruitgestuwd, daarin gebracht ;
En wat hij zag, was hem zoo lief
Dat hij zijn armen opwaarts hief.
0 moeder ! » trilde 't uit zijn mond ;
,« 0 ! waart gij zoo eer men u schond ? »
Hij zag een jonge vrouwe die
Een kind liet huppelen op haar knie,
Geschilderd lijk men schilderen kon
Eer Vlaanderens verval begon.
Er straalde als een bevend licht
Van zijn bewonderend aangezicht.
Toen keek hij rond ; daar stond in 't klein
Haar beeltenis nogmaals, o, hoe rein !
't Was een camee van onyxsteen,
Waarop zij hem een engel scheen.
Hij nam het lief juweel, en drukte
Er kussen op, als een verrukte.

XIII
Dat zag Livina, want zij kwam
Aan 't kamerkijn wanneer hij 't nam.
Zij hoorde « moeder ! » hem ontglippen,
Als hij 't juweel bracht aan zijn lippen.

6
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Nog met haren sluier om,
Trad z' op hem toe, bevend, stom ;
Maar z156 gelukkig, hoe ze zweeg,
Dat z' overstelpt terneder zeeg ;
Dat hij z' in d' armen op moest vangen,
Om aan zijn hals to kunnen hangen,
Toen ze bijkwam, sprak ze : « Nu
Is deze beeltenis voor u.....
Zoo was ik, zoon. » En heure hand
Lei op zijn borst het dierbaar panel.
« Ja, op mijn hart zal ik ze dragen,
Hier, tot mijn laatste levensdagen ....
En, moeder, moeder ! » fluisterde hij :
« Dien degen gord ik eens ter zij ! »

XIV
Zij kende 't zw a rd : 't was dat van hem
Die storm liep op Jeruzalem ;
't Had ook bij Kortrijk in 't gevecht
Gevlamd voor Vlaanderens heiligste recht.

XV
• Weet nu alles, » zei ze, « ziet :
Dat 's uw vader ; » en ze liet
Luikpaneelen openspringen,
Waar twee beelden achter hingen.
Het was de vader, ditmaal, die
Het kind liet huppelen op zijn knie,
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Terwijl hij blij zijn gravenkroon
Op 't hoofdje plaatste van zijn zoon.
Hoe lief ! — Maar God ! de Graaf doorstoken ;
Een degen in zijn borst gebroken .....
« Dat deed mijn vader. In de vest
Wierp hij wat vastbleef in 't gevest. »

XVI
Er komen stonden in 't bestaan
Dat men zich voelt en l a a t vergaan.
Hand in hand, blikten zij neer,
Verpletterd, vernietigd, en spraken niet meer.

VIJFDE ZANG

I
Het liedje nu gezongen
Dat op mijn lippen brandt,
En dat van alle tongen
Moest klinken door het land
De dorper die gaat zaaien
Als 't zoel is in het dal,
Weet wel wanneer hij maaien
En wat hij maaien zal.
Er is een ander zaaien
Eenvoudig menschenkind,
Een zaaien en een maaien
Bij alle weer en wind ;
Een zaaien door geloofden,
Met woorden vroom en vroed ;
Het zaaien in de hoofden.
Het zaaien in 't gemoed.
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Wie daarin zaad mag strooien,
Hoe needrig hij het doe,
Voor lien zal 't alles plooien ,
Hem hoort de wwreld toe.
Zoo zaaien Potentaten ,
Maar gaat hun trommel rond,
Hoe schieten uit hun Staten
De legers uit den grond !
Zie Paus en Sultan zaaien :
Ze zaaien voor hun God.....
0 vrienden ! welk een maaien
Van macht en van genot !
Maar 't iiedje van het zaaien
En maaien heeft een slot :
Hoe weet men 't y olk te paaien,
Te paaien in zijn lot !

II
« Ik ben de Ridder Vaanderheer,
En voer in mijn schild : « WAAK OVER D ' EER. ))
Zoo pochte met leute, en snoefde met spot
De Vaandrig te Gent in 't Gravenslot,
Tot denzelfden portier met wien hij den nacht
Der geboorte gewaakt had, gevuurd en gevlagd.
« Maar hier, uw celle, kameraad,
Die is er geen plaats voor mijn rang en mijn staat.
Breng mij in de rijkste zaal,
En schaf mij drank en licht en praal.
Schaf besten wijn, mijn trouwe portier ,
En klinken wij samen, als vroeger met bier !
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Ik ben geen gewone, geen knorrige reiziger :
Ik kom als Gezant van een Koning en Keizer.
Dien op ! En grimt de kelderheer,
Zoo zet ik hem of : « Waak over d' eer ! »
'k Heb volmacht, vriend, om of te stellen ;
Maar voel meer lust in u nieuws te vertellen.
Mijn pxrd eet haver ; 't rust uit op stal :
Den Ridder nu spijze, en wijn in kristal ! »

III
Als in de rijkste zaal ze zaten,
Het fijnste dronken, het lekkerste aten,
Verhaalde de Vaandrig met klapprende tong,
Of zwaaide met d'armen, of foot eens en zong.
« De Keizer gaat komen : wij reizen naar Aken.
Het is te veel wat z'er al van maken.
Mijn vriend is immers geen twintig jaar
Hij kwam er niet door, als i k er niet waar
Te veel, te veel..... Ik rijd vooruit.
Mijn reisgoed volgt per wagen en schuit.
Die Grooten ! Portier, houd met de Grooten !
Gij weet wat hun pxrden springt uit de pooten.
Zie ! » — hij sloeg op een buidel met goud —
« En 'k heb op mijn dorp een kasteel al gebouwd !
Dat 's veel, zoo denkt ge ; 't is weinig, vriend.
Bij mijn ziele, 'k heb meer, ik heb meer verdiend !
Maar 'k ben nog geen tarling voor Pietje-de-Dood.
Ik zal 't wel krijgen ; daar is geen nood.
En dan ..... heeft V2erle een edelman.
Het krijgen ? Daar ben ik zoo zeker van,
Als dat ik dit schuimende druivensap,
Zie zóó, er lekkertjes binnen lap.
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Tok ! tok ! Wat loopt dat hier zoetjes !
Een engeltjen is 't op zijn bloote voetjes.
Ja, kameraad, wie een vriend heeft als ik,
Die laat het zich smaken, en leeft in zijn schik.
Pimpelen, smullen, een poezele meid.....
Maar, hee ! gij hebt nog zoo luttel gezeid,
Gij ! Wat heeft men in 't land al gedaan,
Sinds wij naar Spanje zijn gegaan ?
— Och, » zei de grendler, en schonk nog eens in,
« 't Gaat velen in Gent niet naar den zin.
— Heeft men van Gent ooit antlers gehoord ?
't Had Artevelde, en 't heeft hem vermoord.
Bah ! Gent..... — Nu, dat 's waar :
De weelde woog hier dan te zwaar.
— Maar 's lands voogdes, vrouw Margeriet,
Hoe gaat het haar, naar g'hoort en ziet !
— Ik zie ze nooit, mijn Vaanderheer.
Het Hof is te Mechelen, in Gent niet meer.
Verhuist het daar, naar allen schijn
Zal 't niet naar Gent, maar naar Brussele zijn.
Hoe vindt ge 't, Vlaming ? — Wat scheelt het mij !
Waar Karel is, ben ik, of nabij.
Ik ben zijn schaduw. Bovendien,
Ook Brussele zal hem niet dikwijls meer zien.
— Zoo..... ZOO
Vindt ge dat braaf,
Al is 't uw vriend, van onzen Graaf ?
— Van uwen Graaf ? Dat Graaf zijn, man,
Spreek daar voortaan zoo trotsch niet van :
't Is hem wat een knop voor zijn mantel is ;
Of daar, voor de Lieve, een magere visch.
Wel, bij St. Baafs ! weet Gent dan niet
Wat iedereen weet, iedereen ziet ?
Waar blanken wonen, waar negers loopen,
Naar hem staan aller oogen open.

— 88 —

Nooit, zoolang als 't op aarde reeds duurt,
Heeft iemand zijn schuit zoo behendig gestuurd.
Zoover als de zon schijnt, zoover als het waait,
Wordt door mijn Karel de scepter gezwaaid.
Gij hebt toch gehoord van de nieuwe waereld ?
Wilden, beschilderd, bepluimd en bepxreld,
Leggen — dat is daar zoo 't gebruik —
Voor hem of voor mij zich neer op den buik.
Ja, zelfs voor mij ; want ook tot ginds
Moet ik henen voor mijn Prins.
Voor mijn Prins..... Daar zeg ik nu
Wat ik zoo kleintjes vond bij u !
Maar 'k moet erhenen. Wat veertigb vorsten
Voordezen maar met moeite torschten,
Veertig kronen — wie of 't gelooft ! —
Zet nu mijn Karel alleen op zijn hoofd.
Gravenkroontjes, denkt gij wis ?
Mis, portiertje ; grendelaar, mis !
Koningskronen, een Keizerskroon .....
Hij klimt nog op den Pauzentroon !
Schenk vol daarop : zoo iets geeft dorst.
Kom, engeltje, loop nog eens over mijn borst.
Tok ! tok ! ja, lekkere -wijn .....
Wat komt van mijn Karel, kan antlers niet zijn !

IV
« Bij de wilden, Vaanderheer?
Ga daar niet, man : ge keert niet weer.
— Niet weer ? Met goud en diamant !
Proef dit maar eens ; dat 's uit hun land ;
Nog nergens gekend, dan bij ons in 't paleis.
De Keizer gaf het mij mee op de reis. »
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Hij stopt een pijpje, doet het branden,
En steekt het lustig tusschen de tanden.
« Snuif eens, portiertje, wat geurigen rook !
't Smaakt lekker, niet waar ? Daar, drink ook. ))
En dra nu stijgen uit beider mond
Kronklende wolkjes den kroonluchter rond.

V
« Ik zeg het u nogmaals : houd met de Grooten,
Al zouden z' u ook al eens trappen of stooten !
Zie maar den adel, vooral de Crol's :
Niet een of hij is al van 't Gulden Vlies.
Chievres heeft zooveel kasteelen
Dat hij gerust er wat uit mocht deelen ;
Meer titels en namen in twintig streken
Dan hij, Fransoos, er uit kan spreken :
Primus aan 't Hof; Baas van de kas ;
Hoog-admiraal op den grooten plas ;
Baron van Bierbeek en Heverlee ;
Graaf van Beaumont, van Revijn, van Jumee ;
Marquis d'AscOt, de Rotslar, de MordAl,
Sinjeur van Thirmont, Bersillies en Le Val ;
Contador-major, — waar of ze dat droomen !
Duc in de landen rond Napels en Roomen.
God weet wat hij is in Sardinj' en Lorreinen.
In Duitschland wordt hij von Thalen of Steinen.
Alom zal 't zijn van Diepenzak,
Meester in hocus-pocus-pac .....
Ge lacht ? Hadt gij er het honderdste van,
Ge zoudt wat antlers lachen, man !
In Spanje stool hij meer dan ooit
Door twintig kloosters bijeen is geschooid.
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— Stool hij, stool hij..... Hoe deed hij dat ?
— Bij San-Christoffel ! die streken vat
Een Vlaming op geen zeven par.
Maar waar is het toch ; op mijn eed, het is waar !
Er viel in 't land geen plaatsken open,
Aan 't Hof als daarbuiten, of 't was te koopen,
Te koopen bij hem. Zelfs Karels juweelen,
Een schip vol pxrlen, dierf hij stelen.
Stool hij ze niet, dan was 't zijn wijf ;
Maar kwijt was ze Karel, dat 's buiten kijf
» Of hij en zij alleen zoo preeuwen ?
De vossen komen na de leeuwen !
Geen kieken houdt zoo nauw zich schuil,
Of 't valt er een in klauw of muil.
Een neefje van maar twintig jaar
('t Heeft op zijn lippen nog geen haar !)
Is Aartsbisschop benoemd in Toledo :
De vetste post, dat was zijn Credo.
Nu trekt met den Keizer het neefjen eruit ;
Doch ruimt het zijn kerke, het lost niet den buit.
Al zag het nooit Toledo weer,
Het zakt de dukaten, en pochhanst met d' eer.
Dukaten ! ze zijn er witte raven.
Waar ze mij lest te vernachten gaven,
Toen ik betaalde met zoo een dukaat,
Riep me de baas, dat het klonk op de straat :
x Kijk toch, Pepita ! een gouden stuk
« Dat Chievres niet vond : -- wat geluk ! wat geluk! »
Zoo snoevend, zit hij van wolkjes omkruld ;
Met rook is gansch de zale gevuld.

- 91 -

VI
« Dat lust, eh grendelaar ? En de wijn.
Smaakt daarop wel eens zoo fijn.
Is er iemand uit Oostindje gekomen
(Schenk nog eens in !) die er van weet ? .....
Heeft hij daar iets van den toebak vernomen ? . ...
(Klink nog eens mee !) Geef mij bescheed .....
Laat ons dat zingen, toe, kameraad ! »
En beiden nu zongen en klonken op maat :
IS ER IEMANT UIT OOSTINDJE GEKOMEN,
DIE ER VAN WEET ?
WAT HEEFT HIJ DAAR VAN DEN TOEBAK VERNOMEN ?
GEEFT ONS BESCHEED !
VERDROOGT HIJ DEN MAN, OF VERFRISCHT HIJ ZIJN BLOET ?
VROUTJES, HIJ GEEFT ER HEM LUST ENDE GLOET !

Het was, voorwaar, een vreemd tafreel,
Dat klinken en zingen in 't Gravenkasteel,
Naar een deuntje dat heel de stad
Reeds duizendmaal gezongen had.

VII
« Waar is Vxrle toch, portier ?
Waarom komt Vxrle niet tot hier ? »
Maar V2erle had aan de deur gestaan,
En trail nu recht op den Vaandrig aan.
De vader rees op, en ging naar buiten :
't Was tijd nu alles dicht to sluiten.
« Z66, » zei de darne, « z66 dan, vriend,
Rozemond heeft uitgediend ? »
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Ze zwaaide haar vinger voor zijn gelaat.
« Met mij zou 't antlers, kameraad !
Er bleef in heel uw baard geen haar,
Deedt gij met mij, als hij met haar !
Zoo schoon, zoo jong, zoo frisch, zoo trouw
En die droogt uit van schaamt en rouw ?
— Hoe gloeien uw oogjes in uwen hop ! »
Sprak hij lachend, en sprong op.
« Wat gij nu raaskalt, Vaerle-mijn,
Is op mijn eer voor mij latijn.
Ik breng juweelen mee, zooals
Geen freules hier dragen aan armen of hals.
't Is jammer, ze zijn in een kistje geborgen ;
Maar 't kistje, schoon lief, toon ik u morgen.
Wat wilt ge meer ? — Mijn Vaanderheer,
Zendt h ij heur dat ? Is 't op uw eer ? »
Hij zet zich neer, — « Op mijn blazoen !
Kom, en geef mij gauw een zoen ..... ))
En met een mond als een kriekje rood,
Springt Vaerle hem nu op den schoot.

VI I I
Hoe stond z' een dag of Brie nadien,
Schoon zuchtend, trotsch hem na to zien,
Toen hij de hofbrug overreed,
En zijnen Spanjaard steigeren deed.
Hij toog naar Brussel, waar op lien stond
't Geschenk reeds was dat Karel zond ;
En vloog uit Gent, evenras
Als hij 't eens ingevlogen was ;
Maar blijde thans en mompelend : « Och !
Hoe licht paait men de vrouwtjes toch ! »
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Allengs nochtans werd hij somber en stil :
Er was tusschen beide zooveel verschil ;
Bij Rozemonde zou meer behoeven
Dan knevelstrijken, rooken, snoeven.
En dan, haar val was zij n opkomst geweest .....
Zijn hart was onrustig, onrustig zijn geest.
IX
Wat glimlach speelt op zijn gelaat,
Als hij voor Rozemonde staat,
En haar 't moreske kistje biedt ? .....
Zij zag 't geschenk, den Ridder niet.
Zij dacht aan niets op d'aarde dan,
Dan aan den immer nog dierbaren man.
« Verzegeld, )) lispte ze, « door den Graaf .....
— Den Keizer, Mevrouw, en 't zegel gaaf... .. »
Zij drukte op 't zegel een innigen kus.
« Zit neder, Heer ..... Tot flus..... Tot flus..... ))
En ging waar niemand zien zou wat
Heur Karel voor haar dus verzegeld had.
't Was wel een afdruk van zijn ring,
Zooals z' er nogmaals een ontving.
Heur handje beefde als dat van een kind
Bij 't knippen door het zijden lint ;
En met een zucht vol zoet verhopen
Sloot zij het dierbaar kistjen open.
X
Hoe staart ze strak, en wordt ze bleek.
Hoe wordt heur harte klein en week.
Zij schudt wat in het kistje ligt ;
Maar droever nog wordt haar gezicht.
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't Is goud, 't is geld, 't is niets dan geld.....
« Ho ! » kermt ze, en weergesneld
« Zijn brief, » zoo trilt het, « eerst zijn brief !
— Bah ! geen angst, Mevrouwtje-lief !
De Keizer zal uw vrijer blijven,
Maar heeft geen tijd om veel te schrijven... . »
Die man is dronken. God ! o God !
Bij zulk een gift nog zulk een spot !
« Zoodra hij weer is, en wat tijd heeft ... ..
Dat geld beduidt niet dat hij spijt heeft..... »
Zijn stemme doddelt ; uit zijn mond
Walmt de reuk van wijn in 't cond.
Zij keert zich om, en wankelt heen,
Tast in het ruim en stort ineen.

XI
Wel haar dat zij niet hoort wat hij
In 't henengaan, den hoed op zij,
Al zwijmelend tot zich-zelven klapt ;
Niet ziet, hoe hij op bloemen trapt.
Wel haar, dat z' ook met eigen oog
Niet zag hoe hij naar Aken toog,
In 't nieuw gedoscht van hoed tot sporen,
Verwaander nog dan ooit te voren .....

XII
Hoe lang ze dus lag neergezegen ;
Hoe zij naar boven is gestegen ,
Wie hare kinderen, naast heur bed,
Op hare knieen heeft gezet,
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Zij weet het niet. Maar in haar stoel
Houdt zij die vast met zulk gevoel,
Dat beide knaapjes het niet wagen
Een kus te bieden of te vragen.
Zij staroogt glazig vOOr zich uit ,
En geen woord, en geen zucht, die heur lippen ontsluit.

XIII
Een dag daarna zit ze daar weer.
Ook daags nadien nog. Is de veer
Heurs levens gebroken ? Allengs nochtans
Glimt in heur oogen een mildere glans,
En slaakt zij zuchten. Wordt een varier,
Vaandrig ! Vaandrig ! zoo'n verrader ?
Zal zij hem nooit meer -wederzien ?
Hij wordt misraden, bedrogen misschien !
0 ja, in 't verre land bedrogen :
Weer hi er, komt hij tot haar gevlogen .....

XIV
Die hoop was als het straaltje licht
Waarheen in den kerker het oog is gericht
Van hem die tusschen dood en leven
In 't ziltige donkey zit te beven.
De Keizer kwam : zijn Nederlanden,
Men droeg er hem als op de handen ,
Zij waren als het huffs der bruid,
Ten feest getooid van noord tot zuid.
Hij was zoo jong nog, werd bemind
Gelijk voorheen , 't was nog hun kind.
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De macht en d' eere, van allerwegen
Hem toegevloeid, werd hun ten zegen :
Het rijk der Nederlanden zou
Het kroonwerk zijn van 't grootsch gebouw,
Als hij uit Duitschland weer zou keeren
Als Opperheer van alle Heeren....

XV
Ook z ij vernam zijn zegetochten,
En voelde de vreugde haar oogen bevochten.
Zij wachtte — tot zij op zekeren dag
Een hofkoets vliegend naderen zag.
Heur kinderen speelden in de zon ;
Ze riep ze bij haar uit den tuin op 't balkon ;
En wie zich 't hek ontsluiten liet ;
Een edelvrouw was het, heur Karel niet ;
Een edelvrouw met grijze lokken,
Wier oogen alle harten trokken.
Zij kwam van 't Hof, en zegde dat
De Keizer om verschooning bad :
De zorg voor 't Rijk, het staatsbelang
Weerhielden zijn bezoek sinds lang.
Snel had hem de wind doen zeilen ;
Maar sneller zou hij tot haar nu ijlen,
Zoodra zijn strenge plicht het duldde.
Intusschen bood hij haar een hulde
Als nooit nog, buiten het vorstlijk geslacht,
Den hoogsten adel er een was gebracht ;
Een hulde die tevens Margareet,
De Landvoogdes, heur garne deed ;
En die de moei met liefd' en trouw
Haar leven lang volbrengen zou.
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Aldus voortaan zou Rozemonde
Zoo rustig zijn als ze wenschen konde ;
't Geluk harer zonen zou zeker wezen ;
Niets meer, niets meer, haar doen vreezen .....
XVI
Rozemond had niet verstaan.
« Wat wilt gij toch ? » vroeg z' aangedaan.
O Men wil uw kindertjes aan 't Hof, »
Was 't vriendelijk antwoord ; (loch het trof
Haar hart gelijk een slangesteek.
Aan elke hand een knaapje, week
Zij spraakloos achteruit ; haar blik
Getuigde, o ! van zooveel schrik.
« Maar lees toch eerst, lees dezen brief
Der Landvoogdes, zoet moedertje-lief ! »
Rozemonde nam siddrend en ras,
Maar gaf dra weder wat zij las.
Haar bleeke lippen bleven toe.
« Welhoe, » sprak d' edelvrouw, « welhoe,
Lief moedertje, bij zulk een schrijven
Kunt gij zoo koel en angstig blijven ?
— 0 ! » kreet nu de Schoone, « mijn hart
Zit diep bier, diep bier, met mijn smart.
Maar eerder trok men dat in stukken,
Dan mij mijn kindertjes t' ontrukken ! »
En bevend als een riet, ontsloot
Z' een kamer waar ze binnenvlood.
XVII
Wat hoort ge, Mevrouw : is het brieschen of kermen ?
Het zijn heur kinderen in heur armen !
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XVIII
De grijze weduw reed terug
Van waar zij kwam, doch thans niet vlug.
Zij schudde 't hoofd, en bracht bewogen
Een kanten zakdoek aan haar oogen.

XIX
Terwijl hare koets in de verte versmolt,
Kwam een ander aangerold.
't Gesluierd Wezen treedt emit.....
« Mijn God ! mijn God ! wat dit beduidt ? ),
Kreunt Rozemonde ; doch vat moed,
En gaat Livina te gernoet.
Van haar toch heeft zij niets te vreezen ?
En waarlijk, het Gesluierd Wezen
Reikt haar de beide handen : « Nu,
Begint de harde strijd voor u, P
Zoo spreekt het ; « maar, wat komen moog,
Het hart omhoog ! het hart omhoog !
Ik weet wat men verlangt aan 't Hof,
En kan wel denken hoe 't u trof.
Men wil nog meer, nog meer ; maar helpen,
Redden, zal u Livina Verschelpen.
Hoor dit nog alleen : ik heb mijn slot ;
Mijn zoon zijn zwxrd ; de rest zal God.
Mijn slot is 't Leeuwennest, in Gent
Door 't leeuk‘ envolk genoeg gekend.
Mocht over u een storm ontstaan,
Ik bied het u tot schuilplaats aan.....
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0, schud niet neen. Arme duiven !
Als gieren en valken hun pluimen doen stuiven .....
— Maar zal hij worden als een gier ?
Ik zie misschien hem morgen hier !
— Behoud die hope, Rozemonde.
Maar zoo dan toch de gier u wondde,
En zoo uw vader ..... Arm duivelijn,
In 't Leeuwennest zal 't veilig zijn !
Vaarwel nu. Wat ik zeggen wou,
Het is gezegd. Vaarwel, Mevrouw. »
En na een handdruk, nogmaals een.
Dan steeg zij in, en reed zij been.

XX
ginds
Chievres waakte. « Hier niet,
Zwaait gij den wxreldscepter, Prins ! D

XXI
« Naar Aken, naar Aken ! » was t' alien kant
De roep die opging in het land.
Wie mee naar Spanje toog, zou weer
Naar Duistchland mee, ja velen meer.
De Cid was koen; groot Spanje ;
Maar welk een reus was Karlemanje !
Voor welk gebied, voor welke ridderen
Deed hij de verste stammen sidderen !
Nooit had de wreld iets aanschouwd
Zooals het Rijk door hem gebouwd.

- I00 -

En thans ..... reeds verder strekt het gezag,
Dat nu een jongeling voeren mag.
Werd Magnus geducht, vereerd, geroernd,
De wwreld heeft hem maar « Hoogheid » genoemd ;
Thans voor het eerst wordt op aarde gezeid,
Van hem die nog jong is : « Zijn Majesteit. »
« Naar Aken ! Naar Aken ! Van hier niet alleen,
Uit alle zijn landen trok men erheen.
En 't was een intocht ook als nooit
Oud-Roomen zelf er had ontplooid.
Men zegt, de reus stond op een toren
Het aan te zien en aan te hooren ;
En met en rond den ouden Keizer
Een ridderschaar in staal en ijzer.
De vleiers jubelden : Voortaan
Kan niets, o Vorst, u wederstaan ! »
't Streelde hem, dat al-geschieden
Naar zijn willen en gebieden ;
En wat ook door Chievres nu ingebracht werd,
Het bleef hem zingen in hoofd en hart.

XXII
« Toon uwe macht, en breid ze nog uit.....
Ried hem Chievres ; en tot besluit :
« Verhef tot Paus uw Adriaan ..... »
En wat hij ried, het werd gedaan.
De wwreld boog, verbaasd en stom :
Dien keizer hoorde 't Christendom.

« Laat nu de Kerke gevoelen dat gij
Haar Keizer zijt ..... » fluisterde hij :
a Geen twist ontsta in haren schoot,
Dien gij niet smacht, lien gij niet doodt..... »
En dwingen zou de ontzaglijke Vorst
Wie antlers dan Roomen denken Borst.

XXIII

Niet tegen Frankrijk het zwaerd uit de schee ! »
Meende de Hertog, « of wee, o wee ! »
En al de Crors op hun beurte, morden :
(( Wat zou er dan van ons geworden ! »
De helft van hun sloten, hun landen, hun macht,
't Lag daar in de zon, het blonk daar in zijn pracht.
Daar was hun hart; als de boom in zijn grond,
Was het daar dat hun stam zijne weligheid pond.

XXIV

Maar boven de menschen stelt de natuur
Haar eischen, en kampt, en wint op haar uur.
« 1k weet een torteltje voor u
Zoo lief als jong, frisch ende schuw.
Maar zestien keer zag 't nieuwe blaren
En bloemen en vruchten op d' appelaren. »
Dat zegt hem de Vaandrig, en Karel lacht :
(( Luistert zij toe ? — Gij wordt al verwacht ! »
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XXV
« Bij Chievres klopte gisteren nacht
De pest, n wordt Karel aangebracht.
« De dood maaide hem weg met haar zeis.
Hij is reeds ver op de groote reis..... »
Wordt weer gemeld. « En Toledo's prelaat
Is mee, zoodat hij alleen niet gaat ..... »

XXVI
De Keizer slaakt van deernis een zucht.
Dan geeft er nogmaals zijn hart een lacht.
Vrij is de machtige thans.... Aan 't Hof
Spreekt men van Chievres met hoogen lof ;
Maar weinigen die tweemaal zuchten :
Zij hebben hem niet meer to duchten !
De Vaandrig draait op zijn hiel ; in 't ruim
Zwaait en klapt hij met vinger en duim.

XXVII
Vrij de machtige thans ? Neen !
Niet vrij, schoon zonder bal aan 't been,
Wordt hij die, ter galei verminkt,
Niet recht meer groeit, en eeuwig hinkt.
Des Keizers ziel, — z'is die van hem
Die tooverde met blik en stem.
Niet gansch is de Meester opgestegen :
Wat Chievres wou, zal Karel plegen ;
En voelt hij sours, en schudt hij 't juk,
Hij breekt het nooit toch, nooit toch, stuk.

XXVI II
De Keizer trekt nu en richt nu den degen :
Hij zendt zijn heirmacht Frankrijk tegen.
Diens Koning stond naar de Duitsche kroon
Hij worde getuchtigd voor lien hoon !
In Doornik heerscht hi ; hij moet eruit !
En 't leger hunkert naar bloed en buit.

XXIX
Maar ook in Frankrijk trekt men het zwxrd,
En springen heldhaftige Ridders to pxrd.
Willem ziet zijn Vlaanderen alweer
Vertrappen, verhakken door 't vijandlijk heir.
0 Vlaandren den Leeuw ! » jaagt hem in brand.
« Ik vecht voor u, mijn dierbaar land ! »
Zoo komt hij weer. « Wie Karel zij,
Ons Neerland toch van vreemden vrij ! »

XXX
« Oudenaarde, mijn Keizer, ligt »
Fluistert de Vaandrig met stralend gezicht,
« Op Doorniks weg. Daar roekelt en smacht
De jeugdige tortel dag en nacht.
Beter nog, Heer : Lalaings kasteel
Heeft menig veranda, kiosk en prieel .....
— Vooruit dan weer; en waak over d' eer
Uws Keizers; begrepen, Vaanderheer ? »
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XXXI
Wie is de Schoone die haren val,
Haar oneer, zich niet schamen zal ?
Uw zuster, Willem, zonk zoo diep !
Gij, wien d' eer naar Vlaanderen riep,
Vermoedt het niet ; en edelen zorgen,
Het blijve lang nog u verborgen :
Men lokt u mee ; men voert u wijd ;
En zij boeleert terwijl gij strijdt.
XXXII
Gij uit den heldentijd, gij het historische,
Gij dit verschuilen, kasteel van Schoorisse !
XXXIII
Hij houdt heur handjen ook in 't zijn,
En roemt het kleintjes, zacht en fijn.
Zij laat heur hoofdje nederhangen,
Maar blikt soms op toch met verlangen
a Gij mint mij, zegt ge, doorluchtig Heer
Doch Rozemonde lieft ge meer .....
— Ik had ze lief ; dat is -voorbij .....
— Als haar dan toch verlaat g' eens mij.
Concha ook werd reeds verlaten... .
— Concha, o ! kan mij niet haten,
Marquesa Prim op haar kasteel !
— En Rozemonde ? — Haar ten deel
Valt Ridder Vaanderheer, met al
Wat ik haar schonk en schenken zal.
— En mij ? — U verlaat ik niet.
Maar vreest gij dat het toch geschiedt,
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'k Verhef u dan ten adelstand.
Draag middelerwijl dit onderpand....
En aan haar vinger schuift de ring
Dien hij van Chievres eens ontving.
« Lieve Keizer ! » fleemt zij malsch,
En strengelt heur armen om zijnen hals.

XXXIV
Als Haar 't verraad ter ooren kwam,
Was 't met een schok dat zij 't vernain.
Zij zweeg ; maar al 't gevoel heurs harten
Dreef z' aan om ramp en wee te tarten.
Jet heldhaftigs rees haar in
Zij rekte zich tot een reuzin.
In schande zou ze niet zinken, neen,
Al stond zij tegen de wreld alleen !
Zij zadelde zelf haren vurigsten draver ;
Goot zelf in zijn kribbe een dubbelspint haver ;
Schoot zelf haar verduft amazonekleed aan,
En rende te viervoet dan voort op de baan.
Alleen de hond aan hare zij,
Heur hijgende windhond, hield heur bij.
D' arme, arme Rozemonde,
Zij wilde 't zien, wat men verkondde .....
Nog rees de zon niet aan de kim ;
Wat deerde 't wie vloog als een spokende schim !
Hoog zal de zon aan den hemel staan,
Eer haar tocht zal zijn gedaan.
Nu lesschen paerd en hond en vrouw
Hun koortsigen dorst in wolken van dauw.
Allengs ontwaken de dorpjes in 't licht ;
Zij schiet er door heen als een snorrende schicht.
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Ho ! wat lijdt en wat strijdt ze van binnen !
Hoe is zij niet flood of beroofd van haar zinnen ?
Hij, « die eerder sterven wou
Dan doen wat haar bedroeven zou
IIij die eens zwoer op de knien
« Zij zullen u nooit, of met blijdschap, herzien !
In Spanje reeds, en nu, nu hier .....
Is zij dan de duff toch, en h ij dan de Bier ?
XXXV
De zon brandt al zoo lange ; traag
Stapt nu heur zwarte, den kop naar omlaag.
Zij rent op een hoef aan ; hij drinkt uit een beek ;
Maar zij voelt geen honger, maar zij wordt niet week.
Hij graast in de wei ; ook haar bond wordt gevoed ;
Doch haar ontbreekt noch kracht noch moed.
Schoon appels haar lokken, zij plukt niet, als toen
Zij naar Melle nog reed en er stoeide in 't groen.
XXXVI
Des middags kwamen z' aan 't kasteel.
Daar lagen veranda, kiosk en prieel .....
Zij joeg haren drawer een heuvel op ;
En trotsch, als een mensch, hief de zwarte den kop.
De hond keek mee, z(56 scherp als wou
Hij zien wat zij niet merken zou.
Op eens voelt pwrd en bond : zij rift,
En schieten vooruit nog vOOr zij gilt.
Hup ! )) en geen hengst op de hertenjacht
Sprong ooit zoo gespierd over zulk eene gracht.
Langs beiden schoor de bond zoo licht
Als dreef een stalen boog een schicht.
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De Keizer sprong op, en week, hij week...
0 ! ze zag verschrikkelijk bleek !
« Die man is mijn ! 0 klonk het in 't ronde.
« Dan zijt ge ..... dan zijt ge..... Rozemonde !
Sprak Johanna, die niet kon vlieden,
En tergend nu het hoofd wou bieden.
« Hij was eens u w, doch nu niet meer :
Hier is zijn ring ; mijn is die Heer !
Trouw met den Vaandrig, Gentsche derne !
Dan hebben z' een varier, en hij zal 't gmrne ! »
Dat is te bloedig ; dat is te veel.
6 Ha ! 0 ratelt het in haar keel.
Ze springt in den zadel op van wee,
Grijpt de zweep, en striemt ermee
't Is nu of 't groen, of de takken en twijgen
Die z' overlommeren, trillen en hijgen.
De windhond, o ! hij danst en jankt ;
Hij giert het uit, alsof hij dankt.
« Hup ! 0 en weer met zijn lieflijke vracht
Snort de Braver over de gracht,
En vliegt nu, vliegt nu, door het ruim,
Dampend van 't zweet en bevlokt met zijn schuim.

XXXVII
De zonne ging onder den volgenden dag,
Als men vOOr een slotwal zag :
Twee pxrden, een bond, een koetsier. Zij
Zat met haar kinderen in 't gerij.
De brug viel neer van 't Leeuwennest :
Zij toog erin als in een vest.

ZESDE ZANG

I
Natuur, » zegt hij, en zij zegt a God ».
wij weten 't niet, wij arme menschen.
Maar op een zee van twijfel vlot
Elk onzer voort met eigen wenschen.
Toch is 't zoo schoon, wat zich ontvouwt
Hoog aan de hemelen, laag op ons aarde :
Hoe grootsch niet die tempel voor allen gebouwd ;
Hoe mild niet de moeder die alles dat baarde !
En eeuwig schoon, en grootsch, en rein,
Flonkeren sterren en zonnen daarboven ;
En eeuwig vonkelt des menschen brein ;
En eeuwig herbloeien de tuinen en hoven.
Den sterveling heil die het eeuwige mint ;
Den wenk begrijpt hem dus gegeven.
Heil vooral het menschenkind
Dat ook weet to scheppen en eeuwig doet leven.
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Gegroet het yolk dat zijn land als bezaait
Met kunst, met gewrochten zijns geestes en harten ;
De godlijke schepping nog verfraait ;
Beeltnissen sticht van zijn vreugden en smarten.
Gegroet het yolk dat denkt en dicht ;
Dat alles verheerlijkt wat gloeit in de zielen ;
D' omringende stammen met stralend gezicht
Tot zich weet to tronen en neder doet knielen !

II
Zij stonden vOOr den Halletoren,
In zwijgend gevoel en gepeins als verloren.
Dat was hij dus, der zee ten baak,
Den volke ten storm bij nood of wraak.....
« Daar moet ik op, » zei Diirer zacht.
En Quinten : « 'k Had het wel gedacht
Van hem die ook op den onzen klom,
En van de Werf naar Sint-Anneken zwom. »
Erasmus lachte : « Waarom niet ?
Ook 't Gentsche Belfort had heerlijk verschiet.
En 'k hoop wel dat nog Ieperens hal
Ons mooie Bingen toonen zal.
— Toch geen als deze met zijn zee, »
Sprak Lauwerein. « Dan gaan wij mee ! »
Zei Thomas Morus : « Kom, Domien,
Al hebt gij 't wis reeds meer gezien. »
Het antwoord was : « Ik koom nooit hier,
Of klim erop, heer Kanselier.
— Dus past het dubbel als ik zeg :
Gij, torenbouwer, wijs den weg.

— Ik ben van Leien, en laat mij leien.
Reizen is Lucas een spelemeien !
— Ik ben een vogel, en in ons Beieren
Leggen die ook op torens eieren.
Omhoog ! »
— Dus pratend, stapten z'alle
Den draaitrap op van Brugges halle.

III
« Wat is 't hier donker ! » werd gemord.
« Houd uw geloof, » zei Diirer kort.
D' anderen jokten : « Wel gezeid !
't Is juist de weg ter zaligheid :
Levenslang in mijn of kelder,
En dan op eens in 't helderst helder !
— Vare de mensch als de mol maar niet,
Die boven komt, maar dan niet ziet !
Ons ook zijn d' oogen toegegroeid.....
— Hadden wij liever z' in 't kijken verschroeid !
Maar eensklaps riep de gids : « Mollen,
Steekt uw koppen uit uw hollen !
Ik sta in 't licht : d'oogen open ! »
En uit den kronkeltrap gekropen,
Juichten alien : « 0 ! wat pracht !
Hoe ginds die zee ons tegenlacht !

IV
Zeilen zooals reuzenschimmen
Vlogen talrijk langs de kimmen.
« Dat is voor Ons, » zei Quinten, « sinds
Men in Brugge de hand sloeg aan den prins.

— Zie Sluis : het Zwin, b zei Lauwerein,
« Is voor zijn vloot niet meer te klein.....
— Zoo, dAar ligt Sluis ? Dus, Damme hier !
Ik groet ons Damme, Kanselier,
Urn Jacob van Maerlant, om den varier
Der dietsche dichteren alien te gader. »
Erasmus ontblootte zich 't hoofd, en voer voort :
« Een vorst op 't gebied van gedacht en woord...
Hij kreet tot de Kerk voor ruim twee eeuwen
Wat Luther en anderen heden schreeuwen ;
Was ook de ziel die burgerscharen
Tegen Koningen op deed varen ;
Een vrijman, trotsch naar lijf en geest.
— Zoo zijn hier schier alien, schier alien geweest, »
Zei Diirer ; en Morus : « Geen Brit vergeet
Wat Artevelde voor Vlaanderen deed :
Dâar werd de Fransche vloot verslagen ! »
Hij wees op Sluis met trotsch behagen.
« 's Lands geest, 's lands kunst, D zei Quinten. — ,( Jul,
Zie stall- en gildehuizen na, D
Sprak hij die Gent met een Raadhuis verrijkte
Als bij Romein of Griek geen prijkte :
« Vrijheid, weelde, volkstrots ..... luid
Spreken de Steenen dat alles hier uit !
— Zij dat ook de taal der tafreelen erbinnen ! »
Zei Diirer tot Quinten met vurige zinnen.
« Hier is het Schoone herboren, niet waar ? »
En hand in hand nu stonden zij daar.
« Van hier zal 't stralen, » klonk het stil,
« De wreld over, zoo Karel het wil.....
— Zoo Chievres 't gewild had : 't is al te laat, »
Zei Morus met ernst en spijt op 't gelaat.
« Gij, Erasmus, halt uwe ziel
Hem in moeten blazen ..... — Bij Sint-Michiel,

Zijn Speer en den draak ! dit hadde de wwreld
Verpaapscht noch verslaafd, maar verlicht en verkx[reld ! »
En ook de wijsgeer stak nu fier
De hand tot Engelands Kanselier.
V
Gij staat zoo landwaarts in te zien,
Heer Lauwerein ? » vroeg hem Domien.
a 1k kijk of nog mijn vriend uit Gent
De heirbaan niet komt opgerend.
Hij brengt ons moed, en komt er halen,
Hij zal met ons hier middagmalen.
— Hij haalt hier moed ; hij brengt hier moed....
Wat of u toch zoo spreken doet ?
— Ons land ! Een oude Gildedeken,
Die ook zich-zelf nog heeft te wreken .....
— Er broeit dus wat ?
Maar DUrer trad
Juist op den gastheer toe, en bad :
Hij zou het Steen hem toonen dat
Zijn keizer Max gekerkerd had.....
Men sloeg nog eens den blik in 't ronde,
En daalde neder toen ten gronde.
VI
a Een Keizer kerkeren..... — Waarachtig,
't Is dwaas ! — Maar krachtig toch ! — En prachtig ! ))
Zoo werd v6Or Kranenburg gezegd ;
En op elk woord werd klem gelegd.
« Als 't Brugge niet in onheil dompelt, »
Werd door den Kanselier gemompeld.
a Max, » zei DUrer, « was mijn vriend.
Zeg, gastheer, had hij 't wel verdiend ?
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Gewis, » zei deze ; « dat 's ons recht.
Ons yolk is hoer, de beer bier knecht ! »
Men lachte, maar scheen toch to vreezen
Dat hier 't niet lang meer zoo zou wezen.....
Waar Karel een Vlaming, hij zoude `vat meer
In Nederland stichten, zich-zelven ter eer.
Maar, jaagt men op tronen, en heeft men die,
Dan breekt men 's lands recht als een stok op een
[knie.
Daarop ging ons gezelschap snel
Naar Stadhuis been en Bloedkapel,
Naar 't Gasthuis ook, naar menig kerb,
Naar ieder Steen, waar kunstig werk
De kenners lokte, de blikken boeide,
De geesten verrukte, de harten ontgloeide ;
Tot Lauwerein bun toesprak : « Nu,
Heeren, wacht mijn tafel u. »
—

VII

Noch heeft mijn Koning »
« Dat had niet Max !
Zei DUrer, zei Morus, in Lauwereins woning,
Bij 't aanschouwen van den schat
Dien onze Bruggeling bezat.
Alweder kunst, maar kunst in goud,
Als 't menschdom echt en schier zoo oucl ;
Penningen, kronen, waar ook het heden
Zoo trouw uit meesprak als 't verleden ;
Het rijkste museum der tweemaal honderd
In 't rijke Neerland toen bewonderd.
« Wat yolk ! » koutten z' in d' eetzaal voort.
Maar trof uit den hof hun Been tonenakkoor
Brugsche spelers, verborgen in 't loover,
Zonden hun melodieen over.

6

— L14 —

Het eerste wat klonk, was Anselms refrein :
« Groot zal hij worden, het Graafje klein ! »
De lucht der zale scheen te trillen,
En elk het mee te zingen 'villen.
Slechts een der gasten, een, bleef koel,
Zat spraak- en roerloos op zijn stoel.
't Was Rozemonds vader ; 't was de Deken,
Die meer van doen hield dan van spreken ;
Die grijs, ja, wit was voor zijn tijd,
Door 't geen hij leed, door 't geen hij lijdt.
De gastheer stelt hem voor : « Een vriend,
Die Gent en Neerlands vrijheid client.
Van Melle buigt, en zegt : Een slachter.....
Wiens plaats niet hier is .... » volgt erachter.
Maar juist dat woord, die zin, die stem
Ontsluiten ieders hart voor hem.
Erasmus fluistert in 't latijn :
« Ik wou als hij een Breydel zijn ! »
En onder 't spelen, en rinklen, en drinken,
Laat men 't gemoed op de tong nu maar klinken.

VIII
« Mijn vader had gelijk, die zei :
» Vlieg uit naar Amstel, Scheid en Lei ;
• Trek van de Noordzee tot den Rhijn,
» Wilt gij bij kunstenaren zijn !
» Als wij zijn die van germaanschen bloede :
Wat komt van hen, komt ons ten goede. »
Geen goudsmid dreef met flinker hand ;
Hij had gereisd in Nederland ! »
Bij 't voeren dier bezielde taal,
Hief Diirer hoog zijn « wineschaal. »
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Hirschvogel juichte : « Op Vlaanderens kusten
Laat Duitschland, ja, zijn oogen rusten :
Kunst en kennis glansen erboven ;
Uw toonval ruischt in al onze Hoven. »
— « Dat, D riep Morus, a zegt Engeland mee !
Daar waar de zonne rijst uit de zee,
Rijst ook voor ons nog Vlaanderens licht.
Hoe heeft ons Edward aan u verplicht !
Het was een schoone tijd, o Gent !
Toen koning Edward zei :
a Komt weven hier, aan Teems en Trent,
» 0 gij van Scheld en Lei !
)) Leert ons uw kunst ; — en 't malsche vee
» Dat graast in wei en dal,
)) Wij slachten 't u, voor wie de mee,
» De wijn ook stroomen zal !
D Geen schoonere meisjes dan bij ons ;
» Kiest u de schoonsten uit ;
U
wacht een bed zoo fijn als dons,
»
» En fijner nog een bruid ! »
Wat schoone tijd, o Brugge, o Gent,
Toen koning Edward zei :
a Komt hier, komt hier, aan Teems en Trent,
» 0 gij van Scheld en Lei ! »
Hij zong dat, Morus, opgewonden,
En mede zongen 't alle monden ;
Slechts Rozemondes vader niet,
Ofschoon hij d'oogen stralen liet.
« Door Willems REINAERT, Maerlants MARTIJN,
't LAM GODS der Van Eycken, dees rijve, dat schrijn,
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Dit stadhuis, dien toren, » zei Lucas bewogen,
« Heeft Vlaandren heel Nederland medegetogen !
— Dat Vlaandren ! Dat Vlaandren ! » riep hij nu,
[Wiens woord
Als dat der Oudheid werd aanhoord,
Erasmus. (( Met grieksche kunst is 't uit ;
Maar Hellas schoot in Vlaandren een spruit.
Der Grieken land was ook maar klein ;
En groot was 't uwe niet, Romein.
Doch hun gebied, wie zal 't bepalen ?
De wxreld rond klinken hun talen ;
Hun kunst wordt vereerd en bewonderd zoo wijd
Het schoone een menschenhart verblijdt.
Waarom zou Vlaanderen voortaan
Niet aan de spits der eere staan ?
Stond het aan 't hoofd niet in den kamp
Voor vrijheid en Neil, tegen dwang en ramp ?
Scheurde 't niet de zwarte wolken
Die dreven en drukten op alle volken ?
Was 't hier de trotsche Gemeente niet
Die volkspaleizen bouwen liet,
Bezield door de hand van edele zonen
Met beelden in marmer, in kleuren en tonen ?
0 Nederlanden, ware gansch
Uw Hof met zijn Keizer eens Nederlandsch !
Men zeide 't reeds : « Vlaanderen zou
De wreld beschittren, zoo Karel het wou ».....
— Zoo hij ten minste, » riep Quinten met vuur,
« De Neerlanders doen liet naar lust en natuur !
Men raadt ten Hove mijn leerlingen aan :
« Gaat kijken in Roomen hoe daar wordt gedaan ! ))
— De taal is de ziele des yolks, en thans
Spreekt men ten Hove niets dan Fransch, »
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Zei Lucas ; « geen school in heel den lande
Waar 't Fransch geen eer is, 't Vlaamsch geen schan[de .....
Margreetha is zó(5 omringd van Fransoozen
Dat ik er lest nog moest om blozen :
Goochelaars, dansers, zangers, poêten,
Die steeds nog rijmen van meer dan zij weten.
Quinten, op dit wooed van Damien,
Zei dat men hem er nog nooit had gezien .....
« Hoe kan het anders ? vroeg Laurein.
Gij zijt een Vlaming, heel en rein ;
Zij komt uit Frankrijk ; zij is doorvoed
Met al wat Fransch is tot in 't bloed.
Als kindje reeds aan 't fransche Hof,
Vindt z' al ons Vlaamsch nu lomp en grof.
o, eerlijke vaderen !
Roemt zelf de Graaf
Op fransch bloed niet in zijn aderen,
Bloed van Bourbons ? Zijn Hoogen Raad,
Wie zetelt daar die Vlaamsch verstaat ?
De Grooten, die onze gewesten beheeren,
Doen 't net of ze Frankrijk moesten regocren.
Nog nooit nam Karel de pen ter hand
Of schreef in 't Fransch naar Nederland.
Z'is goed, onze taal, om met daernen en boeren
Of Teun den Paap een praatje to voeren !
Z6(5 niet sticht men ons een Rijk
In geest en kunst het Grieksche gelijk.....
— Men sticht aldus een rijk van apen,
Als met Latijn het kraam der papen !
1k spreek zoo niet graag : maar, o ! hoe spijt
Erasmus 't verlies van zooveel tijd !
Het oude en 't vreemde zijn dood ; alleen
Wat eigen is, leeft, en met kracht als voorheen.
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Dat voelt en vereert uwen Luther het meest.
Hij sticht Duitschland !
Maerlants taal
Vereent ook de Dietschers altema.al ;
En wat men met die tale kan,
Daar geeft REINAERT de proeve van :
Nooit zal een Griek, nooit een Latijn
Als Willem in Neerland een lieveling zijn.
Hopen wij nog ; drinken w' een schaal
Op Nederlands kunst, op Nederlands taal ! »

Zij klinken en drinken, ook hij uit Gent
Die 't alles diep in zijn ziele prent.
(( Oh ! » zegt Diirer met hoopvol gelaat,
(C Schrijf nOg in uw tale, het is niet to laat.
Ontvalt ons Luther, volg gij hem op,
Geleerder, beschaafder, en klaarder van kop !
— Ik schreef maar voor Heeren ..... 't is jammer, 't is
[jammer !
Mijn geest wordt nu Jammer, inijn vingeren strammer.
Ik hoor tot een -waereld die uit is geleefd.
Het yolk rijst nu op, en ,vie meester was, beeft.
't Latijn heeft gedaan, en de Kerke met hem.
Miljoenen, miljoenen verheffen de stern.
Niet dat voorzag ik. De strijd vangt aan
Kom ! Kom ! het zal wel gaan !
De Keizer, ho ! zal bloed vergieten ;
Maar juist daaruit zullen martlaren schieten.
Doch zulk een word ik niet, ge weet het wel :
Men leeft hier maar Bens, en i k houd aan mijn vel. »
Hij lonkt zoo geestig, en zegt het zoo leuk
Dat allen schateren om de spreuk.
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Door den Keizer mij geschonken ..... »
En alien volgen hem onder de kruin
Eens machtigen ceders, die prijkt in den tuin.

IX
« Nu wat gezongen, » zei Lauwerein ;
En met zijn either kwam Joost Calmein.
Men had op zijn tochten Europa rond
Dien man als gehangen aan den mond.
Morus had hem op zijn reizen
Toegejuicht in drie paleizen.
En nu vroeg hem Erasmus het lied
Dat hij het liefste hooren liet.....
« De Kaarlen, » lispte Calmein verheugd ;
En krachtig nu klonk de zang nit zijn jeugcl :
IN WIL VAN DEN KEERLE SINGHEN,
AL MET SINEN LANGHEN BAERT ;
HINE LAET GHENEN RUTER HEM DWINGHEN ;
ONTEMBAER SO ES HI VAN AERT.
ENDE OF SINE CLEEDER ONTNAIT SIJN,
SIN HOOFT MET EEN HOETKIN GIIECAPT ;
ENDE MACH SIN CAPROEN 00C VERDRAIT ZIJN,
SIN SCOEN ENDE COUSEN GHELAPT ;
AL ETI MAER WRONGHELEN, CAES ENDE BROO'I ;
AL SLAAPTI UP STRO ENDE CRUUT ;
VRI ALSET VEULEN, EN KENTI GHEEN NOOT,
ENDE LACHT DIE RUTERS UUT.
HI ESSER EEN VRIMAN GHEBOREN,
TER SEE, UP TVELT OF IN TBOS,
WAEROM SOU GHEEN PLEC HEM BEHOREN.
GHEEN PLEC VOR EEN PEERT OFTEEN OS ?

- I20 DIE RUTER HEEFT ALLES GHENOMEN :
MEN CRUPET ALS HI GHEBIET.
BI DUNEN, BI VLACTEN, BI STROMEN,
DAT EN DOET DIE KEEREL NIET
AL ETI MAER WRONGHELEN, CAES ENDE BROOT
AL SLAEPTI UP STRO ENDE CRUUT :
VRI ALSET VEULEN, EN KENTI GHEEN NOOT,
ENDE LACHT DIE RUTERS UUT.

HINE WORT NIET DEN RUTER EEN SLAVE.
TER KERMESSE BLIJFTI GAEN,
MET GHESPEN, KNIJF ENDE STAVE,
SIN WIJF MET EEN MANTELKIN AAN.
DAER PIJPEN DIE CORNEMUSEN ;
DAER SPRINGH ENDE DANSEN SI RONT ;
DAER SWIEREN SI LANX DIE HUSEN ;
DAER SINGHEN SUUT LUDER MONT :
(( AL ETIC MAER WRONGHELEN, CAES ENDE BROOT
AL SLAEPIC UP STRO ENDE CRUUT ;
VRI ALSET VEULEN, EN KENIC GHEEN NOOT,
ENDE LACH DIE RUTERS UUT. ))

SIN WIJF ES EEN VROUDIGHE DEERNE ;
HI PLOEGHT, ENDE SI, SI SPINT ;
HI KUST ENDE BLUST SE SO GHERNE :
SO WINNEN SI KINT UP KINT.
TER KERMESSE DRINKEN SI WINE,
WANT WINE VERHOGHET VERSTANT.
NU ESSER DIE WEERELT DE SINE,
MET STEDEN, CASTEEL ENDE LANT.
AL ETI MAER WRONGLELEN, CAES ENDE BROOT
AL SLAEPTI UP STRO ENDE CRUUT ;
v RI ALSET VEULEN, EN KENTI GHEEN NOOT,
ENDE LACHT DIE RUTERS UUT.

Si WILLEN DEN KEEREL DOEN GREINSEN ,
AI, DRAVENDE OVER TVELT ;
HIES COENER DAN SI WAEL PEINSEN ;
HINE BEVET VOR GHEEN GHEWELT .
SI WILLEN HEM SLEEPN EN DE HAN GHEN ;
TE LANC ES HAER SIN BAE RT .
0 RUTERS, ALS HI U MO ET VANGHEN ,
WIE WETER HOE GHI DAN VA ERT
AL ETI MAER WR ON GHELEN , CAES ENDE BROOT ;
AL SLAEPTI UP STRO ENDE CRUUT ;
VRI ALSET VEULEN, EN KEN TI GHEEN NO0 T ,
ENDE LACHT DIE RUTERS UUT .

X
Hij stamde uit Kxrlen, die zoo zong ;
Men hoorde dat er zijn hart in klonk.
Zijn varier had hem het puin getoond
Van 't slot weleer door Calmeinen bewoond ;
Maar ook het puin van 't ridderslot
Waaruit men Calmein had getergd en bespot.
Tand voor Land ; puin voor puin ;
Niet de Kxrel boog de kruin.
« Ja ! D juichte Erasmus, « de wreld
Dient min verjonkerd dan verkxreld ! ))

XI
Toen zegde hun de zanger : « 't Gemoed
Der koenen klinkt ook zacht en zoet.
Hoort : dit wrocht een zoon der Kaarlen. ))
En 't leek een regen nu van pxrlen .....

- I22 LIEF MEYSJE, WILS DU ROSEN ?
MYN TUIN IS FRIS EN GROEN .
PLUCK AF, PLUCK AF, DIE BLOSEN
ZOOALS DYN WAN GHEN DOEN .
VERGEET-MY-NIET JES LONCKEN
VIOOLTJES SYN SO TROU .....
KOM, LAET EEN TUYLT JE PRONCKEN
WAER IC WEL PRONCKEN WOU
LIEF MEYSJE, ZOU ' T SCHOONE DE SCHOONSTE NIET ROEMEN
KOM, WANDEL MET MY IN PRIEELEN VAN BLOEMEN

SIE GHINTS MYN BERGH VOL DRUYVEN,
MYN BOOMGHAERT SWAER VANT ()OFT :
KOM, LAET MY FRISCEYT WUYVEN
EN GHEUREN RON T DYN HOOFT .
UPT GRASPLEYN AEN MYN SYDE,
DRINCK MEE DEN KOELEN WYN .....
DE VOGHELEN SYN SO BLYDE :
LAET ONS 00C BLYDE SYN !
UW HANDT JEN IN ' T MYNE, 0 LAET HET U STREELEN,
DAT VRUCHTEN U LUCHTEN , WAER TORTELEN KWEELEN

LIEF MEYSJE, LAET ONS VAREN
' T IS OP DEN RYN SO SOEL
KOM WIEGHELEN UP SYN BAREN :
WY SYN SO VUL GHEVOEL.
DE NACHT SAL ONS BESCERMEN ,
GHEEN 00GH SAL ONS BESPIEN .....
LECH KUSSEND IN MYN ERMEN :
DE STERREN MOGHENT STEN
KOM, FLUYSTER MY LIEFDE, EN LAET ER MY FLUYSTEREN :
DE HEMEL ALLEEN SAL HET HOOREN EN LUYSTER EN
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XII
« Wie zingt er zoo ? » vroeg Lauwerein.
« De jonge Keizer, zoo ik mein, »
Zei Morus. 't Antwoord was : « Geraden.
Als hij zich lest vermeide in Baden,
Dichtte dat een vriend uit Gent,
Die 's Keizers hart aan 't zijne kent.
Hij gaf het Den K2erle, die er op zong.
Ik leerde 't eer ik zwerven gong.
— Waar is die Kxrle ? — In Ieperen woont hi.
Hij 's arm in de beurze, maar rijk toch toont hi.
Ik trek erheen om nieuwe zangen.
Hij zal er nog aan mijn lippen doen hangen ! »

XIII
Calmein zong meer, en toog Coen voort
Met menig heilwensch en dankend woord.
En Morus zei : « Wat men bij vreemden
Al kunstenaars treft uit Vlaanderens beemdcn,
Het mag verbazen ! Ik ken geen land
Waar zij niet bouwen naar hunnen trant ;
Geen land dat niet als een lieveling eert
Wie naar \ an Eyck heeft to schilderen geleerd
Als Hirschvogel zei, geen kapel in een Hof
Waar vlaamsche toonval mij niet trof ;
Geen kroon waarin geen diamant
Gewrocht is door een vlaamsche hand.
Geen vorstenbijbel, geen bedeboek,
Geen kerkportaal, geen outer, geen hoek
Waarin een Magdalena knielt,
Of 't is door vlaamsche kunst bezield ! »
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Ziet, gecn vreemdeling was daar,
Of hij sprong op, en riep : a 't Is waar ! »
't Was nu een kruisvuur dat men hoorde
Van landen ten zuide, van landen ten noorde,
Van steden in 't west, paleizen in 't oost,
Die pronkten met kunst van Vlaanderens kroost.
En nogmaals besloot Erasmus : a Het zou
Wat antlers nog worden, zoo Karel het wou ! »

XIV
Tot hen kwam Lanceloot Blondeel,
En ontrolde op 't grasplein zijn heerlijk tafreel
Van 't Brugsche Vrije, dat de schouw
Der Schepenkamer bekleeden zou.
Diirer zei dank, dat hij zulk een gewrocht
Nog -vOOr zijn afreis aanschouwen mocht ;
En alien klinken : a Op den man
Die zoo meesterlijk teeken- en schilderen kan ! ))

XV
Dien nacht was 't feest. 0 ! in dien tijd
Werd Brugge nog steeds om zijn feesten benijd.
Scharen van schilders en kunstvrienden kwamen
Ten vreemdelingen toe, met hun roemrijke namen,
Bij Licht van lantxrnen, g-eschal van klaroenen,
Getrappel van hengsten, gezwaai van blazoenen ;
En voerden hen, to midden dier pracht,
Naar 't Lucashuis, om ze t' eeren dien nacht.
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XVI
Z(56 togen dagen, een week, hier voorbij.
Toen reisden zij voort.
0 ! zegenen wij,
Na honderden jaren, de wijzen wier woord,
Onzen vaadren ter eer, nog verrukt en bekoort !

ZEVENDE ZANG
cp

I
Zou voor den man een scherper wee bestaan
Dan zijnen stam allengs te zien vergaan ?
Dan vreemden in zijn eigen lieve gouwen
Met lach en spot hun tenten te zien bouwen ?
Dan op het erf der vaderen, het vrije,
In 't juk te gaan van 's vijands heerschappije ?
Geen rijk moest zijn als 't nederlandsche rijk ;
Geen w 2e reldstad aan 't fiere Gent gelijk,
Ten loon voor 't bloed van hunne burgerhelden,
Ter kroon voor 't werk van honderd Artevelden.
En als een schip dat wegzinkt in de kolken,
Zinkt Nederland den grafkuil in der volken !
Ho ! weest vervloekt, gij Grooten die uw land
Ontaardt, onteert en meesleept in uw schand !
Moogt gij uw zoons in dienst zien van lakeien ;
Uw dochtren, bloot, boeleeren zien en schreien ;
Uw verste kroost verafschuwd door matrozen,
Naar zee gezweept, verdronken als leproozen !
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Vervloekt ! Vervloekt ! En, zit er een ten troon,
Verzeng zijn brein door 't branden zijner kroon !
Doet gij in brons uw beeltenissen pralen,
Het wrekend Yolk zal die tot stof vermalen ;
't Ontgraaft uw asch, en slingert eens den stormen
Zelfs uwen naam tot spijze toe der wormen !

II
Stapvoets rijdt de Deken weer ;
Zwaar hangt meest zijn voorhoofd neer.
Hij is naar Brugge om moed gekomen,
En Brugge heeft hem moed ontnomen, —
Die vreemden eerst, zijn vrienden dan.
Hoe wordt hij gefolterd, de vroede man !
Zal hij dan toch eens moeten doen
Waar hij voor huivert, al is hij koen ?
Daar geeft hij een spoorslag, daar steigert zijn prd,
Alsof het zich tegen een schimme verwxrt ;
En schiet vooruit dan, of de baan
In brand zou vliegen, bleef het staan.

III
En toch was hij reeds vele dagen
Weerom, eer hem zijn vrienden zagen.
Wat hij zou doen, onteerde vader,
Dat immers pleegt ook een verrader :
Eigen wraak ? Zou iemand voelen
Dat hij iets hoogers kon bedoelen ?
Daarom nu vlood er een tijdlang peen
Dat hij somber, spraakloos zat, en alleen.
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IV
Een avond kwam de Weversdeken
Zijn ouden vriend vertrouwelijk spreken,
Urn daags nadien, in den VLIEGHENDEN HERT,
Te hooren hoe daar getoorend werd.
't Was recht en wijs dat de Dekens wisten
Hoe -- en waarom — de gemoederen gistten.
Niet velen zou hij er aantreffen, maar
Gewis de besten vond hij daar.
't Was heimlijk dat zij samenk-wamen,
Urn over hun heiligste recht to beramen.

V
Van Melle wist, het y olk leed nood ;
In menig huis was geld noch brood.
Dies, als het donkerde, daags nadien,
Ging hij ter Gilde eens hooren en zien.

VI

Een gildekamer : ..... o ! 't was rijk ;
De wanden van goudleer, de tafels van eik ;
Gebeeldhouwde zetels, een luchter, een standerd ,
Verouderde spreuken wier zin niet verandert ;
Op 't vensterglas vol kleur en glans
Het gildeblazoen en de Leeuw des lands.
Toen hij kwam, had elke man
Zijn bier vOOr zich, met glas en kan.
Die kreeg hij ook, en dan, dan draaide
Er een het deurslot toe, dat 't kraaide.
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VII
't Schokte Willem, die daar zat,
Toen de Deken binnentrad.
Hij scheen een beuk hem door welks blaren
De rosse bliksem was gevaren,
Maar die ontworteld werd noch brak.
Doch hoor den timmerman die sprak :
VIII
Ik zeg het nog, 'k herhaal het luid :
Een Graaf als hij moest Vlaanderen uit !
Hij 's Koning en Keizer : wat scheelt dat Gent ?
Wij hebben hier nooit zulke meesters gekend !
't Was al genoeg dat een Graaf ons kwelde .....
Liefst g e e n, als onder Artevelde !
- Zoo hevig niet ..... , » zei Lieven Pijn.
« Hebscab, kalm zou beter zijn.
Kalm, maar altijd kalm, niet waar ?
En al onze vrijheden zijn in gevaar !
Dat zeggen wie timmeren, maar niet wij.
Zoo 't ware, zou i k ervoor strijden als gij.
— Als ik ? ..... Eerst zien en dan gelooven !
— Geen Gentenaar laat Keuren rooven !
Men vreest het toch ook in de Weversgilde .....
Maar wee die verraden ! » zei Gillis de Wilde.
— De Afkoop van Vlaanderen, bestaat die nog ?
Zoo niet, wie pleegde 't helsche bedrog ?
— Gent betaalt niet meer dan 't wil :
En 't wil niet ! » kreet een wever schril.
« Gi krijscher, » jokte nu een voider,
« Ligt sours die Keur op uwen zolder ?
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Ze ligt in 't Belfort in de Kist ! »
Doch Deynoot sprak nu : « Waartoe die twist ?
Bestaat ze niet, ze moest bestaan :
Gent heeft er genoeg voor gedaan !
Nu Karel als wij is, hier Poorter geboren,
Mocht hij niet slechts onze wenschen verhooren,
Hij moest die voor zijn ; Keuren schenken
Die niemand, ooit meer, nog kon krenken.
Hoe anders is het ! Last op last
Wordt ons door hem op de schouders getast.
Gent was rijk, ja, rijk en sterk,
Door eeuwenlang zorgen, door vlijt ende werk.
Maar zuigt hij 't niet op, dat geld, dat bloed ?
'k Zie Gent nog storten voor zijn voet !
Hoevele duizenden broeders en zonen
Kostte ons elke zijner kronen !
Hij oorlogt zuid en oost en west :
Met Vlaamsch bloed zijn akkers bemest.
Ons geld stroomde hem toe, zooveel
Als er water stroomt rond zijn kasteel.
En wat heeft hij met dat geld gewrocht ?
De Keizerskroon ermee gekocht ;
Met goud en goed aan zich verbonden
De Vorsten die anderen kronen konden ;
Vaandrigs verrijkt, Lalaings verzaad ;
D'achtbaarste burgers bezwadderd met smaad .....
Van Melle blikte men aan op dat woord ;
Doch Deynoot voer met nadruk voort :
« Kale vreemdlingen, die hem omzweven
Als hommels een bloempark, in weelde doen leven.
En immer, immer vraagt hij meer .....
Gent stort voor zijn voeten nog neer !
— Gent betaalt niet meer dan 't wil ;
En 't wil niet ! » herhaalt de wever schril.
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« Wij kunnen niet meer, » zegt Govert de Kramer.
Nu loopt een rilling door de kamer :
Die man is te Brussel den kerker ontvlucht,
Waarin hij als gijzelaar heeft gezucht.
Wat hij bezat, 't is hem ontroofd ;
Vat men hem \veer, dan valt zijn hoofd.
En wat misdreef hij ? Niets : dat Gent
Niet langer den Keizer zijn schattinge zendt .....
IX
« Mannen en geld vroeg hij voorheen.
Nu eischt hij geld, en geld alleen .....
Ik zie uit hun bergen reeds hongrige vreemden
Hier slempen in steden, bier leegren in beemden,
Met onze Carolen gekocht en gehuurd :
Het heeft met ons vrijheid te lang al geduurd ! »
Zoo sprak en vervolgde nu Geeraard van Wetteren :
« Maar laten wij ons zó(5 verpletteren ?
Geen soldeniers, geen vreemde knechts
Ter schutting van Gent, ter ware des rechts !
Als de vijand naar ons land vaart,
Omhoog dan Vlaanderens Groote Standaard !
Dien rondgevoerd van noord tot zuid,
En elke torenklok geluid !
Al wie uit een Klauwaart stamt dan,
Rijst op, snelt bij, rukt aan en kampt dan.....
Zoo deden 't de vaadren, zoo zullen 't ook wij.
Wat wil hij dus met vreemden, hij ? »
X
De rilling die had rondgevaren,
Kwam z(56 niet, zoo niet, tot bedaren .....
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XI
« Zoo deden de vaderen..... » klonk nu een stem,
Eerst zacht en dof, allengs met klem ;
« Zoo deden de vaadren ..... Maar zien wij eens :
Wat heeft die Graaf met hen gemeens ?
Een vijand is Vlaandren als aangeboren,
Het yolk der Lelién en Gouden Sporen.
't Heeft alles ter onzer verdelging bestaan :
De Vlaming moest slaaf zijn, of vergaan.
Maar -welke reuzen, welke helden
Rezen niet op in Vlaanderens velden !
Hoe menig Lelienkoning heeft
Tot op zijnen troon voor de Klauwaarts gebeefcl!
En thans roept Vlaanderens Graaf het uit,
Dat hij met trots uit die koningen spruit,
Dat h un bloed hem vloeit in d' aderen !
Voor dien Boergonjer, heilige vaderen,
Is dus besmet wat hij verfoeit,
Het bloed dat Ons in d' aderen vloeit ? .....
Besmet dus ook het bloed van alien
Die ooit voor Vlaanderen zijn gevallen ?....
En van dien man verwachten wij
Een Vlaandren, een Nederland, machtig en vrij ? »

XII
Nu wordt de rifling als de wind
Die opsteekt eer de storm begint.
Immer heeft hij die z(56 ontroert,
Op 't Raadhuis de veder der waarheid gevoerd :
Niet hij zal liegen, en niemand kent
Beter 't Geschiedboek en 't recht van Gent.
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XIII
En voort sprak Claes : « Zien wij nog
Wat eerlijk is, en wat bedrog.
Ons yolk heeft uit rotsen steenen gehouwen
Om 't Belfort, en daarin een kelder, to bouwen ;
In d' ijzeren schatkist, onder d' card,
Worden zijn Keuren, zijn rechten, bewaard ;
En Graaf wordt niemand voor hij zweert :
Elk recht des yolks blijft ongedeerd !
Zwoer hij dat, hij dat ? Neen ! Neen !
Hij zwoer zijn eigen recht alleen.
In hem had Gent een kindsch geloof ;
wij waren blind, wij waren doof.
Sinds jaren nu, ver van ons land,
Trapt hij ons eer en ons rechten in 't zand.
De nring kwijnt ; ons y olk lijdt nood ;
Hem gaat het wel toch ; hij toch is groot !
Ge weigert hem geld voor vreemde soldaten ?
Wee ! wee ! ik zie bloed in uw straten ! »
Nu borsten toorn en kreten los.
Het was nu als bij storm in 't bosch.
— Gent betaalt niet meer dan 't wil ;
En 't wil niet ! » riepen velen schril.
« Het kan niet meer ! — Dan gaan wij bedelen !
— Kloppen bij kloostervolk en edelen ! »
Zoo sneed en giercle 't heen en weer ;
Zoo woelde en slingerde 't op en neer.
XIV
Dan rees een goudsmid overend,
Willem de Mey, dien men lief had in Gent.
« Hij is dus Been Vlaming van vlaamschen bloede.....
Hij zwoer dus niet ten onzen goede....

-
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Hij deed niet wat de Keure gebiedt.....
Dan is hij Vlaanderens Graaf ook niet !
Zijn wij mannen ! Laat ons koen
Bedenken wat plicht is; wat plicht is, doen.
De tijd is daar dat Been bier ooit
Gelijk een slaaf den nek nog plooit.
Herinnert u de gloeiende taal
Der hoop die klonk in deze zaal
Bij zijn geboorte : waar is thans
Die een-, die grootheid Nederlands ?
Zijn hoogste troon moest uit den grond
Verrijzen waar zijn wiege stond ;
En Gent, hij schuwt het ! Een blinde ziet
Dat al zijn bemoeien voor Spanje geschiedt.
Hij hecht onze streken aan Spanje zoo vast
Of Spanje de boom waar, en wij maar de bast.
'k Zie Spanjes jonkerschap eens bier
Gelijk den slachter bij den stier.
Alles vrees ik, alles ..... Hoort !
De waarheid niet 'anger verbloemd of gesmoord :
't Is Vlaanderens adel die niet deugt ! »
En wat hem uit kronijken heugt ;
wie ooit hem juichen of toornen deden,
Hij doet het nu voor d' oogen treden.
En wie daar zat, en wie daar stond,
Hij hing den spreker aan den mond.
NV

Hij zei : « Ons yolk ? ..... Met trotschen moed,
Gaf immer voor Vlaanderen goed ende blood ;
Maar jonkers, ridders, edellieden,
Die pronken ten Hove, en 't yolk gebieden ?
Zij dienden den vriend als den vijand des lands :
Te koop was bun moed, met bun degen en laps ;
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Zij rukten vaak met lelievaan
En oriflam op Vlaanderen aan ;
Of liepen op 't slagveld uit Vlaanderens rijen
Ten vijand over, om ons te bestrijen .....
Als ons yolk lag neergeveld,
Zwol elken verrader de borst als een held,
En schonk hem Graaf of Leliekoning
Een Slot te meer nog tot belooning.....
War hield hij feest dan ; char klonk zijn lach ;
Maar 't waren Franschen die m' er zag ;
En wat den boer in d'ooren drong,
't Was Fransch dat men zwetste, Fransch dat men
[zong.
De Leeuwenvlag ..... ruk weg die vod !
Het lelievaandel woei van 't Slot ! »
XVI
Men rammelde aan de deur, zoo \voest
Dat z' open of in stukken moest.
Schipper Beyaert stormde binnen,
Huilend met verwarde zinnen :
« Men heeft bij Aalst mijn armen oom
Opgehangen aan een boom !
Ze delven levenden in 't zand !
In Brussel zijn er twee verbrand
En vlak vOOr Antwerp, van een wrak,
Een vrouw verdronken in een zak ! »
XVII
Men keek elkander aan met oogen
Vol razernij en mededoogen.
Gezwegen had immer van Melle : (-Teen woord
Nog had men nit zijn mono gehoord.
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Op eens vroeg hem de Mey : Deken !
Wat staat te doen voor onze streken ? »
't Was als een schot naar zijne borst.
« Kiest Nederland een eigen Vorst, »
Was 't plechtig antwoord : « doet dat wonder :
Een eigen Vorst, of.— laat het zonder ! D
Dat stout gedacht des kalmen schokte
Zoo diep dat veler adem stokte
Men hoorde een hommel in de zaal.
Toen sprak een grijsaard deze taal,
Een die te Gayer had gevochten :
« Dat is het, ja, wat z' immer zochten,
Zij die voor Vlaanderen, die voor Gent
Sinds eeuwen kampen zonder end :
Een die zijn rijk sticht hier bij ons,
En niet bij vreemden, niet bij Dons !
— Maar wie ? Maar wie ? )) riep elk met gloed.
« Waar zijn zij nog van 't echte bloed ?
Ze zijn of flood, of arm, of heulen,
Aterlingen, met Vlaanderens beulen .....
— Dan zonder ! » riep (le Krijscher schril ;
« Dan zonder ! juist wat Vlaanderen wil !
— Er is er een, » zei traag de Deken,
Die oprees om zijn naam te spreken :
« De Keizer heeft een Vlaamschen broeder,
Die 't kind is eener Gentsche moeder :
Doors Verschelpen, een Borluut.....
— Een Borluut ? » riep ieder uit.
« Van moederswege..... Zoo die Wilde ! »
Ze hoorden hoe de Deken trilde,
En sprongen recht, alsof die naam
De redding was voor alien saarn.

— 137 —

Borluten hadden met hun zwxrd
Steeds Gent gediend, hun recht verwxrd.
't Had bloed doen stroomen , maar geen drop
Vlaamsch burgerbloed hing ooit erop.

XVIII
Niet Lang meer nu werd raad geslagen :
Naar 't Leeuwennest, om flood to klagen !
Gevieren zou men gaan tot hem.....

XIX
Toen sprak er een met kalme stem :
a 't Zijn onze hoofden die wij wagen...
Daarom, zweert alien dat de dagen
Geteld zijn voor den onverlaat
Die jets verklikt, die jets verraadt.
En geen die met gebogen hoofde
Bij duren Bede 't niet beloofde ;
Maar geen ook die in 't huiswaarts gaan
Gerust was over 't bout bestaan.
De Keizer ..... ? Zoo geducht als lien
Had nog geen yolk er een gezien .....

ACHTSTE ZANG

I
Vergiet, o mensch ! nooit menschenbloed.
Al wascht gij 't ook uw wapen af,
Het kleeft, het schroeit in uw gemoed,
En kankert voort nog in het graf.
Al sluit gij huiverig d' oogen dicht,
Al drukt g' er ook U handen voor,
Naar binnen is de blik gericht :
De wroeging zet heur knagen door.
Een Cain droomde : op een strand
Zat hij gebukt van pijn en wee
Daar klotste 't water op zijn hand,
En 't werd op eens een roode zee.....
II
Ze tog-en tot Joris. Onbevangen
Sprak de hoofdman hun verlangen
Als dat van Gent en Vlaanderen uit,
Als dat des Lands, van noord tot zuid.
Doch alles wist hij : elke smart
Had steeds weerklonken in zijn hart,
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Gelijk hij 't schier had uitgegild,
Als Gent gejuicht had en getrild.
« Het yolk lijdt nood ; de Keizer perst
Het z(56 uit dat het tandenknerst ;
En zulks voor vreemde, verre Staten,
Voor Spanjaards, Heere, die ons haten.....
Borluut, gordt gij den degen aan,
Zoo zult gij alien op doen staan.
't Zal uit zijn met gebrek en schand.
Sticht ons een rijk en machtig land ;
\Vees ons een Vorst die voelt wat zegt
Dat yolk is vrij en niemands knecht ;
Nees gij, Borluut, die man, die reus,
Met WELVAART BIJ VRIJHEID tot heldenleus ! »
Het roerde Joris dat te hooren.
Toch moest hij zijn gevoelen smooren.
Hij zegde : 't leven had hij veil
Voor Gent, voor Vlaandren, voor Neerlands heil.
De Keizer was zijn broeder, ja,
Maar slechts op wet en godsdienst na
De Keizer, ach ! die had misschien,
Neen, hij had nooit nog hem gezien.
Echter wilde Joris niet
Hem onrecht aandoen of verdriet.
« De Keizer meent het goed met Gent.
De volksnood is hem niet bekend.
Men dient de waarheid hem te zeggen ;
Hem elke wonde bloot te leggen..... D
Doch viermaal klonk nu in de zaal ;
O Dat is geschied, reeds menigmaal ! »
En een ging voort : « Hoe meent hij 't goed,
Hij die Keuren rooven doet ?
En dan nog, Heer, de Vrijkoop is 't
Dien men gelicht heeft uit de Kist ! »
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Waarop, onthutst, de jonge man
Hun eensklaps vroeg : « Wat wilt gij dan ? »
De hoofdman zei : « Wat client gedaan,
« Zoo zal ik gaan,
Beslis het zelf. »
Was 't antwoord stil, « en hem verteederen ...
Gij zult u vruchteloos vernederen,
En ons met u ! Borluit, Borluit ! »
Herkionk het, « trek den degen uit
Rijd mee naar Gent ! Zoohaast gij komt,
Zal daar geen klok zijn die niet bromt,
Geen Gilde die op markt en straat
In 't ijzer niet gekolderd staat ! »
Maar « dat met, dat niet, » was het woord
Dat van zijn lippen werd gehoord.
« Ik wou tot hem gaan als een broeder.....
Mijn plaats nochtans is bij mijn moeder,
Bij haar wier lot meer deernis wekt
Dan of z' aan 't kruis king uitgestrekt .....
Zij wisten 't, en zij bogen 't hoofd.
En met een stemme, diep verdoofd :
« Al moest ik u een lafaard schijnen,
Ik laat z' alleen zich dood niet kwijnen ... ..
Maar wat zij aanraadt, zal ik doen.
— Zoo raadpleeg haar..... » was 't antwoord Coen.
Zij hadden, ja, tot in de vrouwen
Van 't huis Borluut een diep vertrouwen.

III
En Joris ging Livina rilde
Wanneer zij hoorde wat men Wilde.
Zij nam zijn hand, en op vasten toon :
« Wees een Borluut nu, » sprak ze, « zoon
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Ga voor uw broederen tot uw broeder ;
Zoo straalt er eer op uwe moeder ;
Zoo rijst een bastaard hooger plots
Dan hij die echt is, echt en trotsch ;
Zoo kust men in de Nederlanden,
Als ik nu, dankbaar eens uw handen ! »
Hij drukte z'innig aan zijn borst :
Nu was er niets dat hij niet dorst !

IV
Hij zei tot die van Gent : « Reeds morgen,
Reis ik naar Spanje. Houdt alles verborgen. »
De hoofdman vroeg : « En zoo 't niet baat ?
Dan volg ik weer mijn moeders raad. »

V
haar zoon was heengetogen,
Te pxrd verdwenen uit haar oogen,
Daalde zij neer van de torentin,
En wilde, men spande haar rijkoets in.
Zij ging in den tuin tot Rozemond,
Wier kinderen reden op een hond,
En zei gejaagd : « Ik breng u snel
Van Joris, die heen is, het hartlijk vaarwel.
Hij vaart naar hem Wiens naam hier nooit,
Naar gij 't zoudt hooren, de lippen plooit.
Hij trekt naar Spanje als de tolk
Van gansch ons clrniswerdig yolk ;
En ik rij vliegend tot Margriet,
Die weten moet hetgeen geschiedt ,
Toen

-
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Die rnijnen zoon beschutten zal
Voor elk gevaar en ongeval.
De Blonde zweeg ; maar om heur harte
Sloeg angst ; zij sidderde van smarte.

VI

Livina's tweespan vloog, totdat
Het voor 't Paleis kwam in de stall.
Margreetha trail met blijden spoed
't Gesluierd Wezen to gemoet,
En leidde 't aan de hand, tot waar
Het gansch alleen zat over haar.
Zij had Livina, o ! in Gent
En op haar hof, zoo wel gekend,
Teen zij er met haar broeder speelde,
Wat later zooveel jammer teelde.
« Komt gij eindelijk voor uw zoon
Een plaats verzoeken bij den troon ?
0 ! dat is wel ! » — En zie, ze stak
De hand heur toe, terwijl ze sprak.
Livina schudde 't hoofd, en zacht
Verhaalde ze wat haar ten Hove bracht.
Heur stem had nog dien zilverklank
Die dieper doordrong dan gezank ;
En op een zieltoon zegde zij :
« Mijn zoon gaat nimmer heen van mij »
Nu was hij weg, en ver, nochtans ;
Maar 't was voor de welvaart en d' eere des lands :
Hij was naar Spanje ten Keizer gevaren,
Die uitbleef sinds zoovele jaren,
En die niet wist wat al ellend
Hier heerschte bij 't yolk, en hoe 't gistte in Gent.

- 143 Daar rees Margreetha overend :
Hij is naar den Keizer voor die van Gent ?
Dat is hij, Mevrouw. Deed hij verkeerd ?
Het scheen een plicht ons, die vereert.....
Hij is dus been,
Ga voort, Livina.
Sinds dezen morgen, gansch alleen.
Hij zal den Keizer wet verweeken,
Als hij maar zelf met hem mag spreken ;
Als maar geen Grande, of een Bier I)oms,
Een ongeval, of wat al soms .....
Daaarom, Mevrouw, strek gij de hand
Over hem uit in dat verre land.
Schrijf ..... — Is hij dan bang ? ..... — Hij heeft
(Mevrouw, wat vraag !) nog nooit gebeefd !
Hij weet niet dat ik hier, reeds nu.....
Mijn moederhart dreef mij tot u ! »
't Was hoorbaar dat bij verder spreken
Een snik haar woorden door zou breken.
Bedaar, » zei Margareetha. « Laten
\Vij thans uit onze jeugd wat praten. »

VII
't Nerd vroolijk nu ; maar door Bien list
Wist z' alles weldra wat Livina wist.

VIII
Dan gingen zij wat ommedwalen,
't Paleis eens door, met al zijn zalen.
Daar ziet Livina hoe Margriet
Verstrooiing heeft voor elk verdriet ;
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Hoe hier tooneel, daar goochelaren ;
Hoe ginds gezang en spel van snaren ;
Weer elders dichtkunst en gedans,
In prachtsalons vol schilderglans ;
Hoe goudgerugde boekenrijen,
Aan prenten rijk van minnarijen ;
Hoe alles wat in weelde tiert,
Haar 't leven verfrischt, en haar wegen versiert.
Wat jonkers vliegen als zij nadert !
Wat kunstenaars al, hier ten Hove vergaderd !
Zij vroeg Livina hoe zij 't vond ;
Maar dicht bleef de gesluierde mond.
Zij vroeg het nogmaals.
« 't Is alles zoo Fransch....
Waarom uw Hof niet Nederlandsch ? .....
Het yolk is 't
's Lands wijs, 's lands eer :
In Gent, Mevrouw, verlangt men 't zeer »
Margreetha zweeg. — Maar wee den dag,
0 Gent ! dat zij 't u loonen mag !

IX
Ze zeide eindelijk : Ik moet heen :
De Hooge Raad is reeds bijeen.
Livina, blijf in 't Hof vernachten,
Dan heb ik morgen niet to wachten
Met brief en ruiter. Kom, geen zorgen
Meer. Treed die kamers in tot morgen.
Ge vindt er alles. Ik geef bevel
Voor uwen disch. Vaarwel ! Vaarwel ! »
En groetend hesteeg ze met luchtigen stap
Den roodporfieren Keizerstrap.
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X
Terwiji nog Livina, kalm en diep,
Ten Hove den slaap der rechtvrdigen sliep,
Reed de Vaandrig naar stalls poort
Met zestien ruiters langzaam voort ;
Maar eens de muren uit, hoe rende,
Hoe vloog ze den steenweg op, die bende !

XI
't Was middag schier toen Margeriet
Livina bij zich ontbieden liet.
Zij kwam niet zelf ; maar hoog en schoon
Wachtte zij haar, als op een troon.
« Hij is naar Spanje dus ? » begon
Ze, zoodra Livina het hooren kon.
Hij is ten Keizer, voor die van Gent,
Die hij als eeuwige muiters kent ?
Die mij verfoeien, mij versmaden,
Met schimp en spot mij overladen ? »
Het werd Livina als hield men plots
Haar boven een afgrond, van op een rots.
Ze schoot met open armen toe :
Mevrouwe, hoe.....
« 0 neen, Mevrouw.
Doch Margareetha wees haar koel
Uit hare hoogte naar een stoel.
« De zaak is ernstig, inderdaad.
't Geldt veiligheid van Vorst en Staat.
Waarom toch gingen zij tot hem,
En niet tot mij ? » vroeg ze met klem.
• Mevrouw, wees goedig : omdat wij
Borluten zijn, en van Gent, gelijk

IO
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— En ik, de Landvoogdes, voor hen
(Beken het ook !) een vreemde ben.....
Gewis daarom kwam hun ..... gezant
Ook niet tot mij, die woon in 't land ?
— Mevrouw, bedenk dat naast zijn moeder
Hem geen zoo na is als zijn broeder.....
Zijn « broeder )), daar is 't groote woord !
Dat zien wij later..... Gaan wij voort.....
— Maar is hij dan zijn broeder niet,
En gij zijn moei ? Het bloed dat vliet
In Joris en in Karels aderen,
Is 't bloed van tweederhande vaderen ?
Mevrouw, Mevrouw ! Gij, mijn vriendin
Als ik bezweek uit ware min,
Wees nu niet wreed ! Mij dat verwijten,
't Is erger dan d'aarde doen opensplijten
Om mij to verzwelgen !
— Bedaar ..... En wacht .....
Wie maakt hij alzoo bij den Keizer verdacht ?
Beduidt niet alles wat hij zegt :
Margreetha regeert uwe landen slecht ?
Zelfs verbergt zij u 't gevaar
Dat u bedreigt, meer u dan haar ?
— Neen ! neen ! neen ! Mevrouw !
Hij stierve eer hij bedriegen zou.
Maar hij vertrouwt dat Karels gemoed
Gevoelen zal wat hem komen doet.
Karel zal zweren bij Buren eed
Dat hij die Keure niet rooven deed ;
Dat welvaart hier volgen zal op nood ;
De landen hier een zullen worden en groot .
— Spreek voort, spreek voort..... Gij zwijgt? Welaan,
Dan ik ! .....
« En wordt dat niet gedaan,
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Dan wordt gij ginds van uw landen beroofd,
En krijg i k, Borluut, er uw kronen op 't hoofd !
)) Dan heet mijn moeder Koningin !
)) Dan sleurt men Margreetha den kerker in !
)) Dan..... »
Ze viel aan 't klappertanden.
't Gesluierd Wezen sloeg de handen
Siddrend v6Or d'oogen ; maar :
« — Niet z66 ! Zij weet
Thans alles, alles, Margareet.
Zij leest in uw beider ziel ! Zie toe :
Daar staat wat gij wenscht ! Dat zegt wel hoe
Ge 't onnoozel kind, den trotschen zoon
Vergretigd hebt naar onze kroon ! n
Zij rees uit haar zetel op, en ging,
En rukte een doek weg, die daar hing.
Nu zag Livina 't lief tafreel
Dat zij verborg in haar kasteel.
Ze poogde niet meer een woord te spreken,
Maar nokte, en liet heur tranen leken.
En d'andere, weer tot haar zetel gekeerd,
Bleef staan, als was nog haar toorn vermeerd.
« Ons Godsgenadig, het heiligste recht,
Het is een..... bastaard die 't onzegt !
Het is een..... hoer die in zijn bloed
Nijd en afgunst koken doet ! »
Dat was te veel : Livina sprong
Gelijk een leeuwinne die vecht om haar jong.
Zij wou heur schreeuwen : « I k een..... ho !
)) Maar gij zijt, gij zijt, gij zijt zoo !
)) Onvruchtbare weduwe van twee mans,
)) Boeleert, ja, boeleert ge met Hoogstraten thans !
Gij schenkt hem kinderen, als Isambeau
Er geene wint, zijn echte vrouw !
))

))
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» De vloek Bier vrouw, o ! diep moet kleven,
» Gelijk een vlek op het geld en het goed
» Waarvoor die man uwe geilheid voldoet ! n
Dat wou ze schreeuwen ; eilaas ! ze slachtte
De duive die vecht, de duive, de zachte ;
Haar zielenadel sloot haar mond.
Zij toornde, toornde, maar zeeg ten grond.
Margreetha belle. Een paadje kwam.
Zij beval dat die vrouw haar bewustzijn hernam,
En zei tot den Vaandrig : « Gij to pxrd !
Ten Keizer met brieven en niets dan uw zwxrd !
De rest zou op den Ebro volgen,
Naar mate de snelheid van wind en golven.

XII
Livina, terug van haar heilloozen tocht,
Vond haar Slot geheel doorzocht :
Trof niets meer, niets, van alles `prat
De liefde haar geschonken had.....

XIII
Zijn paerd had Joris niet beteugeld,
En 't had gevlogen als gevleugeld ;
Als vreesde 't dat zijn meesters hoop
Verzwakken zou met zijnen loop
En zie, de Keizer had, zoo ras
Men zei wie aangekomen was,
Bevolen dat hij gansch alleen,
In zijn Paleis, voor hem verscheen.
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Hij wist, de Keizer, door wat band
Hij met dien jonkheer was verwant ;
En, denkend aan zijn eigen zonen,
Had vaak gewensch het hem te toonen.
« Wat schoone jongeling ! » wou zijn mond
Wel mompelen toen hij vOOr hem stond.
Hij bond de hand hem. « Druk die vrij :
Ge zijt mijn broeder, » zegde hij.
0 Ik weet het lang, en zie het klaar :
Het is of stond mijn varier daar,
Philips, de Schoone, frisch en jong. »
Toen was 't een kus dien hij hem schonk.
Zijn harte sprak uit zijne stem.
Dan moest hij zitten nevens hem,
En hooren, nu hij was gekomen,
Wat al geluk hem toe zou stroomen :
Hij zou des Keizers rechter arm,
Zijn degen zijn, zijn schild en scherm.
Was 't Rijk al groot, 't zou nog vergrooten...
Toen had hij hem ten disch genood, en,
VOOr gansch zijn Hof, zoo trotsch als blij,
Hem weer doen zitten aan zijn zij ;
Dan hem verhaald, hij koos tot bruid
De schoonste koningsdochter uit ;
Dan in zijn park met hem gewandeld ;
Kortom, zoo broederlijk gehandeld
Dat Joris niet te zeggen vond
Wat hem dan toch Hove zond.
Hij Wilde 't eens wagen, loch : « Tot morgen
Al uw wenschen en uw zorgen, »
Had Karel geantwoord. « Daarbij, ge kunt
Mij niets verzoeken, of 't is al vergund. »
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XIV
Keizer, ja, uw hart is goed ;
Gul en milderig uw gemoed :
Spoorde men u tot edele laden,
Heil zoudt gij zaaien op al uwe paden .....

XV
0 zoete Jezus, goddelijk mensch ;
Wijzen gij alien, uw innigste wensch,
Het heiligst gevoel dat uw boezems doorgloeide,
Het eerste gebod dat uw monden ontvloeide,
Was goed zijn, goed zijn, immer goed,
Beminnen uit een vol gemoed.
Liefde vermildert, en reinigt van zonden.
« Gaat, » zoo spraakt ge, « dat verkonden ! »
En handkussend, vveenend, werd dat woord
Van yolk tot yolk geknield aanhoord ;
Want bij dat woord, o Wijzen ! vielen
De boeien van slaven, de wanhoop uit zielen.
En thans, in uwen naam, o God !
Verkondt men den haat als het hoogste gebod.
Wrok wekt hij nu in gemoederen
Die preeken zou : (( Weest alien broederen ! »
Wie troosten, zalven, redden moest,
Slaat wonden, foltert en verwoest.
« Wat ooit door u nog wordt misdreven,
Het is op voorhand u -vergeven ! »
Zoo spreken tot machtigen in dees eeuw
Priesters wier zielen moest zijn als de sneeuw.
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Zoo sprak tot Karel en Margreet
De Paus die z' onthief van hun woord en hun eed.
0 zoete Jezus ..... — neen, o neen !
Gij wildet geen herten verharden tot steen .....

XVI
Des morgens beschouwde de bastaardbroeder
En kuste 't beeld der lieve moeder,
Dat hij bewaarde op zijn borst.
Toen ging hij 't park in tot den Vorst.
Hij bad hem dankbaar om verschooning ;
Was niet gekomen om belooning ;
En wou reeds weder naar de vrouw
Die zonder hem niet leven zou.
Dan maakte hij het Joel bekend
Van zijne reis voor die van Gent.
Hij zag den Keizer spijtig luisteren,
En zijn gelaat allengs verduisteren,
Toen eensklaps uit een beukenlaan
Een kloosterheer bij hen kwam staan.
Het was Cazalla, die t' aller stond
Mocht komen waar hij den Keizer vond.
k( Spreek Fransch, » verzoekt hem Karel thans.
« Hij kan geen Vlaamsch, maar Spaansch en Fransch. »
Doch Joris zweeg : 't was al to kras
Dat bier een pater meester was.
Nadat een pons dus was gezwegen,
Werd onze monnik zelf verlegen ;
En vroeg den Keizer, droog en koud,
Ginds in 't Paleis een onderhoud.
Karel bloosde. « 1k kom terug, »
Sprak hij tot Joris, en volgde vlug.
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XVII
't Was voor de brieven, in den nacht
Door den Vaandrig aangebracht.
Reeds had de priester lien verslonden
Door Margareetha hem gezonden ;
En « bastaardbroeder, D « Gent valt af, »
't Was of men hem een dolksteek gaf.

XVIII
Eindelijk kwam de Keizer weer,
Doch niet zoo gul noch lustig meer.
0 Ga voort », zoo sprak hij ; « maar-... oprecht,
Oprecht in alles wat gij zegt ..... »
't Verbaasde Joris. « Hoe komt dan Loch
Die vreeze, » dacht hij, « voor bedrog ?
Loog ik dan ooit ? ».....
Toen sprak hij zuchtend :
« Verneem dan jammeren dezen uchtend .....
« Men klaagt in Gent, men vindt er slecht
Dat gij geen trouw zwoert aan 's lands recht.....
» Men klaagt in Gent dat in de Kist
Een kostbare Keure wordt gemist,
Vlaanderens Vrijkoop, zoo zij beet ;
En meent dat gij ze ..... lichten deedt .....
» Men klaagt in Gent : « Wie niet gelooft
Naar 's papen wine, wordt onthoofd,
Verwurgd, verhangen, bedolven, verbrand ..... »
Dat is geen recht. Heer, in ons land !
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» Men klaagt in Gent : « De nring kwijnt ;
De nood klimt hoog ; de hoop verdwijnt ;
De Graaf eischt geld, eischt immer geld,
Hoeveel hem ook al werd geteld..... »
» Men klaagt in Gent : « Waar blijft hij, waar ?
Hij 's toch als wij een Gentenaar..... »
» Men klaagt in Gent : « Door het bloed onzer zonen
Stapte hij heen naar tal van tronen ..... »
En toch uw kronen, Heere, gunnen
Z' u meer dan andere steden 't kunnen.
Maar schonkt gij hun dat Nederland ;
Bracht gij dat machtig Rijk tot stand,
Zoolang gedroomd door al hun Gilden,
Men droeg dat Rijk u rond op schilden !
» Men klaagt in Gent : « Vreemde benden
Zullen ons tergen, stroopen, schenden.
's Lands yolk is daar voor 's lands gebied.
Voor vreemden bukken, doen wij niet ! »
» Men klaagt in Gent — — —
» 0 ! stichttet gij
Dat groote Rijk, zoo trotsch als vrij ;
Rees daar uw lievelingstroon ; waar uw
Geboorteland uw lusthof nu,
Eon bieênkorf zou 't worden, Heer ;
En dan geen nood, geen klachten meer..... »
Het zilver van Livina's stem,
Het had den klank van goud in hem.
Er stonden tranen in zijn oogen.
De Keizer ook was diep bewogen.
Hij mompelde : « Ge hebt gelijk .....
De Nederlanden zulk een Rijk.....
Nooit gaf de Chievres mij die p raad.....
Maar dring niet aan : het is to laat .... D
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Hij stak de hand hem toe : zij beefde
In die van Joris, den verkleefde.
« De Turk bedreigt ons in het Oosten.
Ga ginder eer en lauweren oogsten,
Als trouwe veidheer, trouwe broeder .....
- Ik moet naar Gent en naar mijn moeder
Maar zoo niet, zoo niet..... Heer ! gij kent
De wanhoop niet die broeit in Gent. »
Karel nam zijn beide handen :
Gelijke zorg voor al mijn landen
Verhindert mij de nieuwe baan
Die gij mij aanwijst, in to slaan.
Ik ken mijn Vlaanderen ; vreeze niet
Voor opstand onder mijn gebied ;
En waagde Gent het toch, ik zou
Zijn plicht hem leeren en zijn trouw :
Ik zou 't kastij den met een macht
Die alles plettert en versmacht..... »
Het viel zoo streng uit zijnen mond
Dat Joris laatste hoop verzwond :
Tegen een boomstam leunend, snikte,
Snikte hij nu alsof hij stikte.

XIX
De Keizer ging. De Pater kwam.
Joris leunde nog tegen den stam.
Hij voelde een hand op zijn schouder : « Zoon, »
Ruischte 't in 't Fransch, op milden toon,
« Aanhoor de stern van een dienaar des Heeren,
Die graag uwe droefheid in vreugd zou verkeeren.
— Ik dank u, man. Laat mij met vrede. »
De Pater herhaalde zijne belle.
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« Laat mij met rust. Geen priester kan
Mijn wonde heelen. Ik dank u, man. »
De Pater drong aan. Naar een bank
In 't lommer richtte nu Joris zijn gang.
Hem volgde Cazalla. « Wees niet doof,
Zoo gij een zoon zijt van 't christengeloof.
— Dat ben ik ; maar, doe elders uw werk :
Het geldt mijn land en niet uw kerk.
— De Kerke, zoon, strekt haar gezag
Verder uit dan zon en dag :
Tot in de harten. ))
Deze reis
Trad Joris weder in 't Paleis.

XX
Dat was genoeg, genoeg voor 't feit
Dat nog om wraak ten hemel schreit.
Den Ebro kwam ; van 't Spaansche strand
Zeilde hij weer naar Nederland.
Maar 't gouden schip, hoe trotsch het stevende,
Was nu een doodkist voor een levende :
Het voerde Joris op de wateren,
Gekluisterd en bewaakt door pateren.
Is 't ook ter wille des Keizers niet,
Het is de Kerke die 't gebiedt.
Door menig Cazalla tot spreken gepraamd,
Had Joris hem telkens verfoeid en beschaamd.
« Wat zoudt gij doen : uw yolk verketteren,
Of Luther en zijn leer verpletteren ?
-- Bij ons, » was 't antwoord kalm en stil,
« Gelooft eenieder wat hij wil. »
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Als ketter vervolgt hem nu 't Heilig-Gerecht,
Om wat hij gedaan heeft en gezegd.
Die man zou heerschen ? ..... Hij verdwijne !
Hij zwerve zelfs in geen woestijne !

XXI
« In Spanje niet ! » riep Karel uit ;
0 Ik open d' armen voor mijn bruid.
Geef Margareetha hem in handen.
Het raakt ook maar de Nederlanden.
Genoeg, genoeg, genoeg verdriet !
In Spanje niet, in Spanje niet ! »
Hij schreef aan Margreetha : « Geen bloed ! Geen
[bloed ! »
Hij zei tot den Vaandrig : « Wat 's liefde toch zoet !
» Vreugde ! Vreugde ! ».....
Maar z ij niet lachten
Die Joris in d' ijzers naar Vlaanderen brachten .....

NEGENDE ZANG

I
Zei Jesus wel, de zachtste, Hij, der zachten :
« Reik hem die slaat, op d' eene wang u slaat,
Ook d' andere toe »..... ? Gaf Jezus wel Bien raad ?
Vereert men dat, wat zal men dan verachten ?
Neen ! zoo sprak niet wie recht en liefde wou.
Mijn harte voelt : zoo spreken zij die zaaien ,
Zoo spreken zij die trots en weelde maaien,
Waar gansch een yolk in boeien zucht en rouw.
Ik heb u lief, o Volkeren ! die tyrannen
Springt naar de keel, en z' omwerpt in het slijk.
Uit slaven sticht geen dwingeland een Rijk :
Dat sticht een held uit onverdorven mannen !

II
Des E b r o's anker viel ten gronde
VOOr 't oude slot van Rupelmonde,
Onder den toren waaruit het gezucht
Der gekerkerden wegwoei in de lucht.
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En Joris werd, een middernacht,
Geboeid ten toren heen gebracht,
In d' eigen cel waar Segher zat,
Die toch zijn land zoo lief niet had.....
Cazalla stelde paters aan
Om zelfs den wachter na te gaan ;
En toog dan met zijn vlammend woord,
Hofpredikant, naar Mechelen voort.

III
« Nog nauw terug, te pwrd alweer ! »
Zei 's land Voogdes ten Vaanderheer.
« Haal lien uit Namen..... Breng hem snel
Naar Rupelmonde, en wacht bevel. »
En hij die hart noch eere had,
Reed om den beul naar de heuvlige stad.
Hoort ze spreken op de baan,
Als hun pwrden stappend gaan :
« De Keizer zei en schreef : « Geen bloed .....
— Gelijk de Keizer wil, is 't goed.
Dan zal ik delven, branden, hangen.
Ik schik het gansch naar zijn verlangen.
— Toch niet vOOr heel de stad ? Hij wil
't Niet antlers dan geheim en stil.
— Dan ook niet hangen, ook niet branden.
Zoo delf ik hem met eigen hangen.
— Maar ook in Gent niet. WAar wel, man ?
— In mijnen eigen lochting dan,
Een groot uur van de Keizerspoort ;
Te Quaatrecht. — Te ..... ? D
Het aaklig woord
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Wou niet zijn lippen over ; hij gaf
Zijn ros de sporen ; loch na een draf :
(( Woont gij to Quaatrecht ? » — Ja. Daar ligt
Een heuvel met een vergezicht.
Op dien heuvel staat een hut.
Vlak daarvOOr delf ik den put.
Zoo ziet hij Gent ten einde toe.
— Het hoofd eruit ? — Wel zeker ! Hoe
Zou hij het boeten, dat de Gilden
Hem dAar tot Graaf en Koning wilden ?
— Maar hij zal schreeuwen ! — Niet zoo zeer :
Ze hebben dan geen stemme meer.
— Hoe lange leeft men z(56 ? — De raven
Maken 't korter dan die graven.
— De raven ? — De hersens, zegt Matthijs,
En d'oogen zijn hun fijnste spijs.
— Matthijs? — Mijn knecht. — Zoo kan hij blind zijn
En leven nog ? — Ook gek of kindsch zijn.
Laat mij dat over, Heer ! »
En beide
Schoten vooruit door een steenige heide.

IV
0 ! schrikkelijk leed naar lijf en ziel
Wie dweepende priesters in handen viel !

V
Door den Krijscher was in Gent
Het vloekbaar feit het eerst gekend.
Des avonds, in de Gildezaal,
Deed hij den Dekenen 't kort verhaal.
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Aller mond scheen zonder spraak :
Uit hun oogen sprak de wraak.
« Tot morgen, » was het eenig woord
Dat bij 't afscheid werd gehoord.

VI
Als de zonne daags nadien
Niet meer ten hemel werd gezien,
Drukten, bewust van hun roekloos bestand,
Twintig mannen van Melle de hand,
In zijn weien, op den zoom
Van den snellen Scheldestroom.
Zij sprongen booten in, en roeiden,
Roeiden sneller dan de golven vloeiden.

VII
't Was half den nacht door als tezamen
Zij onder 't oude burgslot kwamen.
Doch eer het een sloeg, stond hun held,
Ontketend, reeds met hen in 't veld ;
Hing slingerend in de lucht een pater ;
En dreef de waker op het water.
Des Ebro 's manschap, werd het dag,
Hoe zou zij stom staan, als ze 't zag !

VIII
Wat slaakte de wachtman een wilden schreeuw,
Als 't een mensch was, en geen meeuw,
Die daar zweefde ! Welk verbleeken
Der paters die uit luiken keken !
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En wat vloeken vielen al
Uit twee monden aan den wal,
Waar beul en Vaanderheer to pwrd
Met bliksems dreigden van hun zwxrd !
IX
De Vaandrig brengt zijn ros op stal,
En kiest een hengst die vliegen zal.
Dien morgen dringt hij door, bezweet,
Besmeurd, en spreekt tot Margareet :
« Hij is ontsnapt ! Wij zijn geschoren !
Een pater slingert uit den toren !
De waker drijft in lisch en riet !
Wat moet ik doen, Mevrouw ? Gebied ! »
Die man is gek ; die man moet dwalen.
Zij doet het driemaal hem herhalen.
De waaier kraakt in heure handen ;
En knarsen hoort hij heure tanden.
X
Dien dag nog zond ze hem naar Gent,
Met haren wil op perkament :
« Niet een van alien mocht ontvlieden,
Die dat bestonden of 't hun rieden »
Ho ! wee den man, ook wee de vrouw
Die nu nog hem verfoeien zou !
XI
« Vlieg tot uw zuster haal den ring
Dien van den Keizer zij ontving ! »
Zoo spreekt de portier van het Gravenkasteel
Tot hem die toovert met stift en penseel.

II
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« De Vaandrig snorkt nog als een zwijn.
't Kan morgen licht to spade zijn. »
En Willem vliegt, en Willem keert,
En brengt den ring dien men begeert :
« Ik riep haar toe : men delft ons graf ;
En rukte van heur hand hem af. »

XII
Nog sneller dan Johanna's broeder
Toog Rozemond, maar tot haar moeder.
« Red Vaders hoofd ! Dit komt van..... hem. ))
Hier was 't of stokte hare stem.
« Dit zegel heeft hij zelf geprint.
Zijn naam, hier, schreef hij voor zijn kind.
Het redde thans mijn Vader ! Geef
Het hem, en zeg hem hoe ik beef..... »
En na een wild omarmen, vloog
Zij op haar 13.rd uit moeders oog.

XIII
Doch ziet, uit Rupelmonde waren
Niet allen weer naar Gent gevaren :
Twee Krijschers, meer nog dan d' andren ontgloeid.
Zijn stil den stroom overgeroeid,
Daar stond een tweespan, met een man,
Een derden Krijscher, op 't gespan.
« Vooruit nu ! » ruischte 't, en met kracht
Rolde 't rijtuig door den nacht.
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Ha ! Margriet en Karel, gij,
Gij heerscht door schrik en dwingelandij ?
Het yolk zal naar de borst u grijpen,
En uit uw hart ook bloed doen sijpen :
Te Hoogstraat, in Lalaings warande,
Speelt een zoon, een kind der schande,
Als Joris een : lien lichten z' op,
En voeren hem mee in gestormden galop.
Zij voeren hem mee, en elk in Gent
Rilt en trilt die het waagstuk kent.
Doch Margareetha, als zij 't hoort,
Rolt zich ten gronde, en kermt : « Geen moord !
Zij kermt, en snikt, en huilt erbij :
« Laat alien vrij ! Laat alien vrij ! »

XIV
De Vaandrig ontwaakt, en wrijft zijn oogen.
Zijn roes is nog niet gansch vervlogen.
« Eerst haar, de schoone Blonde, zien :
Dan blijft den ouwe los misschien..... ))
Dus mompelend, rijdt hij slotwaarts henen,
Waar zij zich schuil houdt met haar kleenen.
Zij duchte nochtans geen gevaar :
Zoo menig oog waakt over haar.

XV
« Nu wij ten Keizer ! D sprak de Deken,
0 Nu wij op reis voor onze streken ! »
Een roekloos woord ! Toch was er geen
Wien 't niet der Gilden wrdig scheen.
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En vier Gezanten togen uit,
Tot Karel heen, in 't verre Zuid.
Maar t' Atrecht aan Sint Vaasts-abdij
Schoot reeds een ridder hen voorbij ;
Te Tours een tweede ; en nogmaals een
In d' engste pas der Pyreneen.
Zij droegen den Keizer Margreetha's brieven,
Die hem als dolken zouden grieven :
Borluuts verlossing, met de wraak
Zoo snel gepleegd, in dol vermaak ;
Daarop bericht wie komen zouden
Om hem hun klachten voor to houden ;
Daarop gekerm dat men haar kind
Had meegevoerd gelijk de wind ;
Gesmeek dat hij geen straf zou spreken,
Zouden Creesers 't niet doorsteken,
Zooals de Vaanderheer, wiens lijk
Men opgesleurd had uit het slijk,
Waar 't neergeploft was in de vest
Nabij de brug van 't Leeuwennest ;
Dan vreeze, zou hij blood vergieten,
Dat men van 't zijne zou doen vlieten .....

XVI

Hij sidderde..... 't Is met geen woorden
Dat ze dreigen : zij vermoorden.
Maar zijne kinderen ?..... Dat niet, neen.
Tijgers zijn er, maar zulke geen !
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XVII
Dan nog een brief : « Zijn z' alle vier
Na maand en dag niet weder bier,
Schoon geen Bier grijsaards jets vermoedt,
Dan wurgt men..... »
0 1 wat helsch gebroed !

XVIII
Hij steeg ten troon, en zat getooid
Met kroon en staf, nog rijker nooit.
De Dekens uit zijn Nederlanden,
Hij wachtte z' af, omringd van Granden.
Hij wou hen treffen door de macht
Die hij ten toon spreidde, en de pracht.
Ons viertal echter stapt bedaard,
Hoo.,b van stal en wit van baard.
Hun oudste noemt hem kort de namen
Der volksgezanten die dus kwamen.
Dan zegt een tweede, woord voor woord,
Wat hij van Joris heeft gehoord :
« Men klaagt in Gent. .... »
« Men klaagt in Gent...
En van 't begin zoo tot het end.
De Vorst wordt rood tot in zijn haar ,
Hoe streng, hoe driest en toch hoe waar 1
Zoo spreekt men slechts aan Lei en Schelde :
't Zijn echos nog van Artevelde.
God dank, dat uit des grijsaards mond
Niet een der Granden jets verstond
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Dan ging het voort : « Machtig Vorst,
Wie dat het eerst u zeggen dorst,
Hij hadde 't bekocht met het eerlijkste leven,
Waar onze trouw geen trouw gebleven.
Hij was nochtans uw broeder, Heer,
Wij zijn het niet, en zeggen 't weer.. .. »

XIX
De derde sprak : (( We zijn als gij
Van Gent, Heer, dus vrank en yrij.
Wij komen met geen woordenpraal,
En minder nog met logentaal.
Wij brengen waarheid, anders niet,
Of z' u vermaak doe of verdriet.
Wij zijn de Dekens, in wier handen
De schatten rusten onzer landen :
Hun vrijheden, nwringe, welvaart, vrede ;
D' eere der vaadren en kinderen mede.
)) Waarom, o Graaf, 't u niet gezegd ?
Gij zwoert geen trouw aan Vlaanderens recht ;
Gij maakt tot wet wat nooit geduld werd,
Hoe 't ook omhuld, hoe 't ook verguld werd.
Wij toornen, Heer. Uit onze borst
Verdwijnt de liefde voor den Vorst.
Het Gentsche yolk wil niet yerminderen ;
En, Heer, het bloost al voor zijn kinderen.
U, die van Gent zijt, zooals wij,
U komen wij 't zeggen, vrank en vrij.
Doet gij 't ons boeten, wij zijn in uw macht ;
Wij hebben ons-zelyen tot u gebracht.
Maar 't ware laf geweest to zwijgen,
Als wij 't gevaar zoo hoog zien stijgen.
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't Was plicht te spreken ! Nogmaals, Heer,
Drijf den nood niet hooger meer,
Of Gent valt of ; en al de banden
Die u nog hechten aan ons landen,
Zij springers los..... !
» Zoon van Gent,
Doe recht, nu gij de waarheid kent. »

XX
De Keizer kon met moeite hijgen.
Moest dan de bij1 dien man doen zwijgen ?

XXI
Toen sprak de vierde : « Hoor ook mij.....
Geen hair wast op mijn lijf dat gij
Er vOOr zijn tijd niet hebt vergrijsd.
Ge hebt mij als met wee gespijsd ;
NI' er dubbel mee gespijsd : te gader
Den Gentschen Deken en den Vader.
Gij kunt mij niets meer, niets voortaan ;
'k Heb alle lijden doorgestaan :
Il ben van Melle ..... »
De Granden zagen
Den Keizer d'oogen nederslagen
En plots verbleeken, alsof hem
Gods wrevel toeklonk uit die stem.
« Mijn dochter bracht heur moeder dit :
Uw naam en zegel, zwart op wit,
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Door u geschreven en geprint,
Voor haren zoon, uw eerste kind.
a Het redde varier ! » snikte zij.
Ik vraag B een reddinge voor mij .....
Hij scheurt het perkament en laat
De stukken vallen waar hij staat.
« Wat die van Oudenaard ontving,
Bracht ons haar.broeder, — dezen ring.
Hij zou, zoo dacht men, ons op reis
Een sleutel zijn tot elk Paleis ;
En, waar men ons mocht willen dwingen,
Zou vest- en kerkerpoort doen springen.
Hij client ons niet. »
En na een druk
Der vingeren valt weer stuk op stuk.
a Gij hebt des Vaders eer besmet,
Zijn heil verwoest, zijn hart verplet ;
En toch, toch, Grave, komt de Deken
U voor zijn land en vrijheid smeeken ! »
Hij zinkt geknield en alle drij
Doen plots een knieval zooals hij.

XXII
Met bei zijn handen voor 't gelaat
Rijst Karel op, die henengaat,
Doch niet zijn scepter medevoert.
De hofstoet volgt hem, diep ontroerd.
De vier Gezanten zien het aan ;
Zij rijzen ooh, maar blijven staan.
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XXIII
0 Keizer ! waart gij ook geen mensch,
Hoe zoudt g' u wreken ? Er is geen grens
Aan uwe macht ; wilt ge, plat
Ligt morgen uw geboortestad.
Maar hij daar met zijn zilveren kruin
Zou mede liggen onder 't puin ;
Rozemonde, uw kinderen zelven
Zouden zijn geraamt ontdelven ;
Want in hun hart, hoe voelt ge 't nu !
Gloeit meer voor hem dan wel voor u ;
Gloeit meer voor Gent dan voor de Staten
Van die hun Moeder heeft verlaten.
0 neen, geen straf voor wie zoo grijs,
Voor wie, geknakt, nog trotsch als hij 's !

XXIV
(( Maar, Heer, » sprak Mota in zijn Raad,
« Wat wordt uw Rijk, duldt gij lien smaad ?
Wij weten thans wat uit den mond
Van 't viertal klonk, dat voor u stond.
Het client gestraft ! » Een ander : « Had
UNIT Alva, Heer, een woord gevat,
Zijn degen waar de schee ontsprongen
En aangevlogen op hun tongen !
— En buigt gij neer voor Gent, o Heer,
Dan komt men van elders, en eischt men nog meer !
— Men slaat aan 't muiten, breekt zijn trouw,
En kroont als Keizer een van 't grauw !
— Of een met Gravenbloed in d' aderen :
Die zijn de listigste verraderen ..... »
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Och ! wisten zij wat hem zoo roert ;
Wat band hem aan van Melle snoert !
Hij doet zijn moeder reeds verkwijnen :
Zoekt hij den vloek dan van alle de zijnen ?
Neen ! hoe men aandrong, wat men ried,
Grootvader kastijdde hij niet !

XXV
Hij riep zijn lijfaarts : « Ga tot hen.
Zeg hun hoe geschokt ik ben.
'k Zal Gent voldoen. Doch win mij tijd.
Hun hoofdman deed m' een streng verwijt.
Behandig hem dit perkament..... ))
GEEN SLACHTER ZAL ER SYN IN GENT,
VAN HEDEN AF, TEN JONGSTEN DAGEN,
DAN JOOST VAN MELLE MET SYN MAGEN.
DAT GUNT HEM

KAREL,
KEYSER.

Verheug
Want het deed den grijze deugd,
Droeg de dokter 't rijke pand
Aan het viertal uit zijn land.
Zij zouden wachten in de stad
Totdat de graaf een antwoord had
Op Gent zijn klachten.
Doch men vond,
Na hun heengaan, op den grand,
Het perkament aan flarden..... —
Vorst,
Zoo dat een ander wagen Borst !
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XXVI
Toch, Heerscher ! toch zal elke Deken
Hier boeten voor zijn doen en spreken.
Z' ontrukten een ketter aan 't Heilig-Gerecht ;
Zij hebben een munk aan de galge gehecht ;
Cazalla is weer, op den Ebro gekeerd,
Met wraaklust die als vuur verteert :
Cazalla rust niet voor de hand
Des beuls hen nu ook of verwurgt of verbrandt.
Men slaat z' in boeien, voert hen mee :
De kerkers verstommen vervloeking en wee ....

XXVII
<, De Wolf stond met den muil wijd open :
Ze zijn er lorupweg ingeloopen. »
Zoo vloog in Gent van mond tot mond
Op eens de schrikbare mare rond,
Als hadde de wind, als hadde de lucht
Haar aangebracht in dolle vlucht.
« De Dekens na zijn eigen broeder ! ),
Zoo klonk het gram, zoo steeds verwoedei.
Een Krijscher schreef aan Margareet,
Met bloed dat hij uit zijn armen Sneed :
« Gedenk uw zoon ! Zijn z' alle vier
Na maand en dag . niet weder hies..... »
Ten Keizer schreef hij : « Voor een train
Rekenen wij een hoofd u aan. »
En dan vertrok een derde brief,
Met « Moeder, Moeder, Moederlief ! »
Haar zoontje kreet tot Margariet
Dat zij hem toch niet dooden liet .....
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Naar Spanje dus, Mevrouw, gezwind !
Naar Spanje voor uw dierbaar kind !
Lalaing met u ; want ook zijn herte
Zal vleugelen hebben voor de verte.

XXVIII
« Naar Rozemond, o mijn Vriendin ! »
Zoo bad z' en steeg heur rijtuig in.
« Naar 't Leeuwennest, opdat van daar
Verlossing daag in zulk gevaar ! »
En d'edelvrouw met grijze lokken,
Wier oogen alle harten trokken,
Ging smeeken voor het kind der vrouw
Die onlangs nog alien verdelgen wou.
Zoo kwam dan ook op 't vlaamsche Slot
De tijding van der Dekens lot.
Joris nam zijn moeders hand :
« Wat moet ik doen voor u en 't land ?
— Zij zocht uw dood, red girhaar zoon.....
Borluut, Borluut, wat ware 't schoon ! »
Zoo sprak Livina.
Rozemond
Stond als genageld aan den grond.
« 'k Zal Vader redden, D sprak zij stil ;
« Het moge kosten wat het wil !
— Het koste 't Leeuwennest erbij,
Hem redden, Rozemond, zulien wij ! »
Zei weer Livina
Daags nadien
Was Been meer op het Slot to zien :
De M eeuw had voor Antwerpen 't anker gelicht,
En met allen den steven naar 't Zuiden gericht.
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XXIX
De M e eu w? Een trotsche zeiler thans,
De snelste driemast Nederlands,
Van koopman Martens.
Wie ze voert,
Beyaert, werd nooit door bedreiging ontroerd ,
En Krijschers uit de Schippersgilde
Zijn 't eenig scheepsvolk dat hij wilde.
Met die nu zeilen op de Meeu wDe Leeuwennesters mee op zee.....

YYY

TIENDE ZANG

Er was zoo menig koningskind,
Zoo menig edel koningskind,
Dat stil om liefde kweelde ;
Dat heimlijk bad : « Wierd i k bemind,
» Wierd ik als gindsche maagd bemind,
» Die niets heeft van mijn weelde !
» Hij is wel ruw, maar drukt zoo zacht ;
» 0 God ! hij drukt zoo innig-zacht,
» Als haar zijn arm omstrengelt !
» En glimlacht hij, dan, Heere, lacht
» Zij als men in uw hemel lacht,
» Gevleugeld en verengeld.
Ik ..... zucht en kwijn, totdat een Vorst,
» Een nooit gezien, licht hartloos Vorst,
» Mij zijnen troon komt bieden .....
» Naar liefde snakt mijn arme borst :
» Voer een die lief heeft, aan die borst,
» 0 Heer, en laat ons vlieden ! »
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II
Niet zoo sprak Isabella, neen :
« iVlij bemint hij, mij alleen.
Al moest ik ook 't geheim bewaren,
Ik weet het al zoovele jaren ,
En d' eerste ben ik die hij mint. »
Zoo mijmerde 't gelukkig kind,
Naar 't verdiept zat in gepeis,
Of vroolijk rondliep in 't Paleis.
Maar op des Tages frissche boorden
Sprak zij zoo gul, zoo blij, zoo luid,
Haar vol gemoed in 't hofpark uit
Dat bloemen en boomen en vogelen 't hoorden.
0, dat hofpark ! Van de kruin
Eens hoogen heuvels in den tuin
Zag ze 't zeevlak, soms een Spiegel,
Soms een wild en woest gewiegel ;
En den Taag ten anderen kant
Dartel slingerend ver in 't land.
Reeds van in haar prilste jeugd
Had zij hier zich 't meest verheugd.
Visschers kenden d'edele spruit.
Zij landden vaak er met hun schuit,
Om vOOr haar voeten, op het gras,
Te spreien wat haar 't liefste was.
Geen lustjacht vloog voorbij welks vlag
Haar niet begroette, als 't haar zag.
J a, uit zee als van den vloed
Hadd ieder schip haar graag begroet,
Indien 't vermoed had welk een herte
Hem welvaart wuifde uit de verte.
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III
Wat zeiler, )) riep zij opgetogen,
« Komt den Taag dus ingeviogen ? ))
't Was onze driemast, 't was de M eeuw.
Haar vlag woei hoog, — een zwarte Leeuw.
« Dat is mijn Karels landsblazoen,
Het schild van Vlaanderen ! » riep zij toen.
Een trotscher vaartuig zag zij nooit :
't Had al zijn zeilen uitgeplooid,
En dreef gelijk een zeepaleis,
Als was de Keizer zelf op reis.
Doch Karel is in Spanje thans,
Spijt al zijn liefde, voor 't heil des lands.
La Chaux heeft hij om haar gezonden.
Zij telt nu weken, dagen, stonden....

IV
Dienzelfden dag nog werd der maagd
Door vreemden om gehoor gevraagd.
Zij had noch vader meer noch moeder.
Koning was haar oudste broeder.
Deze stond zijn zuster bij,
Met La Chaux ter rechter zij.
't Was in haar lievelingspaviljoen,
Omkleurd van gebloemte, beslingerd met groen,
Dat Joris voortrad met de vrouwen
Die tot haar kwamen vol vertrouwen.
Aan elke hand hield Rozemond
Een zoontje met een hoofdje blond.
Doch 't vijftal was gedost in 't zwart,
Droeg roues van buiten als in 't hart.

- 177 -

Een sluier hing vOOr 't aangezicht
Der beide moeders even dicht.
« Wij komen uit Vlaanderen, )) klonk het stil,
« Tot 's Keizers bruid, om 's Keizers wil.
Vorstinne, gun Bier vrouwen nu.
Te zeggen wat haar voert tot u..... »
De Blonde lichtte dan 't gewaad
Dat neerhing vOOr haar lief gelaat,
En stond nu vOOr de zuidermaagd
Als noorderschoonheid opgedaagd.
Zij zegde, bleek, met innig beven :
« Bescherm, Mevrouw, mijns vaders leven !
Hem wacht de flood, omdat hij zei
In Spanje wat aan Scheld en Lei
Eenieder zegt. De Keizer gaf
't Bevel niet tot zoo wreed een straf.
Dat gaf de Kerk. Maar hij 's de man,
Den eenige, die nog redden kan.
En op heel d' aard is eene vrouw
Wie hij geen redding weigeren zou, —
Zijn bruid.....
— o Ja ! ik red uw vader, »
Sprak Isabella, en trail nailer.
« Beef niet meer ..... » doch wie dat zei,
Beefde 't meest van allebei.
« Gij zijt reeds weduw, zie ik, ach ?
't Waar al to wreed, die tweede slag !
En deze knaapjes ..... op grootvaders knien
Zult gij ze prdje rijden zien.
Lieve weezen !..... »
Livina's tranen
Zag men plots een weg zich banen
Door haren sluier. Diep bewogen,
Had elk schier tranen in zijn oogen.

12
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Joris nam de camee van zijn borst,
En trad er mee voor tot de bruid en den Vorst.
« Mijn moeder ..... » sprak hij, en zijn toon
Zei hun : « Wat vrouwe ! » en zei ook « Wat zoon !
De Koning wenkte hem ter zij :
« Wie zijn die knaapjes ? Wie zijt gij ? »
— Gij zult het weten, Koning ; maar
't Zij uit den mond dier moeders daar. »
La Chaux treedt bij : « Ik bid u, Heer,
Vraag thans, vraag hier niets anders meer.
Geheimen zijn 't met sluiers. Ruk
Niet eenen af, voor haar geluk ..... »
Het is de bruid die hij bedoelt,
Die niets vermoedt noch voorgevoelt.
Zij laat heur zachte vingeren glij den
Door 't hair der knaapjes, 't blonde zijden .....

V
La Chaux sprak fluisterend : « Vorst, geduld !
Morgen gij alles weten zult. »

VI
't Bleef haar zoo lange niet verdoken :
Het yolk der Meeuwe had gesproken .....

VII
« Span in ! span in ! » zoo klonk een schreeuw,
« Breng mij ter haven, vlieg naar de Meeuw! ))
Met haar Duênna trad z' aan boord.
« De Vlaamsche ! » was het eenig woord,
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De kreet, die galmde uit haar mond,
Totdat zij voor het vijftal stond,
't Was in de lichtzaal, op het dek .....
Een drama was het, geen gesprek,
Dat de kapitein daar buiten
Nu aan zag vangen door de ruiten ;
Maar anderen liet hij 't niet bespien :
Geen oog dan 't zijne mocht het zien .....

VIII
Bleek en sidderend, kwam de bruid
Eindelijk weer de lichtzaal uit.
« Nu die La Chaux ! » mompelde zij
Tot de Duênna aan heur zij.
« Nu die La Chaux ! » En hij verscheen
Voor haar ten Hove, gansch alleen.
« Mijn broeder hoore, » sprak ze stil,
« Wat 's Keizers bruid u zeggen wil. »
De Koning kwam en zag heur aan :
Zij was zoo smartelijk aangedaan
Dat hij tot haar trail met een kus,
En angstig vroeg : « Wat deert u dus ? »
— a Gij zult het hooren, » sprak ze zacht ;
« Maar steun mij, steun mij, faalt mij kracht .....
't Is zeven jaren, Heer, dat gij
Voor d'eerste male kwaamt tot mij,
Een kind nog..... Van zijn eersten brief
Had ik uw Meester hartelijk lief.
Maar hoeveel 'neer niet als uw taal
Mijn harte ontvlamd had voor zulk een gemaal.
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Zoo ridderlijk, eerbaar, zoo rein en zoo trouw.....
Waarom bedroogt ge mij, La Chaux ?
— Uw Hoogheid laakt mij onverdiend.....
Mevrouw, ik ben geen valsche vriend :
De Keizer mint u, mint u, als.....
— De Keizer was voor mij niet valsch.
Wat hij mij schreef, is waar, nog nu.
Wat hij verzweeg, wie vroeg het u ?
Wat hem beschaamde, kwaamt gij roemen.
Een slang bestrooidet gij met bloemen.
Wat loofdet gij in hem juist dat
Wat hij niet heeft, wat hij niet had ?
..... Hij had nog nooit dan mij bemind ;
» Was rein ; zou trouw zijn als een kind.
» Hij, die een reus werd, voor wiens macht
» De sterkste boog, was kuisch en zacht ..... »
'k Geloofde 't, en 't heeft mijne ziele gestreeld ;
Ik heb hem mij groot en grootmoedig verbeeld ;
Het werd m' een behoefte.....
» Nu kan 't leven
Mij niets meer dan ontgoocheling geven .....
— Onmogelijk, zuster ! Wie 't u zeide,
Sprak laster. Zie het in, misleide !
— Hij is een man als d' anderen : rein
Noch trouw, maar veinzend, hard en klein.....
Waarom bedroogt ge mij, La Chaux ?
— De Keizer heeft u lief, Mevrouw !
— Gewis, mijn zuster ! En wie klom
Als hij, benijd wordt die alom.
— Mijn broeder, hoor : de schoone Blonde
Die gij hier zien mocht, Rozemonde ;
Heur knaapjes, in wier vrank gelaat
De ziel zoo klaar to lezen staat,
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Die alien getuigen hoe rein ende trouw
De Meester is van heer La Chaux :
Zij..... was een maagd die hij verleidde ;
De knaapjes zijn..... z'n kinderen beide ;
Hij zwoer heur trouw tot in de dood ;
Hun hulp en steun in elken nood ;
En thans redt hij heur Vader niet !
» Den edelen jongeling, dien ge nog ziet,
De beeltenis toonend zijner moeder,
Hem ook liet hij kerkren, en 't is zijn broeder !
— Gezant, spreek op toch ! Schreeuw het uit,
Dat men hem lastert bij zijn bruid !
Dat Licht een dxrne ..... Och ! een Vorst
Heeft ook een hart in zijne borst ! »
Zoo riep de Koning ; doch beslist
Hernam de bruid die 't beter wist
« Zeg niet, La Chaux : « De Troon is de Troon
« Het yolk maar 't yolk, en 't zoo gewoon. »
Heur vader verhief zich in Gent tot een stand
Die adelen moest in ieder land ;
En 's jongelings moeder, 't Gesluierde Hoofd,
Stamt uit een adel wiens glans men niet rooft.
Ze was een speelgenoot aan 't Hof.
Heur beeltenis, 'k zag het hoe z' u trof,
Mijn broeder ; maar..... zaagt gij Naar nu ;
Stond z' ongesluierd thans vOOr u,
Een doodshoofd uit een graf gerezen
Deed u niet huiveren als dit wezen !
Dat wrocht zijn moeder.....
Welk een lot
Wacht mij misschien, o groote God !
Steun mij, broeder..... »
De Koning drukte
Een kus op 't voorhoofd dat zich bukte ;
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Op 's Keizers vriend, die spraakloos boog.
a Vleiers, heeft men ons geleerd,
Zijn een ramp voor wie regeert. D
Als nam hij op dien boon geen acht,
Zei de Gezant : a Trots al zijn macht,
Buigt soms de Keizer voor de Kerk.
Dat kerkeren, bier, is priesterwerk ..... »
Nu klonk er brons in hare stem :
« Zijn broeder zei, 't is werk van hem !
De Kerk had niet die macht voorheen.
Z' is nieuw, en ze komt van den Keizer alleen !
Wat aarzelt hij ? Een woord, een teeken,
En wat hij maakte, kan hij breken ! »
De beide mannen zwijgen ; wis
Dat harte wil wat eerlijk is.
Welhaast hernam ze : « Broeder, echt
Is alles wat ik heb gezegd.
Wat moet ik doen ? » Hij nam heur hand.
a Alleen wie lief heeft, zuster, kan 't.
Vergeef het hem uit edelmoed.
Wat hij misdreef, maak gij het goed,... »
Daarop herwaagde beer La Chaux :
« Hij heeft u innig lief, Mevrouw. »
En lispelde de broederstem :
« Mint hij n, min gij hem..... »
Die woorden roerden d' eenige snaar
Die thans nog trillen kon in haar.
Zij viel aan 't weenen
Plotseling rees
Zij op, en met den vinger wees
Zij verre, verre : « Ga, » riep z' uit ;
« Zeg den Keizer : zijne bruid
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Weet alles, ook van die wier namen
Niet over hare lippen kwamen.
Hij geve den Dekens hun vrijheid weer,
Hun leven, hun rechten, hun trotschheid, hun eer !
Ik heb het zijn zoontjes verkust op hun hoofd !
Ik heb aan heur hals het hun moeder beloofd !
Nog hoor ik goud- en zilverklank,
Nog Joris en Livina's dank.
Ik wil nog meer : 'k wil alles heelen
Wat hij verwondde ; met troost bedeelen
Wie hij deed zuchten. Dan, eerst dan,
Wordt hij van bruidegom mijn man.
Draag hem die boodschap, Heer. En denk
Dat ik dan elk vergeving schenk ..... »
IX
La Chaux boog driemaal neer, en ging.
Toen zeeg zij schier ineen, en hing
Te weenen aan haars broeders hals.
« Hij was lichtvxrdig, loch niet valsch, »
Zei Koning Jan. « Maar, zuster, o !
Wat heb ik u bewonderd zoo ! »
X
Maar van de M eeu w was men vooruit.
Toen heer La Chaux voor d' edele bruid
Bij Karel kwam, had zeevolk hem
Reeds toegesproken, en met klem.
En wat gezegd ? Bij scherpe klaarheid,
De bloote, ruwe, gansche waarheid.
Zij waren Krijschers ; maar geen woord
Had hen verraden nog aan boord.
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Keerden de Dekens niet weer naar hun Gilden ;
Bekwam niet Gent wat alien wilden,
De Meeuwe vloog met wie ze bracht,
Weer 't noorden in, uit al heur macht.
Op nieuw ontscheept te Rupelmonde,
Zou Joris toonen wat hij konde.
Met hem en d' oude Leeuwenvaan
Rukte men stormend door Vlaanderen aan,
Recht op Gent, om zelfs de steenen
Los te doen springen op markten en pleenen.....
Zoo gansch de Nederlanden rond,
Tot elke stad in oproer stond .....
Een Koning dan, die hier ten troon zat,
In hunne trouw zijn hoogste loon h.ad .....
Een Koning dan, van zee tot Rhijn .....
Wou Karel 't niet, zou 't Joris zijn.....
De Keizer zag op eens 't gevaar.
Ze bluften niet, die mannen daar.
Tot zwichten eventwel te trotsch :
a Zoo Joris weigert » vroeg hij plots.
Men zal 't hem voorslaan, ver in zee.....
Hij zal het vatten, en d' anderen mee.
Maar wil hij niet, dan is 't gedaan ;
Dan moet het alles maar vergaan..
Livina, Joris, Rozemonde,
De kinderen moeten maar ten gronde
Wij zinken samen.. Och ! ons yolk
Zinkt evendiep in zijnen kolk .....
Waarom nog leven ? Geen verraderen
Dienen wij van 't werk der vaderen .....
— Maar zoo de beul u -vOOr den noen .....
— Dan zullen 't onze makkers doen ! »
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XI
Als nu La Chaux ten Hove kwam,
Was 't eerste dat zijn oor vernam :
Het is vergund ! »
Geknarsetand
Had meer dan een. Cazalla's hand
Had zijn bevelschrift schier verscheurd.
Toch was des Keizers wil gebeurd.
De boeien der Dekens, ze waren verbroken ;
Wat zij verlangden, het werd hun versproken.
Margreetha had op perkament
De Keure die men vroeg in Gent.
Wat noodig was, zou zij verrichten,
Urn 't Nederlandsche Rijk to stichten,
Totdat er de Keizer in eigen persoon
Ten trone zou stijgen met scepter en kroon.

XII
Nu schreef aan zijn bruidje de Keizer een brief :
« Ge waart me, ge zijt me, ge blijft me zoo lief !
Ik schonk u zoo graag wat uw hartje mij vroeg :
Het was voor mijn Gent, en het was niet genoeg.
Ik zweer u, zoolang g' aan mijn zijde zult bloeien,
Dat ginds in mijn landen geen traantje zal vloeien,
Geen klacht zal ontstaan, die uw Karel terstond
In vreugd niet herschept voor een lack om uw mond ! »
Nu danste het hartje der bruid in haar borst :
Lichtvrdig geweest, maar niet valsch was de Vorst...
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XIII
Margreetha bracht de Dekens aan
Wat met haar zoontje was begaan.
Hun eerlijk hart ontstak in toorn,
Zij schreven : « Voert weerom dat kind,
Of Vlaanderens aanzien is verloren,
Verloren 't Stamrijk dat begint ! »

XIV
En op denzelfden blij den dag
Dat Gent zijn Dekens wederzag,
En trotsch de M eeuw de breede Schelde
Op al heur vleugelen binnensnelde,
Sprong in de dreef waar hun wrake hem stal,
De knaap uit een koets met gejuich en geschal.

XV
Livina voerde naar heur Steen,
In Gent, nu Rozemonde heen,
Met hare zoontjes. Joris bracht
Van Melles vrouw bij heur geslacht.
Het was een zalig wederzien.
« U moet hij nemen op zijn knien.
Komt mee ! Komt mee ! » riep d'oude vrouw,
Die alles nu beproeven wou.
Zij stormden binnen bij den Deken,
Die, bleek en bevend, zonder spreken,
Zijn armen strekte, om nu alien
Aan zijne borst to laten vallen.
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« Vergeven en vergeten thans ! »
Zei Joris , en 't hoofd des grijzen mans
Deed « ja, » nog « ja, » met al wat zoet
En innig bleef in zijn gemoed.
Den droom zijns levens, lien der vaderen,
Het Stamrijk, zag de trouwe naderen :
't Was of zijn wezen stralen schoot....
Dan zonk hij neder, en was flood.

XVI

XVII
Als met Lalaing vrouw Margeriet
Den E br o betrad, waar hen Karel verliet,
Schonk de Keizer haar een kus,
En sprak hij stil, maar sprak hij dus :
« Het kost die Krijschers eens den kop .....
Schrijf op, schrijf al hun namen op ! n

ELFDE ZANG

I
Laat den Tijd zijn werk volenden .. ..
Tot ons heil of ons ellenden,
Wat gezaaid is, zal gemaaid.
Heeft wie valsch is, lang gepaaid,
Ook zijn eeden zal hij schenden.
Laat den Tijd zijn werk volenden .....

II
Zoolang ze bloeide aan zijn zijde,
Was Isabella de Benijde.
Er was geen opstand hier. Zij zag
Noch hoorde er tranen of geklag.
Wat z' er wou heelen, was geheeld ;
Wie z' er bedeelde, was bedeeld,
Of wees het af, op fijner toon
Dan of het daalde van een troon.
III
Maar zon verschroeit, genot vermoeit :
Nog in haar jeugd was de bloeme verbloeid .....
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IV
Zij liet hem kinderen na, doch geen
Als die van Rozemonde, neen !
Eilaas, een Flips die tijgerstanden
Zou slaan in Neerlands ingewanden .....

V
Ook Margareetha was de baan
Van alle vleesch reeds opgegaan,
Den vlaamschen volke tot gedenken,
Van 't vele dat zij konde schenken,
Niets latend dan 't gevoel hoezeer
Zijn macht geknakt was en zijn eer .....
Zij had het Fransch ten troon verheven,
En met het Vlaamsch den spot gedreven.
Niet zij had den Waal de verwaandheid verleerd :
Hij had uit den Hove gansch Neerland beheerd .....

VI
Livina wachtte, wachtte, wachtte,
Tot haar de sluier als versmachtte.
't Was heur verlossing. Want de Gilden
Herwilden plots wat z' immer wilden.
Gent stoof op met wreed geweld :
't Moest al verplet zijn of geveld
Wat wederstaan, wie paaien zou.
Dan stikte d' arm; d' arme vrouw.....
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VII
Toen zag de Keizer rond zich heen :
Hij stond met Gent nu schier alleen.....

VIII
Wat blies Cazalla hem in 't oor ?
Hij steeg te pwrd met zweep en spoor ;
En rende, bukte, staroogde, als
Lag ergens een prooi, en was hij een jakhals.
Hij rukte vooruit, vooruit naar 't noorden :
Zwom stroomen door met steile boorden ;
Reed om noch zwichtte voor gevaar ;
Doorbrak alleen een legerschaar ;
En, viel zijn ros, had hij 't vermoord,
Besteeg een ander, en vloog voort.
Cazalla volgde met een drom.
Wat scheelde 't hem ? Hij zag niet om.
Hij hield, met onheil in 't gezicht,
Den blik maar op de prooi gericht .....

IX
Z(56 kwam hij aan ; z(56 zag hij Gent.
« Bouw op dien heuvel mij een tent ! »
En waar de beul nog gisteren zat,
Zat hij, voor zijn geboortestad.
Hij zat er lang. Op zijne stem
Schaarde een leger zich rond hem,
Een leger van vreemden, verhit om in 't noorden
Te rooven, te schenden, te branden, te moorden.
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Geen vuurmond riep hem wellekom.
Geen vlag woei uit van steen noch dom.
Wel rezen de torens nog boven de wallen,
Maar ze lieten gelui noch gebeier weerschallen.
Zelfs Roeland hing in 't Belfort stom.
q Sla mij den Keizersmantel om !
Breng kroon en scepter. » En ter poort
Reed hij aan 't hoofd des legers voort.
Dat leger stroomde uren, uren.
Gent moest vol tot aan zijn muren.
De straatgrond dreunde van den schok
Der krijgsmacht die erbinnen trok.
Wat prachtige vrouwen in prachtige bouwen
Kregen de krijgers hier t' aanschouwen !
Zoo hij maar spoedig Rozemond
En kinderen een beschermer zond ?
Doch neen ; hij dacht beschaamd eraan
Hoe 't eens zijn bode was vergaan.....
Als Gent nu onder het plettrend gewicht
Van vuurmonden, wagens en pwrden ligt ;
Als Ebro, Tiber, Donau toonen
Wat krijg al maakt van vurige zonen,
Trekt hij, de Keizer, in 't kasteel
Waar 't Graafje gespeeld had op dons en fluweel.
« Mijn Grooten, komt, verzelschapt mij.
Ook gij, Cazalla ; en, beul, ook gij ! »
X
Hij zat er op zijn Graventroon,
Met Keizersmantel en Keizerskroon,
Den scepter in de rechter hand,
Het bloote zwxrd ten anderen kant.
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« Sta rond uw Keizer, adeldom ! »
En alien schaarden zich erom.
« Zit neer, Cazalla. Beul, sta recht,
Als Moorenkoning, zoo men zegt.
Zet open de zale, en open de poort :
Het worde door heel Gent gehoord..... »
En als nu 't yolk, eerst half beschroomd,
Dan diep beangst, was toegestroomd,
Toen sprak de Keizer, en zijn toorn
Kon ieder uit zijn stemme hooren :
« Beul, vOOr 't oude Gravenslot,
» Richt ge straks een flink schavot !
D Plant ook palen,
» Om koppen op to laten pralen ! »
En men zag
Nog dien dag
Bloed langsheen die stijlen loopen ;
Koppen staan met d'oogen open.
Het waren de Clasen, de Meyen, de Wilden ;
Het waren de koensten uit de Gilden.
En men hoorde : « wee en wach ! »
« Mijn Hoogbaljuw, neem 't geld nu of
» Dat mij hun grimmigheid niet gaf !
» Ontneem hun dubbel, tot hun straf !
» En bant, onthoofdt ge, radbraakt gij,
» Dier goed ook mij ! »
Nog rookten koppen op de palen,
Als kinders bedelend gingen dwalen,
Buiten Gent,
Krankzinnig schier van zulk ellend.
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» Rukt los de Kist ; laat hier ze sleuren,
Met al die Vrijheden en Keuren :
Ik wil de laatste zelf verscheuren,
En steek z' in brand ! »
't Granieten Belfort werd doorbroken ;
In al zijn schatten 't vuur gestoken ;
Door heel het yolk geknarsetand :
« Vlaanderen wordt een slavenland ..... »
a
))

Het storme nooit van 't Belfort meer !
Haakt Roeland uit ; werpt Roeland neer ;
» Slaat stuk zijn brons ! »

En de klok die zoo zege voor hem had geluid,
Stampte men den toren uit ;
Ze donderde neder tot den grond ;
Spanjaards en Duitschers dansten er rand ;
Maar Gent riep : « Wee ! » en « Schand over ons !
(c

D
»
D
»

Elk huis nu binnen ! Zoekt buks en zwaerd ;
Laat biji noch blaaspijp aan een hxrd :
» Laat kei noch kruit !
Breekt open dan de Gildekamers :
Rooft z' alien uit ; maakt alles buit ;
» En sluit,
Sluit z' eeuwig toe met staal en hamers ! »

En wat hij zeide, wat hij dacht,
Het werd volhracht.
Geen poorten meer, geen wal, geen vest !
Ik rukke binnen 't muitersnest
Langs oost of zuid, langs noord of west :
» Legt alles plat ! »
En weer — ontmanteld werd de Stad.

r3
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Men bouw mijn leger een kasteel !
En steekt gij ooit het hoofd nog op,
Dan blijft uw grijze saterskop
» Niet heel !
De Rceulx, mijn trouw Crol,
Zorg gij, dat dit geschie ! ))
Nu werd half de stall geslecht,
Kerken mee in puin gelegd ;
Duizend vreemden, dolven, dolven :
Het moest er staan als een rots in de golven.
» En kom nu, Stadsraad ! Krijschers, komt !
D Uw stijve ruggen nu gekromd !
» Komt bloot en bevend aangegaan,
» Met niets dan hemd en hangstrop aan !
» Val, helsch gebroed,
» Mij z(56 to voet !
» Ik laat u niets dan onmacht meer.
D En wee ! begint gij weer :
)) Dan braakt u mijn kasteel
» Op elke romp een bekkeneel ! »
En in den stoet van die, gebogen,

Tot hem nu togen,
Viel v6Or zijn woning, zwaar als lood,
Een Deken flood.....'

XI

Op zwarte paerden trok een macht
Van ruiters Gent uit, vOOr den nacht ;
En pas in 't donker lag het land,
Of 't Leeuwennest ging op in brand,

- 195 -

Het Leeuwennest, het heilig Slot,
Waar 't yolk in hoopte als in God.
De stad werd licht : het vuur weerscheen
Op menig toren, menig Steen.
Een weeklacht sloeg omhoog, alsof
Eerst nu een onheil alien trof.
Wat rampen kraaiden uit de kammen,
De roode kammen dezer vlammen !
Niet koel nog waren asch en puin,
Als vracht op vracht reeds met arduin
Heenrolde van het brandtooneel,
Tot opbouw van het dwangkasteel.
En 't was met blijdschap in het hert
Dat door de Rceulx gebeiteld werd :
« De torenhoeken dezer vest
Staan op graniet van 't Leeuwennest ! »

XII
Men voelde : 't was een spaansche haat ;
Voor Spanje deed hij Gent dien smaad ;
Hij lei voor Spanje slavenbanden
Om gansch de vrije Nederlanden :
Wat Gent ontweldigd werd, kon dat
Nog 't recht zijn eener andere stad !

XIII
Hoe werd gewrokt om zulk verraad !
Hoe werd getoornd, maar ach ! to laat.
Waarom geen storm geluid, als Gent
Vernam dat hij kwam aangerend ?
Waarom den Grooten Standaard niet
Heromgevoerd in 't vlaamsch gebied ?
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Waarom in 't veld niet aangevallen,
Niet voortgekampt aan poort en wallen ?
Te laat ! Te laat ! 't Kasteel rijst op,
Geduchter dan schavot en strop.

XIV
En Joris ? Toen van schaamt en spijt
Zijn moeder stierf, en Gent den strijd
Op flood of leven aan dierf vangen,
Zag men zijn hoofd zwaarmoedig hangen.
Nog hoopte hij. Maar bij de tijding
Van zulk een tiegersche kastijding,
Van zulk een wraak als Karel ploog,
Werd hij een leeuw met bloed in 't oog.
« Laat mij matroos zijn op de Meeuw :
'k Ben ook een Krijscher, » spreekt de leeuw.
En mee vliegt hij ter wilde zee ;
Uit dorst om weerwraak vliegt hij mee.
Men staat met deernis hem t' aanschouwen.
Zijn eerlijk hart, zijn blind vertrouwen
Vervloekt hij nu. Waarom zijn plicht
Ook tegen Karel niet verricht ?
Wie 't yolk vermoordde, dat zijn broeder ?
Zij leefde nog misschien, zijn Moeller.....
Toch zij, die andere Moeder toch,
's Lands grijze Vrijheid, leefde nog !
Zooveel men eens van hem verwachtte,
Zooveel by nu zich-zelf verachtte :
« 'k Was ook al een die redding droomt,
Maar voor wat bloed teruggeschroomt .....
Er hoeft een arm, er hoeft een degen,
En ik ben op de knien gezegen !
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Komt hier dan ooit een man die sticht,
Het Stamrijk sticht, ons recht en plicht ?
Zal eeuwig ons y olk dan maar razen en prevelen,
En eeuwig zich laten gebieden en knevelen ?
» Spaar niets meer, » spreekt hij, « kapitein ••••
Een y olk is groot, een mensch is klein .....
Een yolk, 't zijn duizenden geslachten
Die 't zelfde denken, 't zelfde dachten ;
't Is eene ziel, 't is eene geest
Voor al wat komt en is geweest .....
Spaar niets meer wat die grootheid schendt.....
Spaar geen die Neerland trof in Gent..... »
En Beyaert zegt : « Het eerst van allen
Was een Borluutshoofd dat moest vallen.....
Het stond ook 't hoogste op zijn paal.....
— Ik weet het, 'k weet het altemaal.....
— Gelukkig zijt gij hier ! En thans,
Het bloed uws ooms, de moord des lands,
Zoover de wwreld strekt, gewroken ! ))
En ziet, gedaan wordt als gesproken.
De MEEUW vliegt over d' oceanen ;
Sticht brand en ramp, zaait rouw en tranen ;
Doet Karel verbleeken, als hij hoort
Wat schepen z' al ten gronde boort ;
Wat rijkdom in den schoot der golven
Door zulken kaper wordt bedolven.
Wel zendt hij oorlogsbodems uit ;
Maar velen maakt de MEEUW ook buit ;
En wie ontvliedt, brengt hem de maar :
« Weer hier een verbrand, en gezonken een daar.....
— Een vracht met goud, van Peru's kust,
Die weeral in den afgrond rust. ... »
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Zoo duurt het, duurt het ; loch altijd
Kan hij niet duren, zulk een strijd.
Op 't water ook wint eens de macht
Die Nederland ten onder bracht.
De Krijschers weten 't, maar wat nood ?
Niet een van alien vreest de dood.
Daar klinkt op eenmaal uit den mast
Een kreet die al het yolk verrast :
« Ik zie den EBRO..... Niet alleen.....
Met zes galeien om zich been..... »
Hij is met perusch goud bevracht,
Voor Spanje nieuwen trots en kracht.
All' oogen staren Joris aan :
« Wat wend op dien EBRO met u eens begaan ! »
Doch reeds weerschalt het, kort en luid :
« De vlag in top ! De zeilen uit ! »
En, als een gier op duiven, schiet
De M eeuw naar de vloot die zij naderen ziet.
De CARMEN snijdt zij door in twee ;
De wrakken zinken weg in zee ;
En, hoe hij dondert, hoe hij moordt,
Den EBRO klampt zij nu aan boord.
Daar braken vijftig monden schroot,
Van alle zijden, schroot en dood.
« Het zij gedaan ! » zoo galmt een schreeuw ;
« Gedaan ! » roept Willem, « ook met de Meeuw ! ))
Een weg wordt met bijlen gebaand naar het kruit :
« De lont erin ! » is 't wild besluit ;
En als een vuurberg, bloedigrood,
Springt zij het ruim in, vermorzeld, de vloot.
't Wordt alles verzwolgen, tot schuim en gerucht....
't Geheim bewaren zee en lucht .....

TWAALFDE ZANG

I
Pxrlen liggen diep in zee ;
Diamanten diep in d'aarde ;
Diep in moeder vreugd en wee,
Als het kind lag dat zij baarde.

Diep het ruim uit straalt de zon ;
Diep de ziel uit kweelt de zanger ;
Diep uit rotsen breekt de bron ; —
Diepte gaat van zegen zwanger.

Volk, mijn Volk, gij voelt zoo diep
Dat wie scheiden, ach ! in flood zijn ;
Dat in 't juk gaan ware flood zijn .....
Volk, wat u tot grootheid riep,
Voel het diep, en gij zult groot zijn !
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II
Hij is een grijsaard thans, die kreunt
En strompelt en op anderen steunt ;
Die schuddebolt van jicht en pijn,
En weet dat het morgen nog erger zal zijn.
Zijn oogenglans is uitgedoofd,
Verflauwd het geestlicht in zijn hoofd.
Niet eene krone draagt hij meer ;
Hij lei den wwreldscepter neer ;
Stond al zijn macht af, en voelt lust
Tot niets, tot niets meer, dan tot rust.
Zal hij die vinden — voor 't gemoed ?
Hij zal ze zoeken, zelfs in boet,
In vleeschkastij ding en in smert ;
Doch niet waar hij geboren werd,
En elk hem thans vervloekt ; neen, niet
Waar hij zoo lief had — en verried.
't Zal ver zijn, ver zijn, in een dal
Waar hij dat al vergeten zal.....

III
Maar voor hij heentrekt naar den Vader,
Den Godsgezant, den Zielerader,
Wiens woord zoo vaak hem heeft herstemd,
Als hij ontrust was of beklemd,
Wil hij nog eens het Hof zien, waar
Hij op is gegroeid en bemind werd van ha ar.
Doch zoo ontsteld is plots de man
Dat hij de brug niet over kan.
Zijn beenen weigeren daar to gaan
Waar hij onmenschelijk heeft misdaan ;
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Waar hij de wreede straffe sprak
Die gansch een yolk naar 't leven stak ;
Waar zij hem baarde wier bestaan
In smart en kerkering is vergaan ....
Hij laat zich leiden in het Steen
Van een Croi ; en daar, alleen,
Van een balkon zit hij to staren
Op 't Prinsenhof, als op de baren
Eener zee. Drie dagen lank,
Daar zittend op een steenen bank,
Terwijl hij beurtelings, onbewust,
Met kin en handen op zijn gaanstok rust,
Ziet hij zijn leven spoelen, woelen,
Moet hij weer alles eens gevoelen .....
Wordt het nacht, hij ziet de zee
Zijns levens toch met al heur wee.
En staat hij op voor bed of disch,
Hij zwijgt, en weet niet waar hij is.
Den derden dag gaat onder hem
Een knaap die zingt met stille stem ;
Die, met een vleeschkorf op zijnen rug,
Daarhenen drentelt, blij en vlug.
En wat, wat hoort hi ? 't Referein :
« Groot zal hij worden, het Graafje klein!
Tot in de ziel is hij bewogen :
Er springen tranen uit zijn oogen.
Maar wist hij wie daar kweelt en fluit,
Hoe schokte 't hem, hoe riep hij 't uit :
Het is zijn kleinzoon die zoo zingt ;
Nog Rozemondes hart dat klinkt !
Als een vervolgde wil hij voort
Maar als hij vat nu wat hij hoort,
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Wat hij al kwaads bedreven had,
Mompelt hij in 't henengaan :
« Dat alles heeft Croi gedaan ..... »

IV
Zoo ging hij scheep, en stak in zee.
« Liet ik aan wal maar al mijn wee, »
Dus bad hij, glijdend langs de kust ,
« En vond ik dan in Spanje rust..... »
Hij blikte lang bij zijn vertrek
Nu Vlaanderen aan van op het dek.
Hij hadde graag den Nederlanden
Vaarwel gewuifd met beide handen,
Maar durfde niet, uit schaamte niet,
Hij die z' ellendig achterliet :
Hun oude welvaart, d' oude blijheid,
Had hij gedood met d' oude vrijheid.
Slechts eenmaal zag hem Amsterdam,
Sinds hij met Nassau heen er kwam .....
Wie medezeilden, staarden aan
Hoe deerlijk hij was aangedaan ,
En weken, daar zijn wangen beefden,
Daar smart en leed hem als omzweefden.
Toen Duinkerk uit zijn oog verdween,
Sloot hij zich op, en bleef alleen.
Waarom zoo verre van den grond
Gaan sterven waar zijn wiege stond ?
Eilaas ! to waereldsch was men hier.
Men sprak er van kerke noch hemel schier.
Men hield van mensch zijn, vrij en blij,
Niet eens bevreesd voor ketterij.

- 203 -

En moest niet hij de hel ontvaren,
Hij die er d' anderen wou van bewaren ?
't Geheimnisvolle na de flood,
Dat lei men maar in Spanje bloot :
Daar was de mensch den hemel nailer ;
DAar ging hij tot zijn Zielerader ;
Die had voor God slechts hart en zin ;
Die sprak hem wis gemoedsrust in ;
Bij d' opreis uit het aardsche stof
Wees die hem best het Hemelsch Hof.
0 vlieg, CAROLUS ! breng hem snel
Waar hij niet denkt meer aan de hel.....

V
« 1k worde monnik in San-Yust.
Cazalla, schenk mijn hart nu rust..... »
Hij bad er dat hij onder 't weenen
Zijn hoofd bezeerde op de steenen.
Uit angst voor straf, uit hellevrees,
Sloeg hij met riemen op zijn vleesch.
De kloosterpoorten deed hij sluiten,
Dat niets er binnen drong van buiten ;
Dat niets hem lokte tot verderven ;
Hij niets meer zocht dan wel to sterven .....

VI
Vergaf men hem niet alles ? Ach !
Er is geen Paus die dat vermag ;
Maar wel een stemme die hem zegt :
a 't Onrechtige wordt zoo niet recht ..... »
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VII
Op eens klonk door San-Yustes gangen :
u Cazalla, Keizer, is gevangen !
Hij is een ketter ! Dezen nacht
Is hij gekerkerd, met nog `acht,
Acht honderd die zijn vlammend woord
Verholen hebben aangehoord !
In Duitschland heeft'hem, aan uw zij,
De kiem besmet der ketterij ..... »
Hij was met hem daarheen getogen
Gelijk de Waarheid tot de Logen ;
Hij had bestreden, zich verwaerd,
Maar geen dier Lutherschen bekeerd ;
Hem-zelven hadden zij de smet
Huns eigenen twijfels aangezet.....
Arme grijsaard, krachtelooze,
Vermag hij dat, zelfs dat, de Booze ?
Trok hij ze neer, die reine ster ?
Werd weer een Engel Lucifer ?
Wordt ,;ij op nieuw door 't heir besprongen
Der duivelen door hem verdrongen ?
Betwijfelt gij weer alles wat
Diens woord in u gezekerd had ?
0 neen ! gij ziet de wolken scheuren,
En Gods gerechtigheid gebeuren :
Daar ploft vOOr uw geest de vertoornde Heer
Een Seraf met zengende vleugelen neer.....
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VIII
Hij schreef met schudderende hand :
« Verbrand hem snel ! Verbrand ! Verbrand !
En van den troon klonk ook 't bevel :
« Inquisidor, verbrand hem snel ! »
En, ja, Cazalla werd, gebonden,
Als Rochus door het vuur verslonden.
De houtmijt rees op 't ruimste plein ,
Maar was voor al dat yolk to klein ;
Want ook de Grootsten wilden dien
Gefolterd en verpulverd zien.
Hij kermde nu om 't leven ook ,
Maar 't werd verstikt in vlam en rook.....
IX
« Breek mijner ziele band en slot ;
Roep mij tot U nu, groote God ! »
Zoo smeekte Karel.
« Geef zaag en hamer,
En breng mi.) planken in dees kamer. »
Men bracht hem aan wat hij verzocht.
En met twee andere broeders wrocht
Hij zijne doodkist. Naar de kerk
Droeg hij dan mee 't voltooide werk.
Men hielp hem in de kist zich strekken,
En met een baarkleed hem bedekken.
« Ontsteekt flambeeuwen, » zegde hij,
« En zingt nu doodzang over mij. ),
De stem van paters en prelaten,
En orgeltoon, en wierookvaten,

- 206 -

Zij vulden 't ruim nu, dat elk hart
Beklemd van darnis was en smart.
Wat hoorde men ? Gekreun, gekuch.
Hij wilde op, maar viel terug ;
Men droeg hem henen, klam van 't zweet :
Het was de doodsangst dien hij Teed ;
De doodsangst die nog eens het leven,
Beneveld, v6Or zijn geest liet zweven.
Mocht hij op nieuw beginnen, Heer,
Hij deed het z66 niet, zoo niet meer.....
Het valsche zaad in hem gestrooid,
Ach ! zaaide men het nooit meer, nooit.....

X
Berouwvol was hij, als de Dood
Hem buiten al zijn Rijken sloot ;
Berouwvol ving hij op de baan
Der eeuwigheid zijn afreis aan.

XI
Zijn lijfknecht vlood naar Vlaanderen heen,
Naar den Portier van 't Gravensteen,
Zijn ouden vriend. Hij wist zooveel
Voor den Sint-Peter van 't kasteel !
De Keizer toch had steeds dien knecht
Zijn hartsgeheimen blootgelegd ;
En spreken mocht hij thans, de diener,
Ook van de toekornst, als een Ziener .....
Maar Vlaanderen vond hij thans zoo naar ;
Het yolk zoo stil, de lucht zoo zwaar .....
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Het was dat zonnig land niet meer
Met de vreugd en den trots en den praal van weleer.
Een sluier scheen het t' overdekken,
En zwarte schaduwen to strekken .....
Hij keek soms op, of hij geen kraaien
In benden heen en weer zag zwaaien ......

Bitter klaagde hij 't zijn vriend :
Zulk lot had Vlaanderen niet verdiend.
Maar wat hij zeide, 't wederwoord
Was dat eens door den Graaf gehoord
Uit ruwen zeemansmond : « Ons yolk
Is aan 't verzinken in een kolk ..... »

Toen trof hij den Gezant van Zwol :
De grijsaard was van weemoed vol.
Nog andere vrienden zocht hij op ;
Doch alien schudden ook den kop :
« Dood onze Gilden ..... Dood onze Graven.....
Het Rijk der Nederlanden, man,
Och ! spreken wij niet daar meer van :
Dat vuur is gebluscht ; die hope begraven..... »

XII

Als neevlen in 't ruim op de vleuglen des winds,
Vlogen eeuwen, eeuwen sinds ;
En wat al rampen, wat al schanden.....
Toch wil het oude vuur herbranden.
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Toch rijst de Hoop weer uit heur graf.
Zij schudt heur hulsels af,
Heur hulsels en heur banden.....
Het heilig vuur slaat uit tot vlam.....
0 broedervolk der Nederlanden,
Sticht nog het Rijk van uwen Stam !

OPHELDE INGEN

..... in middeleeuwschen versbouw.
HOOFDREGELS voor den middeleeuwschen versbouw zijn :

1 0 Vier voltonige silben in elk vers (— — --- —) , tusschen die
moeten niet, maar molten vallen : een of twee halftonige (,-,) of
een of twee toonlooze (*) lettergrepen :
Die niets, niets weigeren zou.
Sterk als een boom, frisch als een wolk.
Vader en moeder en dochter tezaam.
..
N,
't Was hem een droombeeld, tot hij zag.
\ /

•

't Moest een geheim blijven in Gent.
De winden stormen 't Bosch kaal.
2 0 Voorslagen naar verkiezing, « zweepslagen die het vers
doen opsteigeren met verjongde kracht » : eene, twee of meer
voltonige, halftonige of toonlooze silben voor het vers :
Dat zijn Graven Boergondische Hertogen heeten.
30 Wat bij 't zeggen ineenvloeit, wordt aaneengeschreven :
ZOO brak z' aan, de zestiend' eeuw.
k..)
,
Wij t' Antwerpen ook ! — Ook t' Utrecht ! — Te Dordt !

Li

Li

14

- 210 Doch ineen vloeien n i e t :
Als maakte ook hem de liefde bloo.
Zij drukte op 't zegel een innigen kus.
De Ebro liet zijn ankers vallen.
Het gehoor is in verzen wat meer dan 't gezicht. Daarom
schreef ik « De n Ebro », nit euphonie, om de welluidendheid.
« D'Ebro » is wanklank; nooit zon men dat in de middeleeuwen
geschreven hebben.

Behalve die hoofdregels, volgde men nog een aantal regels
van minder, doch daarom van geen Bering belang.
Vie ze kennen wil, vindt z'opgegeven in , REIN NARTDE-VOS », in Nieuw-Nederlandsch, met de regels van den
middeleeuwschen versbouw in Dietsch en Duitsch, en onderzoek naar de quantiteit in Oudduitsch en Gothisch. — Schiedam,
Roelants, 1885 ». Het is d'omverwerping van geheel het « systeem » door Lachmann aan Duitschland, door Jonckbloet aan
de Nederlanden in dees eeuw opgedrongen.

EERSTE ZANG

Zij -wachten dat van 't Hof-ten-Walle
Een vaandel waaie, een vuurschot knalle.
Het Hof-ten-Walle to Gent, waar Giaaf Karel op 25 Februari
15oo geboren werd. lag aan de Lieve, en hiet bij het y olk ook
Prinsenhof. Het oudere Gravensteen, aan de Vrleplaats, werd
sinds lang door Vlaanderens Graven niet meer bewoond Het
Hof-ten-Wane is in de 18e eeuw afgebroken , het oudere Gravensteen gaat men in zijnen oorspronkelijken staat herstellen.
I.

Hoog stonden wij eens, maar zonken.
III.
Drie eeuwen lang hebben onze dichters zulke verzen niet
mogen, niet durven bou-wen ! — Zie hooger, over REINAARTDE-VOS, uitgave van 1885.
Klept gij, Roeland, zoo is 't brand ,
Maar luidt gij, dam is 't zege in 't land.
Z66, of omtrent z66, was het opschrift, zegt de legende. —
Lees daarover Geschiedenis van Gent, door DE POTTER, 2 e boekdeel,
blz. 518 en volgende.
V.

En van 't stadhuis, waar Artevelde
Ten strijde riep of zege meldde,
Bazuint men nu luider clan toen zijne hand
Des pausen bevel heeft verscheurd en verbrand.
Dat is geschiedenis.
VI

En t' elker stall in Nederland
Vliegt een ruiter ten gezant.

Geschiedenis.
En ziet, nu rijzen zuilengangen .....
IX.
Geschiedenis, met alles wat volgt.

- 2I2 X.

Maar hoort, daar zegt een Gildedeken : .....
<, In 't Belfort liggen de Keuren .....
En in de lucht was daags nadien
Tusschen twee torens cen brug to zien,
Die z weefde .....

Geschiedenis.
XI.

Hebt gij dan niet de verraders gekend
Wier hoofden nog onlangs rolden in Gent ?

In 1 477 werden Hugonet en Imbrecourt, beiden Franschen,
ministers van Maria van Boergonje, op de Vrijdagmarkt onthoofd, ondanks het smeeken der Hertoginne om genade voor
hen.
XII.

De nacht ? Waarom een sloop bij nacht ?

Geschiedenis.
XIII.

Hooren wij samen, schouwen wij aan
Wat bier g-ezegd wordt en gedaan.

Geschiedenis al wat volgt.
« Hij heete, Mevrouw, als weleer uw gemaal....
Als Karel-de-Stoute, zijn overgrootvader. — Margareetha van
York, dozes weduwe, stierf in de Nederlanden op 23 November
15°3.
Dreef een schip dat op de baren
Aangezeild komt met een vlucht
Als een arend in de lucht.
Geschiedenis.
Bracht uit g-oud en diamant
Een beker op zijn voet tot stand.....
Geschiedenis.
XVI.

Gezanten die hulde hadden gebracht,
En Gent dezen nacht wilden zien in zijn pracht.

Geschiedenis. — Of echter mijne pen den luister dier feesten
naar wrerde heeft afgeschilderd, mag betwijfeld worden.
En een Gentenaar, een Gentenaar
Algemeen Wilde het yolk dat de Graaf als een Gentenaar zou
worden opgebracht, en vreesde men niets ergers dan weer een
opvoeding aan het Hof van Frankrijk.
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XVII. Slaan wij de handen in elkander,
En worde 't Graafje een Nederlander !
Zoo was waarlijk de geest van den tijd over de gansche
Nederlanden.
XIX. Zijn peter Chimay ware de man,
Tot i k eens de leiding voleinden kan.
Geschiedenis. — Hier beginnen de rampen die onder en na
Keizer-Karel onze gewesten hebben geteisterd. Mota, bisschop
van Badajoz, die in 1516 naar de Nederlanden kwam, schreef
aldus, uit het Hof zelf : « De heer de Chievres, de man die
bestuurt, wiens hand hier alles doet, is in Frankrijk geboren,
uit fransche ouders en al d' anderen die aan de regeering deelnemen, zijn ook Franschen, of Frankrijk zoo verkleefd dat zij
met Fransoozen gelijk staan. — Varillas, die zijne Pratique de
Peducation des Princes voor de Crors, op hun verzoek, geschreven
heeft, zegt onbewimpeld dat al het goede door Karel « aan
Spanje » bewezen te danken is « au Ro y Louis-Douze, qui
donna a Charles pour Gouverneur, en la personne de Chievres,
l'homme de l'Europe le plus capable de le bien eleven —
Etitre-dedicace au Roy de France.
En van des kindjes min en baker
Tot — — — -De Chievres kiest hen alien thans.
Geschiedenis. — Erasmus dong naar d'eere Karels opvoeder
te worden. Hij werd afgewezen, en Adriaan van Utrecht, toen
Deken in Leuven, tot opvoeder benoemd door den invloed van
Duc de Chievres en andere Croi's.
XXI.

Wel zeggen uw priesters.....
En wel de gekroonden..
In de 16e eeuw werden al 1 e maatschappelijke, staatkundige
en godsdienstige vraagstukken opgeworpen, doordacht en besproken. Doch maar eerie hervorming kwam tot stand, de
godsdienstige, toen ook verreweg de belangrijhste van alien.
XXII.

TWEEDE ZANG

II.
Bewaak uwe Rozemond, Slachtersdeken !
Volgens de legende waren de Prinsekinderen in Gent van
eene mooie slachtersdochter, en hebben vier slachtersfamilièn
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tot in 1794 voorrechten bezeten, hun door Keizer-Karel verleend. Het waren de van 1VIelle's, de Devnoodt's, de van Loo's
en de Minne's.
Zelfs Bddeker zegt in zijn Reisgids : « De leeuw werd op
't Groot Vleeschhuis gezet door de Slachtersgilde, of betel-,
zooals de Gentenaren 't zeggen, door de Prinsekinderen, die
gesproten waren nit de minnarijen van Keizer-Karel met eene
mooie slachtersdochter. Deze had van haren machtigen verleider verkregen dat niemand dan haar zoon en zijne afstammelingen het slachtersambacht in Gent zou mogen uitoefenen.
Die zoon had op zijne beurt vier zonen, uit Welke de vier slachtersfamilien zijn voortgesproten die alleen, tot in 179 4 , de
Gentsche Slachtersgilde uitmaakten. »
Is 't noodig te verklaren dat Graaf Karel, hadde hij gewild,
zulk een privilegie niet hadde kunnen verleenen — in Gent ?
Mistrouw niet Willem .....
Hij is pas hier uit Oudenaerde,
Voor Beke den Leeuwere, den meester dien Gent,
Dien ieder land als tapijtwever kent.
Beke, de Leeuwere, was Deken der tapijtweversgilde
t' Oudenaarde.
Nooi kwam Willem.....
IV.
Nooi, niet ?ZOO, zegt het yolk, want het yolk heeft het zangerige
lief. Het zegt ook met i : kaai, magi, koei, moei, vlooi, dooi, voor
kade, made, moede, doode, omdat de samentrekking met i veel
vloeiender is dan zonder, dan ka, ma, koe, moe, vloo.
't Was altijd zoo in Vlaanderen en nog elders. V ernooide stoat
reeds in REINAERT, niet vernoodde.
Heeft men in sommige gewesten van de Nederlanden geen
ongelijk het leelijkste door te drijven ?
Er liep een hert in Gent.
VI.
De jong-e Graaf hield veel van hertenjacht te midden van
Gent, Mechelen, Brussel, Lier, enz. Hert is in Zuid-Nederland mannelijk.
XIII. « Ik ben ontvoogd reeds, en dus man ;
Heer, Graaf, Hertog van
De gansche Nederlanden, ; Koning
Eerlang van Spanje ; tot bekroning
De machtigste Monark. »
Karel werd ontvoogd op 15 Januari 1515. — Zoozeer had
Chièvres hem voor Frankrijk ingenomen dat hij, in een
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krakeel met speelmakkers, reeds gezegd had : « Ik ken geene
grooter eer dan met eene fransche koningsdochter te trouwen »
(brief v. Ph. Dales aan Marg. v. Oostenrijk, 1515), en dat hij,
terstond na zijn ontvoogding, vier Croi's tegelijk in zijnen
Staatsraad benoemde : Chiévres, de Chimay, de Roeulx en
Sempy. — ALEX. HENNE. Régne de Charles-Quint en Belgique, tome
II, p. g8.
XV.

En Chiévres las dat Adriaan
Als hooggezant naar Spanje zou gaan,
Om na Don Ferdinand als Koning
Het land te beheeren tot Karels kroning
En wou hij den bisschopsmijter dragen,
Hij mocht er een kiezen naar zijn behagen.
Historisch. — Adriaan is dan ook Regent van Spanje, tevens
Bisschop-Kardinaal van Tortosa en Groot-Inquisidor geweest.
XVI.

« Dat ik eens tienmaal Vorst zal wezen,
Heeft Chievres mij gisteren nog bewezen. »
't Was inderdaad met het beleid en de staatkunde van
Chiévres onfeilbaar.
XXII. In naam des Konings ..... want een zoon
Van Gent bestijgt den Spaanschen troon.
Toen Ferdinand stierf, 23 Januari 1516, was Karel maar
i6 jaar oud.

DERDE ZANG

I

Don Garcia de Padilla,

Garcia, niet Garcia.
« Bisschop, schrander zijn uw woorden.
Ja, de zon gaat op in 't noorden :
Ik reis met u naar Vlaanderen mee.
Geschiedenis.
IX.

Met Mota en Garcia versclieen
De jonge leviet Cazalla alleen.
Hoe jeugdig- nog, hij was een asceet
Historisch.
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« 't Is onlangs weer te San-Lucar geschied. »
, - ,
San-Lucar.
Het jammerlijk wedervaren van Rochus vindt men verhaald
in het werk van Francois du Chesne (Enzinas) : De ritat du
Pays Bas et religion d'Eslagne, 1558, bl. 173-74.
XI.

« Nu moet hij zeker weg ! » was
't Bevel dat hij in haar oogen las.
Gemakkelijk ware 't eene silbe te schuiven tusschen weg en
was. Dat aanjagen, dat horten, echter, hindert slechts weeke,
ziekelijk' ooren ; de mijnen eischen nu en dan zulke muziek.
XIII.

Zijn Moeder moest die krone sieren.
XIV.
Ook kon Karel van de Cortes nooit meer bekomen dan dat hij
tegelijk met Johanna den hoogsten titel zou voeren.
XVII. « Wat hadden zij honger, de wolven, van nacht ! »
Men kan zich van de schraapzucht der Croi's geen denkbeeld
vormen. Alle mij bekende geschiedschrijvers laken ze heftig, of
bewimpelen die schande ; niet een poogt ze te loochenen of hen
te verontschuldigen.
Zal hij weerstaan aan elk tempeest ?
Hij waande 't ook, hun machtig-e Vader,
Die vluchten moest als een verrader.
Deze verzen doelen op dat :
Hoog stonden wij eens, maar zonken.
Over dit « hoog staan » en « diep zinken » der Crors leze men
de geschiedenis van Karel-den-Stoute in zijne jeugd. Deze
Kroonprins had gewelddadige tooneelen met zijn vader, den
Hertog van Boergonje, door de schuld van Antoine de Croi. Op
het einde zijns levens werd Philips-de-Goede door dezen hoveling z.:56 overheerscht, bedrogen, bestolen, ja verraden, dat hij
hem opentlijk verweet het Rijk aan Frankrijks Koning te verkoopen. Antoine de Croi werd, in der waarheid, ook door
't Fransche Hof betaald. De oude, sukkelende Philips had noch
de kracht noch den moed meer hem te breken. Toen Karel den
troon besteeg, was het tijd dat Croi zich verwijderde.
Zou men twijfelen ? L'abbe A.-J. NAmkcHE spreekt aldus in
zijn Cours d'histoire nationale, tome 7 e : a Louis XI se detacha du
Comte de Charolais (Karel-den-Stoute) et se lia avec les Croy.
Pour en faire ses creatures, it donna a Antoine, Pun d'eux, le
Comte de Guines avec la baronnie d'Ardres et les chAtellenies
de Saint-Omer (p. 41o). » — 0 Le duc (Philips-de-Goede ), vieux
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et domine par les Croy, finit par accepter la proposition du
roi » !Louis XI, de lui vendre les villes de la Somme pour
400.000 ecus). « Le sire de Croy en recut le gouvernement,
qui valait 80.000 fr. d'or par an. Son neveu le sire de Lannoy
fut, de plus, cree capitaine d'Amiens, d'Arras, d'Hantbourdin et
de Doulens. Tant de faveurs de la part 'du roi finirent par
frapper le duc lui-meme, et on l'entendit s'ecrier un jour :
« Croy, Croy, it est difficile de bien servir deux maitres. » --Waarom nam ook de Lannoy aan ? Hij was aan 't Hof van.
Boergonje opgevoed en zeer rijk — Op 3 Jan. 1464, vereenigde Karel-de-Stoute, Coen nog Comte de Charolais, de Staten
in St. Michiels-abdij t' Antwerpen, « et leur exposa les mefaits
des sires de Croy. » — Les Croy trahissaient ouvertement,
p. 411 en volg. — « Le sire de Croy. comble de plus en plus des
faveurs du roi, duquel it avait recemment encore la baronnie de
Rosay (ou Rozoy, Seine-et-Marne), etait toujours davantage en
butte a la haine et a la m6fiance de toute la cour de Bourgogne, )) p. 424. — Jamais simples gentilshommes n'avaient
fait si rapidement une si haute fortune : richesses, pouvoirs,
seigneuries, tout s'amassait dans leur maison. Its avaient forme
des alliances avec les maisons de Luxembourg, de Lorraine et
de Baviere. Le plus sage (!) etait Antoine, comte de Porcian et
de Guines, gouverneur du duche de Luxembourg et du comte
de Namur, premier chambellan du duc. Son frere Jean, sire de
Chimay, etait beaucoup plus rempli d'orgueil et d'arrogance.
Mais le plus exigeant, le plus Apre dans sa convoitise d'argent
et de pouvoir, le plus dur dans son langage, le plus fier de tons
les Croy, c'etait Philippe, sire de Ouievrain et de Sempy, grand
bailly de Hainaut, fils du sire de Chimay. Le sire de Lannoy,
fils d'une scour d'Antoine et de Jean, etait le bras droit de son
oncle Antoine, et le grand ami du roi de France, sachant leurs
secrets, allant sans cesse de Fun a l'autre, excitant ainsi force
mèfiances et murmures » p. 439.
Nog meer vindt men in de Chron des dues de Bourg. par
Chastelain.
« 'k Zal z66 hem dienen dat de Tijd
Met d'eeuwige veder zijn bedrijven
In 't Boek der Grootheid neer zal schrijven. »
Toch is dat ook waar, Chievres was een groot Staatsman,
voor Wien alle middelen goed waren, doch die immer het eerst
aan zich-zelven dacht.
XVIII. Nog eerder dan hij 't vroeg, ontving,
Nu Chievres een zegel en een ring.
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Karels rijkszegel werd waarlijk in Frankrijk gemaakt. Er
waren toen in onze steden vele en uitstekende drijvers en juweHers in Antwerpen alleen 120 !
XXIV.

Het brengt den schat door 't land verschuldigd
Aan hem dien 't als zijn Koning huldigt.
Ook met geschenken is 't bevracht
Van Indische weelde en Perusche pracht.
Geschiedenis. -- Alb. Darer, die uit Antwerpen naar Brussel
was gereisd, verhaalt in zijn Dagboek : Ook heb ik onder de
zeldzaamheden, Welke men den Koning uit het nieuwe Goudland gebracht heeft, een geheel gouden zon gezien, die een
ganschen vadem breed is. — Eveneens zulke maan. -Daarenboven twee kamers vol krijgstuig, wapens, harnassen,
geschut, ongemeen zeldzame kleederen, beddegoed, enz., enz.,
geschat Ioo.000 guldens ». De brave man besluit aldus : In mijn
gansch leven heb ik niets gezien waar mijn hart zoo over verblijd is geweest, als deze dingen.
XXV.

Zei Nassau... .
« Maar reis eens door de Nederlanden.
Gij wordt bemind nog tienmaal meer
Zal men u dan beminnen, Heer !
Aldus, ja, moet Nassau, zijn leven lang-, tot den Vorst gesproken hebben. Nassau was Been vriend van Chiêvres noch
van dezes verfranschende politick. Hij was een echte Nederlander
XXVI.

Terwijl de Vorst
—
— — — zijn omreis doet,
Vult Chiévres een kistje met perkament,
Waarop hij zegels heeft geprent.
Hij verkocht in Spanje letterlijk alles wat een Staatsman to
dien tijde verkoopen kon.
Hoe slopen zij met hunnen buit
Verzadigd nu zijn woning uit !
Natuurlijk.

XXVII.

XXVIII.

Bestijgt uw Prins niet dra den troon,
Zoo schenkt men of moeder of broeder de kroon.
Geschiedenis.
« Den broeder bewaakt men tot in zijn bed !
(_; eschic denis
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« 't Beheer van Brabands leenen ...... nu.
Die mijn kreeg ik ; ik schenke z' u !
Geschiedenis.
XXIX. « De Dons verwachten hunnen Heer. »
Eerst in 1523 heeft Karel de weerdig-heid van Grande gesticht.
XXXI. Het Moederkart, door Hans de Raat voorgedragen,
zou in Nieuwnederlandsch luiden als volgt :
Zij was een zoo eerlooze drne ;
Doch liefde maakt blind, en hij zag ze zoo gaerne.....
Gij
Mij ? »
Spotlachte zij :
« Zoo vlieg om het hart uwer moeder terstond,
En werp het Ruige vOOr, mijn hond. »
Hij rukte zijn moeder het hart uit het lijf,
En liep er mee weer naar het liederlijk wijf ;
Maar strunkelde, viel, en verplette het hert,
Dat sprak, ja dat sprak, hoe verwond het ook werd.
Het vroeg, eer b y op was gesprongen :
Deedt gij u geen zeere, mijn jongen ? »
Ik ken in Beene kunst iets schooners dan dit oud-vlaamsch
liedje.
« Ze weten ginds
Hoe hij zijn moeder doodt, de Prins, »
Zei de Sauvage, en blikte neer.
De Sauvage was Groot-Kanselier, en schraapzuchtig als een
CroI. Hij stierf to Saragossa in i5 i8.
Niets ! niets ! is mijn bevel
Nogmaals, sinds Brie eeuwen heeft men zulk een vers niet
meer mogen bouwen, -- van de schoolmeesters in de kunst !

VIERDE ZANG
I.

« Als man, mijn Vorst, de wreld in ! ,)
Dat schrijvend, dacht ik aan BENOIT. 't Is een hulde aan den
Meester die zooveel schoone, maar nimmer frisschere muziek
heeft gedicht dan op « de V\T-ereld in ! »
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Geschiedenis. — 8 Sept. 1517. — 40 schepen.
IV.
« Dat — nooit ! » mompelde zij.
op het toonee 1 . b. v.
Welke kracht
quantiteit !

ligt in zooveel

« Kind ! Kind ! ons zoo verlaten !
Dezelfde overweging.
In onze taal schuilen nog zooveel schatten als in den bodem
van Transvaal. Wie het niet voelt heeft recht tot zwijgen.
Kunstenaars voelen 't zooveel te dieper.
VII.
De winden stormen 't Bosch kaal.
1(56 spreekt men in gansch de Nederlanden; maar sinds
eeuvven heeft men z(56 niet meer geschreven. 't Bosch kaal —
en « kaal » het rijm. D'opvolgers der Vlaming-en in de kunst
der letteren schijnen het nooit te hebben gehoord.
Nu bij nacht wolvengehuil.
Men zal dit weeral een « poCtische vrijheid » noemen. Wij
Cullen niet langer zulke « vrijheden » aanstippen. Men hoort er
onophoudelijk in de spraakmakende gemeente, en men k a n
niet anders lezen !
VIII.

De sneeuw dooit op het dak. Kegels
Hangen des morgens aan goten en tegels.
Maar -wij zouden niet langer.....

X.

Plots wordt Rozemonde kil,
Vouwt de handen en slaakt een gil :
Livina's wezen is doorkorven.....

Livina's geschiedenis, eilaas ! is maar al te waar. Livina was
de schoonste spruit eener hoog-adellijke familie in Zuid-Nederland, en -werd door den regeerenden Hertog van Boerg-onje ten
val gebracht. Johanna van Castilje, zijne gemalin, de zwakhoofdige moeder van Keizer-Karel, havende de Schoone zoo
zeer dat ze nooit meer den sluier lichtte van \TOOr heur aangezicht.
Dat Keizer-Karel een bastaardbroeder had, is niet minder
waar : in d'oorkonden des Rijks, te Brussel, onder n r 14367,
berust het volgende stuk : « A ce bailly, lequel a este, par le
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commandement de madame la regente, tant a Wetteren et
Waesmounstre, tenir l'information sur ung nOme George Delescaille, soy disant frere de l'empereur notre sire ».
Het is eene rekening van Adriaan Betz, baljuw van Dendermonde, uit den jare 1521, fo XX vo.
George Delescaille in 't Fransch; Joris Verschelpen in 't
Vlaamsch. Het is gekend dat schier al onze edelen, in de middeleeuwen, jammer genoeg ! een vlaamschen en een franschen
naam droegen. Aan 't Hof van sommigen onzer Graven en van
al onze (boergondische) Hertogen vertaalde of verfranschte men
vlaamsche namen ongevraagd !

VI JFDE ZANG

Mijn vriend is limners green twintig jaar ?
III.
Toen Karel Keizer werd gekozen (28 Juni I51q), was hij maar
19 jaar oud.
Veertig kronen — — — — —
Zet nu mijn Karel alleen op zijn hoofd.
Hij was : « Empereur elu des Romains ; Roi de Germanie,
des Espagnes, d' Aragon, de Navarre, des Deux-Siciles, de
Jerusalem, de Hongrie, de Dalmatie, de Croatie, etc. ; Archiduc
d' Autriche ; Duc de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de
Styrie, de Corinthie, de Carniole, de Limbourg, de Luxembourg,
de Gueldre ; Comte de Habsbourg, de Flandre, de Tyrol,
d' Artois, de Bourgogne-Palatin, de Hainaut ; Landgrave d' Alsace; Prince de Souabe ; Marquis de Burgan et du Saint-Empire, de Hollande, de Ferrette, de Kiburg, de Namur, de
Zutphen ; Comte Seigneur de Frise, des Marches d'Esclavonie,
de Portenau, de Salins et de Malines. »
die opgave
Vlaanderen, zijn geboorteland, rangschikt hij
zijner titels komt van hem zelf maar het 22 e !
« Proef dit maar eens ; dat 's nit hun land. »
IV.
De tabak werd onder Karels regeering voor d'eerste maal uit
Indie hier ingevoerd.
—
Daar, drink ook.
Men zegde toen : toebak drinken. »
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« Zie..... vooral de Croi's :
Niet een, of hij is al van 't Gulden Vlies. »
Inderdaad.
« Chievres heeft zooveel k-asteelen ..... »
Al de heerlijkheden en titels die nu genoemd worden, behoorden Duc de Chievres.
« Alom zal 't zijn van Diepenzak.
De schraapzucht van dien man, dit zij voor de laatste maal
gezegd, ging waarlijk alle palen te buiten. En schier al wie kon,
deed hem na. En juillet 1518, Pierre Martyr, membre du Conseil des Indes, ecrivit clue déjà (op tien maanden) les Flamands
avaient expedie en leur pays I.Ioo.000 ducats pour le moms :
« ils rongeaient le roi jusqu'aux os. — La sceur de Charles,
Eleonore, fiat « vendue, dit le meme P. Martyr, a un vieillard
(le roi de Portugal), alors qu'elle aurait di1 epouser le fils de te
vieillard. — Hij was 5o, zij maar 16 jaar oud ! — 't Was
Mevrouw de Chievres die d' acme Prinses naar Portugal bracht,
als premiere dame d'honneur. Phil. de Croi reisde mee. --Bisschop Sandoval, later door Karel tot zijn geschiedschrijver
aangesteld, getuigt (que les Indiens ne donnêrent pas tant d'or
a l'Espagne que les Flamands n'en emporterent de ce pays. »
ERNEST GOSSART, Revue de Belgique, 1877.
In dien tijd noemde men « Vlamingen, allen die uit de
Nederlanden kwamen, ook Walen, Bourguignons en uitgeweken
Fransoozen ! — Baumgarten in zijne Geschichte Karls V, Stuttgart, 1885, zegt ronduit dat Karel « van Walen omgeven was.
« Een schip vol pcerlen dierf hij stelen. »
Waarheid is dat Indische schepen 16o pond pmrlen voor den
Koning aanbrachten ; dat Mevrouw de Chievres ze tot haar
deed voeren, en Karel ze niet te zien kreeg. – ERNEST GOSSART
Revue de Belg., jaar 1877.
Een neefje van maar twintig jaar
Is Aartsbisschop benoemd in Toledo. »
Als opvolger van Ximenés, Regent met Adriaan. De zetel
van Toledo was de rijkste van Spanje.
Al zag het nooit Toledo weer,
Het zakt de dukaten, en pochhanst met d' eer.
Dat neefje, ook Guillaume de Croi genaamd, als Chievres,
heeft in Toledo nooit een voet gezet. Volgens de canons, was
het voor bisschop te jong.
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Kijk toe, Pepita ! een gouden stuk
wat geluk ! wat geluk !
Dat Chiêvres niet vond :
De geschiedenis meldt dat het volgende spreekwoord daarover ontstond :
Salve os Dios, ducado de a dos
Que Monsieur de Xevres no top() con vos !
God moet met u zijn, dukaat met twee koppen, dewijI Monsieur de Chievres tl niet to zien kreeg ! PICHOT, CharlesOuint, p. 34.
« Is er iemand Hit Oostindje gekomen ?
VI.
Het Lied van den Tabak j WILLEIIS Onde Vl. Lied", bl. 93). naar
't welk Gevaert de prachtige Arteveldemarsch heeft getoondicht.
XIV.

De Keizer kwam : zijn Nederlanden,
Men droeg er hem als op de handen.

Echt.
Thans voor het eerst wordt op aarde gezeid,
Van hem die nog jong is : « Zijn Majesteit ».
Echt.
Keizer-Karel is de 1VIonark geweest voor wien men
dien titel heeft uitgedacht.
XXI.

En 't was een intocht ook als nooit
Oud-Roomen zelf er had ontplooid.
Ons yolk zest Roomen, niet Roma; Parijs, niet Paris; Weenen,
niet Wien; Berlijn, niet Berlin; Namen , niet Namur. Waarom
dringt men ons Rome op ?
Darer reisde voor dien intocht van Antwerpen naar Aken. Hij
vond hem « onbeschrijfelijk », en had nooit zoo iets gezien. -zijn Dagboek.
XXII.

« Verhef tot Paus uw Adriaan ..... »
En wat hij Tied, het wend gedaan.
Echt. — Doch 't was na Chiêvres dood dat Leo de X e overleed,
en Adriaan gekozen werd door 's Keizers invloed.
En dwingen zou de ontzaglijke Vorst
Wie anders dan Roomen denken dorst.
Karel stelde de wwreldlijke macht ten dienste van het Pausdom. Roomen beval; het Keizerrijk volvoerde, als het kon.
Geschiedenis.
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XXIII. En al de Crofs op hun beurte morden :
« Wat zou er dan van ons geworden? »
Dc helft van hun sloten, hun landen, hun macht,
't Lag ddar....
Echt. — De kroon der onbeschaamdheid spant Varillas, de
lofzanger van Chievres in zijne Pratique de Peclucation des Princes.
Men ke pt Antoine de Croi ; (liens vader, Jean, was reeds de
vriend van den franschen Koning en van de boergondische
Hertogen t evens ; en Varillas zegt : « Il n'oublia pas dans un
&tat si heureux. qu'il en pouvait plus aisement dechoir qu'il n'y
etait monte; et comme it prevovait que les Rois de France et
les Ducs de Bourgogne deviendraient enfin ennemis irreconciliables, et qu'ainsi la maison de Croy strait contrainte de se
declarer, it regla de sorte ses biens hereditaires et les acquisitions qu'il faisait, qu'il en efit autant dans les Etats des Rois
de France que dans ceux des Ducs de Bourgogne, afin que, de
quelque cote qu'il vint a pencher, it lui resta.t toujours la moitie
de ce qu'il possedait, et qu'il eilt les moyens de paraitre un
Grand Seigneur dans celle des deux Cours qu'il aurait preferee
l'autre ». Livre Ier , 1. 3.
Varillas bewondert en roemt die..... schranderheid.
XXV.

Hij is reeds ver op de groote reis .....
En Toledo's prelaat
—
——
Is mee ..... »
Als de beide Guillaumes de Croi, de Staatsman en de Bisschop
19 Mei 1520), met Karel in Spanje scheep gingen, om in Aken
zijne hroning als Keizer bij te wonen, lieten zij, zegt HENNE, in
die gewesten niets achter dan un nom abhorre — Regne de
Beiden stierven te Worms
Charles-Quint, tome II, gage 302.
1521
XXVII. In Doornik heerscht hi ; hij moet eruit ;
Geschiedenis.
« Beter nog, Heer : Lalaings kasteel
Heeft menig veranda, kiosk en prieel..
Echt. Daar were Johanna van der Gheenst voor den Keizer
heengebracht.
XXX.

En zij boeleert terwijl gij strijdt.
XXXI.
Het is bewezen door een getuigschrift van de Rceulx, een Croi,
dat Johanna's broeder in 't Leger voor Doornik dienst deed, als
de zuster aanhield met den Keizer op het kasteel en ten huize
van Lalaing.
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XXXII. Gij uit den heldentijd, gij het historische .....
De heeren van Schoorisse hadden meermalen, ook onder
d'Artevelden, de volkszaak tegen Frankrijk verdedigd. Lalaing
hiet Schoorisse, in 't midden van Vlaanderen, « Escornaix ! ))
XXXII'. « Maar vreest gij dat het toch geschiedt,
'k Verhef u dan ten adeistand. »
Hier dient het gezegd : naar ons gewetensvol oordeel, is er
Been Vorst op de wmreld geweest voor wien de geschiedschrijvers van zijn tijd zoozeer de waarheid hebben vervalscht
als voor Keizer-Karel, Het is bij ons een diepe overtuiging dat
alles erop aangelegd werd om zijne gebreken en zijne slechte
(laden met den mantel van deugden en eerlijke bedoelingen te
bedekken. Men scheen het te willen, dat de toekomst van hem
niet antlers kennen zou dan wat vereert en bemind maakt bij
het yolk. Eene geheele school van geschiedschrijvers, tot
allerlei landen behoorend, schijnt daartoe te zijn opgeleid.
Is het dan te verwonderen dat een volksdmrne als Johanna
van der Gheenst, zoohaast zij 's Keizers minnares en moeder
van Margareetha van Parma geworden was, door zulke geschiedschrijvers als van oud-adellijken bloede wordt voorgesteld ?
Tot hare familie moeten meer eervolle menschen hebben
behoord, tapijtwevers, die in Oudenaarde en te Nukerke met
arbeid hun bestaan wonnen, waarschijnlijk verontwmrdigd en
beschaamd over haar, in elk geval niet levend van hare hulp

ZESDE ZANG
II.
« Daar moet ik op, » zei Diirer zacht.
Toen Alb. Darer, de groote Duitsche schilder en beeldhouwer,
de Nederlanden doorreisde, trof hij bier al de vreemdelingen
aan. Welke wij tot zijne reisgenooten maken. Van Erasmus,
Quinten Metsys, Domien de Waghemakere was hij de vriend.
En Quinten : « 'k Had het wel gedacht ..... »
Quinten Metsys, de gewezen smid, de roemweerdigste der
.,.-k ntwerpsche schilders.
Erasmus lachte.
Erasmus, van Rotterdam, de grootste philosoof van zijn tijd,
vooral de afbreker van pedantisme en valsche geleerdheid. Hij
schreef, eilaas ! in 't Latijn, wat zelf, ondanks al zijn geest,
aangeleerd was en pedant.

1",
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« Toch geen als deze met zijn zee, 0
Sprak Lauwerein.
Lauwerein, Heer van Watervliet.
« — Dan gaan wij mee, »
Zei Thomas Morus.
Thomas Morus, de Groot-Kanselier van Engeland.
« Kom, Domien,
Al hebt gij 't wis reeds meer gezien. »
Domien de Waghemakere, de bouwmeester van Antwerpens
handelsbeurs en Steen, van 't Middelburgsche stadhuis, de voltrekker van Appelmans toren in de Scheldestad, het Broodhuis
in Brussel, enz., enz.
« Ik ben van Leien en laat mij leien.
Reizen is Lucas een spelemeien. *
Lucas van Leiden, de grootste schilder van Holland, uit dien
tijd.
(( Ik ben een vogel ..... »
Hirschvogel, uit Beieren, een veelzijdig kunstenaar, wiens
kachels, 0. a., thans nog betaald worden als kostbare kunstgewrochten.
« Dat is voor ons, a zei Quinten, « sinds
Men in Brugge de hand sloeg aan den prins. »
De Bruggelingen zetten hunnen hertog Maximiliaan, Keizer
van Duitschland, in 1488 gevangen, omdat hij weigerde zijnen
zoon, die eens hun Graaf zou wezen, dien voogd te g-even
waarop zij recht hadden. Hij bleef in Cranenburg opgesloten,
en zwoer toen wat het yolk verlangde, ook van 's lands vrijheden in 't algemeen te zullen eerbiedigen. Dien eed deed zijn
vader, keizer Frederik de M e , door een Vorstenbank, kort
daarna vernietigen , en Maximiliaan deed alles wat hij kon om
Brugge ten onder te brengen, en Antwerpen te bevoordeelen.
IV.

« Ik groet ons Damme, Kanselier,
Om Jacob van Maerlant ..... »
J. van M. stond zoo hoog in aanzien dat Italiès groote Dante,
tijdens zijne ballingschap, hem te Damme bezoeken kwam. Zoo
wordt gezegd, niet bewezen. Maar 't is waarschijnlijk, dewijl
in Divina Comedia met ophef van Damme gesproken \vordt
(De Hel, XV, 4, 5, 6).
« DAar werd de Fransche vloot verslagen ! a
Onder Jacob van Artevelde, met behulp der Eng-elsche.
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Sprak hij die Gent met een Raadhuis verrijkte
Als bij Romein of Griek geen prijkte.
Overdreven is dit niet. Ware de opvatting van Domien de
Waghemakere en Rombout Keldermans voltooid, zooals begonnen, zou het stadhuis van Gent het prachtigste gebouw der
waereld zijn in g-othisch-burgerlijken trant. Lees daarover Hoogleeraar WAGENER, Jaarboek van 't Willemsfonds, 1871.
« Hier is het Schoone herboren, niet waar ? »
Dat gezegde van Diirer is evenmin overdreven. Sinds de
Grieksche en Romeinsche kunst, was het Schoone (uit het
Ware) als weggestorven. De van Eycken deden 't in de schilderkunst herleven. Hans Memling, Rogier van der Weyden,
Quinten Metsys voerden deze kunst schier tot volmaaktheid op.
« Gij, Erasmus, hadt Awe ziel
Hem in moeten blazen ..... »
De Croi's hadden den Hervormer in den weg gestaan.
VI.

0 Een Keizer kerkeren.....

Zooals reeds gezegd is, Karels grootvader, Maximiliaan van
Oostenrijk, den weduwenaar van Maria van Boergonje.
0 Als 't Brugge niet in onheil dompelt »
Men weet dat dit ook g-eschiedde , dat Antwerpen zijn opkomst
aan Brugges ondergang to danken heeft.
VII.

« Dat had niet Max! — Noch heeft mijn Koning ! »
Zei Diirer, zei Morus ....
Het rijkste museum der tweemaal honderd
In 't rijke Neerland toen bewonderd.

Ja, zulk een kabinet van « oudheden » was dat der heeren van.
Watervliet, en zoo rijk was destijds de kunstzin in de Nederlanden.
Erarmus fluistert in 't Latijn :
« Ik wou als hij een Breydel zijn ! »
Laat ons op die gedachte terugkomen.
Erasmus was in 1525 6o jaren oud Hij was geheel zijn leven
een latijn- en griekschvereerder geweest. Doch het is niet
mogelijk dat de man met zoo helder een geest aan 't einde
zijner dagen niet betreurd hebbe dat hij alleen voor geleerden,
niet rechtstreeks voor het y olk — en wel voor zijn yolk —
gewrocht had. Hij mOet gevoeld hebben dat hij dan wat dieper
op het menschdom zou hebben ingewerkt !
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VIII. « Geen goudsmid dreef met flinker hand :
Hij had gereisd in Nederland ! »
Wij raden den herdruk en de lezing van Diirers Dagboek ten
zeerste aan.
« Uw tongval ruischt in al onze hoven. »
0 Les Pays-Bas sont aujourd'hui la source de la musique. ^
- CAVALLI
« Het was een schoone tijd, o Gent !
Toen koning Edward zei. ... »
Echt. — Zie d'engelsche historieschrijvers Hallam, Rymer,
Fuller, Blomefield en anderen over Eduard III, die, na een
oproer in 1331, te Gent en te Brugge, de vlaamsche wevers met
zulke taal naar Engeland lokte.
o Dat Vlaandren ! dat Vlaandren! riep hij nu wiens woord
Als dat der oudheid werd aanhoord.
Wij vallen in herhaling. Doch alles wat nu Erasmus in den
mond wordt gelegd, m o et de man op 't einde zijns levens tot
zich-zelven hebben gezegd. Hij zag immers wat heel Europa
door gebeurde ?
Men raadt ten Hove mijn leerlingen aan :
« Gaat kijken in Roomen hoe daar wordt gedaan! »
Historisch. En in onze dagen ! Kunst spruit alleen uit eigen
leven voort, en wij kennen nog prijzen toe, om naar den
vreemde te gaan — afleeren!
,, De taal is de ziele des yolks, en thans
Spreekt men ten Hove niets dan Fransch !
Historisch, zoozeer als nu, eilaas.
Margreetha is 7,66 omringd van Fransoozen.....
Al de geschiedschrijvers.
Quinten — — --- — —
Zei dat men hem er nog nooit had gezien .....
Wij kennen geene slechtere daad in 't leven der Landvoogdes
dan die. Q. Metsys was de grootste schilder der wreld, maar
« een \g aming, heel en rein » ; en niets getuigt dat het Hof
hem een stuk heeft laten schilderen, hem ooit heeft genoodigd
of vereerd ; alles doet denken dat Keizer en Landvoogdes, met
gansch der Grooten aanhang, hem hebben miskend omdat hij
op 't gebied der kunst juist als de Gilden was op 't gebied van
't volksrecht.
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Men leze in Diirers Dagboek van zijne reis door de Nederlanden
hoe Margareetha hem kunstgewrochten — aftruggelde, hem niet
een betaalde.
« Zij komt uit Frankrijk ; zij is doorvoed..... 0
Op haar 2 e jaar word zij den Dauphin de France tot bruidje
bestemd en ten Franschen Hove gevoerd. Ze bleef er tot de
Dauphin schier voor haar oogen met een andere trouwde. Toen
kwam zij naar de Nederlanden terug, vol haat tegen 't Fransche
Hof, ja, maar door-en-door verfranscht voor gansch haar leven.
Zij maakte verzen in menig omstandigheid, zelfs om haar lijk
te doen herkennen, als zij vreesde met een schip te zullen
verg-aan :
Ci-git Margot, la gente demoiselle,
Qu'eut deux maris, et si mourut pucelle.
a Z' is goed, onze taal, om met drnen en boeren
Of Teun den Paap een praatje te voeren! »
Keizer Maximiliaan moest opzettelijk aan Margareetha
schrijven, toen Karel reeds 13 jaar was, dat de toekomende
Heerscher volstrekt noodig had Dietsch te leeren. Heeft zulk
een schrijven beteekenis genoeg ?
« Hij sticht Duitschland ! »
Ja, 't is wel Luther het meest die het Duitsche Rijk tot stand
heeft gebracht. Luther-Durer-Goethe-Bismarck : godsdienstkunst-letteren-staatkunde.
« Ontvalt ons Luther, volg gij hem op..... »
In meer dan eerie gelegenheid heeft de eerlijke Diirer dien
wensch uitgesproken. Ook Metsys, Wiens kinderen hervormden
zijn geworden.
IX.
Ic wil van den Kmrle sing-hen.....
Wij bezitten een lied van de Ridders tegen de Kmrels ; maar
geen van de Krels tegen de Ridders. Er zal er wel een bestaan
hebben, maar verloren zijn gegaan, als zooveel volksgezangen,
uit Breydels en Arteveldes tijd, b. v. Daar wij 't niet langer
missen kunnen, hebben wij gepoogd er een te maken. In hedendaagsche spelling zou het luiden :
HET KIERELSLIED
Ik wil van den Kmrel zingen,
Al met zijnen langen baard.
Hij laat geenen Ridder hem dwingen ;
Ontembaar is hij van aard.
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En of zijne kleeren ontnaaid zijn,
Zijn hoofd met een hoedje bekapt ;
En mag zijn kaproen ook verdraaid zijn,
Zijn kousen en schoenen g-elapt ;
Al eet hij maar wrongelen, kaas en brood ;
Al slaapt hij op strooi en kruid ;
Vrij als het veulen, kent hij geen nood,
En lacht de Ridders uit.
Hij is een vrijman geboren,
Ter zee, op het veld of in 't bosch.
Waarom zou geen plek hem behooren,
Geen akker voor prd of os ?
De Ridder heeft alles genomen ;
Men kruipt als hij gebiedt :
Bij duinen en vlakten en stroomen,
Dat doet de Kaerel niet !
Al eet hij maar wrongelen, kaas en brood ;
Al slaapt hij op strooi en kruid ;
Vrij als het veulen, kent hij geen nood,
En lacht de Ridders uit.
Neen, Ridder, hij wordt u geen slave :
Ter kermisse blijft hi gaan,
Met gespen, knijf en stave ;
Zijn wijf met haar mantelken aan.
Daar pijpen de cornemuizen ;
Daar springen en dansen ze rond ;
Daar zwieren ze langs de huizen ;
Daar zingen z' uit klinkenden mond :
Al eet ik maar wrongelen, kaas en brood ;
Al slaap ik op strooi en kruid
Vrij als het veulen, ken ik geen nood,
En lach de Ridders uit.
Zijn wijf is een lustige dmrne ;
Hij ploegt, en zij, zij spint ;
Hij kust en bluscht ze zoo gaerne ;
Ook winnen zij kind op kind.
Ter kermisse drinken ze wijne ;
Want wijne verhoogt het verstand :
Nu is er de w2ereld de zijne,
Met steden, kasteelen en land.
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Al eet hij maar wrongelen, kaas en brood ;
Al slaapt hij op strooi en kruid ;
Vrij als het veulen, kent hij geen nood,
En lacht de Ridders uit.
Zij willen den Kerel doen greinzen,
Al dravende over 't veld ;
Hij 's koener dan ze peinzen :
Hij beeft voor geen geweld.
Zij willen hem slepen en hangen :
Te lang is hun zijn baard. --o Ridders, als hij u moet vangen,
Wie weet hoe gij dan vaart !
Al eet hij maar wrongelen, kaas en brood ;
Al slaapt hij op strooi en kruid ;
Vrij als het veulen, kent hij geen nood,
En lacht de Ridders uit.
De heer FL. VAN DUYSE heeft den middeleeuwschen tekst op
echtmiddeleeuwschen trant prachtig getoonzet ; de heer ALF.
WYBO den modernen tekst gloedvol op moderne wijze.
Wie over de Krels van Vlaanderen meer verlangt to weten,
leze CONSCIENCES roman met dien naam ; nog beter, het werk
van KAREL DEFLOU De Kerels van Vlaanderen.
« Waar is die Kierle ? »
XII.
In Ieperen bestond eene ledenrijke familie van toondichters
met name De Kierle. Het was een De Kierle die, o. a., de
gebeden en gedichten « toonde 0 voor het concilie van Trente
(1545).
Tot hen kwam Lanceloot Blondeel .....
XIV.
De schouw van 't Brugsche Vrije werd in 1529 voltrokken.
Dien nacht was 't feest.
XV.
In zijn Dagboek stipt Darer zelf aan dat hij met al dien luister
en hartelijkheid in Brugge werd gevierd.

ZEVENDE ZANG
VI.

Een gildekamer ..... o ! 't was rijk :
De wanden van goudleer, de tafels van eik ;
Enz
Over 't rijmen van ij met ei vindt men mijn oordeel in REINAART, 1885, bl. XLVII.
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Er een het deurslot toe, da 't kraaide.
Zoo schreef men vroeger, omdat men zoo sprak. Vandaag zet
men : « dat 't kraaide » en behoudt het harde. In 't spreken
echter werpen wij, als vroeger, het harde eruit.
VIII.

« Zoo hevig niet..... » zei Lieven Pijn.
« Hebscap, kalm zou beter zijn. »
Die Lieven Pijn werd later, als verdacht van zijnen sleutel
(een tweede was verloren) geleend te hebben tot het openen
der Keurenkist, en 't ontvreemden van den « Coope van Vlaanderen, » gefolterd en gedood door het yolk. Daartoe bracht de
timmermansbaas Hebscap, ongevraagd, een nieuw foltertuig
merle.....
« Wee die verraden ! » zei Gillis de Wilde.
G. de W. werd gehalsrecht, en zijn hoofd op een paal ten
toon gesteld, zoodra de Keizer in 1540 Gent was binnengerukt.
« Gi Krijscher ! » jokte nu een voider.
« Ligt soms die Keur op uwen zolder ? s
De geschiedschrijvers zetten « Creeser ». Men weet niet juist
vanwaar die naam voortkwam Ik denk dat hij zal ontstaan zijn
zooals hier wordt verhaald.
't Was Simon Borluut, advokaat bij den Raad van Vlaanderen, die beweerde dat deze Keure bestond ; dat hij het in
zijne familie altijd had hooren zeggen. Dit was g,.enoeg voor het
yolk ; want die Keure zei dat Gent niet meer belasting kon
schuldig zijn, dan Gent zelf besliste ; dat de Gemeente niet
gebonden was door de stem van andere medeleden in Via anderens Raad.
Dit schijnt legende te zijn, maar 't is wetenswmrdige legende.
Hoe was die Keure bekomen ? In 1070 speelde Boudewijn,
Graaf van Vlaanderen, met Robrecht, Regent van Holland, op
het schaakbord, en verloor zelfs zijn graafschap. Twee Borluten met andere Gentenaars kochten Vlaanderen weer af,
maar eischten nu van den Graaf dat hij Gent nooit eenige
belasting meer zou opleggen zonder de vrije toestemming der
Gemeente. Die perkamenten Keure hiet de Co.* van Vlaanderen.
Als nu de Keizer geld, nog geld, altijd maar geld vroeg- en
afperste, en de volksnood toenam, beriepen zich de Gilden op
die Keure, en men weigerde langer te betalen,
De Landvoogdes, op 't aanraden des Keizers, die in Spanje
was, sloeg voor, het geschil te laten uitwijzen door den Hoop-,en
Raad van Mechelen, waar heur Hof gevestigd was. Maar Gent,
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dat in dien Raad Been vertrouwen had, antwoordde dat Keuren
op geene tweeerlei wijze konden uitgelegd worden dat hun
recht geene bekrachtiging behoefde.
Gent had vele grieven maar dit was de grootste.
Dat winnen van voorrechten met spelen gebeurde ook voor
Amsterdam, volgens de legende. — J. TER Gouw spreekt daarvan in zijn Geschiedenis van Amsterdam.
In de 16 e eeuw verdobbelde de heer Reynout van Brederode,
gelogeerd zijnde in 't Hoff' van HoMaul, dicht bij 't Amsterdamsche stadhuis, eerst al zijn geld en toen zijn gouden keten.
Daarna, door den wijn verhit en door « tuyschers r, die de
stedelijke overheid op hem had afgestuurd, geprikkeld, zette hij,
tegen eene groote som, de jurisdictie op het spel, wake hij, als
ambachtsheer van Amstelveen en Slooten, over een deel van
Amsterdam uitoefende. Hij verloor, en teekende terstond daarvan, onder getuigen, « een brief, ), die naar behooren bezegeld
werd. Den volgenden dag, « benuchtert zijnde, » had hij berouw en verzocht den brief » weerom, tegen terugbetaling der
koopsom, sustinerende » (een weinig laat !) « dat een edelman
sijne goederen ende heerlijckheden, hem van sijne voorsaten
aangeerft, niet vervreemden noch alieneren en mach. » De
regenten van Amsterdam hadden echter de zon niet over hun
boevenstuk laten ondergaan, maar het gekochte recht, ter
plaatse vaar altijd geld van noode was, geresigneert aan den
Keyser, grave van Hollant, ende van hem wederom ter lene
ontvangen. »
Hoe ongelooflijk dit stukje moge voorkomen, de Heer Ter
y verdedigt op goede gronden de waarheid ervan. Hij heeft
Gout
het ontleend aan een onuitgegeven kroniek van den stadssecretaris Lambert Korneliszoon Opdy, die het van zijn grootvader,
den schoonzoon van een der burgemeesters, weten kon. De
kroniekschrijver erkent trouwens het verbazingwekkende van
het geval. « Aldus, » — zoo besluit hij zijn verhaal, — « hebben
die van Amsterdam door spelen vercregen, 't gene sy noit met
copen en conden verwerven. »
« Hoevele duizende broeders en zonen
Kostte ons elke zijner kronen ! »
Het was inderdaad hoofdzakelijk met nederlandsch geld en
nederlandsche soldaten dat Karel, zijn leven lang, en dikwerf
op de gelukkigste wijze, oorlog voerde.
SORIANO zegt : Ce sont les Pays-Bas qui ont maintenu sa
puissance et sa dignite. — En moms de 20 ans, Charles en tira
de 18 a 20 millions d'or. plus qu'ils n'avaient jamais paye a tous
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leurs souverains ensemble ».
vooral tome 2, p. 32o-325.

AM. PICHOT, tome I, p. 99. -- Zie

En wat heeft hij met ons geld gewrocht ?
De Keizerskroon ermee gekocht
Enz. »
Onloochenbaar.
Baumgarten, in zijne Geschichte Karls V, leert nog meer reeds
Maximiliaan, Karels grootvader, had voor hoofddoel uit de rijke
Nederlanden zooveel geld te trekken als 't hem maar mogelijk
was. Dit uitzuigen » heeft voortgeduurd tot onder den laatsten
der Habsburgers hier te lande. Daarom dan ook, hoe vijandig
tegen Frankrijk gezind, sloeg het vlaamsche yolk onder KeizerKarel d'oogen naar 't zuiden, am zelfs daar hulp te zoeken in
zijn wederstand

Wij kunnen niet meer, » zei Govert de Kramer.
Het kerkeren en ontvluchten van dien man, en nog andere,
zijn geschiedenis.
— — — hongrige vreemden
Hier slempen in steden, hier leegren in beemden.
's Keizers bedoeling was wezentlijk ook, met vreemde benden,
Gent en Vlaanderen stil te houden.
« Als de vijand naar ons land vaart,
Omhoog dan Vlaanderens Groote Standaard ! »
Geschiedenis. — Bij de kastijding van Gent, deed de Keizer
den Grooten Standaard overal opzoeken : men vond hem niet.
(C Hoe menig Lelienkoning heeft
Tot op zijnen troon voor de Klauwaarts gebeefd !
De fransche geschiedschrijvers erkennen dat het yolk van
Parijs zich verheugd en dreigend aanstelde, als het yolk van
Gent of Brugge zegepraalde op de partij van den Graaf of de
fransche Koningen. — Si Charles VI eiit ète battu par les
Flamands, l'insurrection des Parisiens se serait repandue par
toute la France; toute gentillesse et noblesse efit ete morte et
perdue en France. — FROISSART, C. 120.
XI.

En thans roept Vlaanderens Graaf het uit,
Dat hij met trots nit die Koningen spruit. »
Geschiedenis. — De Croi's hadden gezaaid.
En voort sprak Claes .....
XIII.
De secretaris der stad, wiens hoofd op een der palen werd
gezet, zoodra de Keizer Gent in bedwang hield.
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« In d' ijzeren schatkist onder d' aard,
Worden zijn Keuren, zijn rechten, bewaard. »
Op die Kist waren Brie sloten : een der sleutels was in 't bezit
van een Gildedeken; de twee anderen in 't bezit van openbare
machthebbers, ook door het yolk gekozen ; zoodat de Kist nooit
geopend kon worden dan met alien waarborg voor het yolk.
« Hij zwoer zijn eigen recht alleen. »
Inderdaad, reeds bij zijne ontvoogding, op zijn I5 e jaar, zwoer
Karel niet wat alle Graven voor hem gezworen hadden. Dat
was door de Chiêvres be-werkt ; Margareetha keurde 't goed.
XIV. Dan rees een goudsmid overend,
Willem de Mey, dien men liefhad in Gent ;
en wiens hoofd ook later op een der palen prijkte.
't Is Vlaanderens adel die niet deug-t !
De Leliaaits, wel te verstaan ; want ook het land, het yolk, had
zij nen adel, maar niet zoo rijk, die streed met de Klauwaarts.
Schipper Beyaert stormde binnen.
XVI.
Wat hij hunt van ophangen, delven, verbranden, in een zak
verdrinken, is geschiedenis. —Waarom Karel dit alhier invoerde ?
Omdat hij Koning van Spanje was, veel meer dan Heer in de
Nederlanden, en dus als de Zeer Katholieke Koning moest
handelen. — Hij was ook van aard een dwingeland. — Erasmus
schreef daarover : « Te Brussel zijn er twee verbrand. Van nu
of begint die stad Luther ter dege te begunstigen. Waar de
Legaat zijne brandstapels bouwt, is het alsof men ketters zaait. »
Luther ook schreef daarover, en dichtte een prachtig lied.

ACHTSTE ZANG

II.

Zij hadden, ja, tot in de vrouwen
Van 't huis Borluut, een diep vertrouwen.
De stam der Borluten was, door d'eeuwen heen, yolks- en
vaderlandslievend geweest. Er waren Borluten op het slagveld
van Woeringen en op dat van Kortrijk.
VIII. Dan Bingen zij wat ommedwalen,
't Paleis eens door, met al zijn zalen.
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« C'etait une cour merveilleuse que celle de Marguerite, »
zegt ALTMEYER ; en, inderdaad, het Hof van Francois T er overtrof
maar weinig, door weelde en pracht, Margareetha's Hof in
't kleine Mechelen.
—
't Is alle y zoo Fransch.....
Waarom uw Hof ni et Nederlandsch ? .....
Omdat maar gemaaid wordt wat gezaaid is. Zij was door-endoor verfranscht, verstond bijna Been Vlaamsch, en werd door
den abt van Villers, Denijs van Zeverdonck, van prelaten
omringd, uit lien hoofde eens diep vernederd in haar eigen
Hof. 't Was op 12 April 1527 Met hare voornaamste raadsleden
nevens haar, ontving zij de geestelijkheid, die vastberaden
weigerde wat zij vroeg, weeral geld. Tweemaal verzocht hun
de Landvoogdes niet in 't Vlaamsch voort te gaan, maar
Fransch te spreken, zooals zij vroeg-er nog hadden gedaan,
« om hen te kunnen verstaan. » Maar de abt van Villers
antwoordde ruwweg dat zij al op te veel punten hadden toegegeven. « Daarbij, wij zijn Vlaming, en ; men heeft ons in
't Vlaamsch geschreven, ik antwoord in 't Vlaamsch ! »
Na het verhoor, verzochten de prelaten den Kanselier van
Brabant te willen zorgen dat aan den Keizer wel geschieven
wierd wat zij hadden maar niets anders ; « comme s'ilz
entendissent que j'ordonnasse, permisse ou passasse actes
aultres que veritables » (Brief van Margareetha aan Karel van
1 4. Juni 1527).
« Maar gij zijt, gij zijt, gij zijt zoo ! »
XI.
Er wordt beweerd dat zij haar Hof in Mechelen had gevestigd
op 't verzoek van Hoogstraeten. Dat hij verscheidene kinderen
bij haar heeft verwekt, wordt erkend.
Gelijk een vlek op het geld en het goed
Waarvoor die man uwe g-eilheid voldoet ! »
't Is verbazend hoe de Lalaing in adel opklom en in rijkdom
tevens. 't Was zijn neef die zijne woning in Oudenaarde en zijn
lusthof te Schoorisse leende voor de minnarijen van Karel met
Johanna van der Gheenst. Ook die maakte « eene schitterende
loopbaan ».
Zoo sprak tot Karel en Margareeth
De Paus die z' onthief van hun woord en hun eed.
Geschiedenis. Zelfs bij gelegenheid van haar geschil met
den abt van Villers en zijne collega's over de taal, schreef
Margareetha aan den Keizer « Je vous enverrai brief extrait
X.V.
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des articles par vous jures a votre reception en Brabant, et qui
sont fort exorbitans et deraisonnables et tres-grandement prejudiciables, qu'alléguent sans cesse les prelats, afin que, en
traitant avec noire vous en obteniez relievenzent et dispense. »
28 Juli 1527.
Het was de monnik die t' aller stond
Mocht komen waar hij den Keizer vond.
Geschiedenis. AM. PicHo r, in zijn werk Charles-Quint.
Paris, 185 4 , zegt dat de Keizer twee biechtvaders had, eenen
Spaanschen en eenen Duitschen, die verantwoordden voor zijne
ziel De Spaansche zat en stond in de kerk altijd naast den
Keizer onder den kroonhemel ; zegde hem wanneer hij knielen,
opstaan, ten offer gaan moest, en keerde de bladen van zijn
misboek om. Hij woonde alle beraadslagingen bij, waarin over
gewetenszaken werd gesproken; was dus, zegt Pichot, in elke
Raadszitting waar gehandeld werd over oorlog en gerechtigheid ;
vooral waar voordeelen werden verleend (collation de benefices).
« In a 11 e s, merkt MARINO CAVALLI in zijne Relazione aan, zijn
gewetenszaken. » Zulk een biechtvader werd altijd bisschop,
dikwerf kardinaal
« L'empereur a auprês de luy un moine espagnol -est son confesseur et conseiller : tout ce qu'il veut et
conseille, l'empereur le suit et faut qu'il se fa sse. Ce moine est
un grand dissimulateur et est estime de plusieurs qu'il a charm&
l'empereur : de sorte qu'il n'oserait faire chose sinon ce qu'il
luy conseille, car it est son plus secret et familier conseiller.
RIBIER, Lettres et Menzoires d'Estat.
XVI.

XVIII. « Men klaagt in Gent.....
Men klaagt in Gent. ... »
De hier opgesomde grieven zijn maar een gedeelte van die
Welke later den opstand van Gent teweegbrachten. Onder deze
was een hevig klagen over de fransche brieven en bestuurstukken die naar Vlaanderen, ja, door geheel de dietschsprekende Nederlanden gezonden werden uit het Hof.
« De Nederlanden zulk een Rijk.....
Nooit gaf de Chievres mij Bien mad. »
Men mag met waarheid verzekeren dat Chievres en zijn aanhang, liever dan een Nederlandsch Rijk t eg en het Fransche to
stichten, onze gewesten aan Frankrijk zouden verkocht hebben,
zooals aan Antoine de Croi reeds werd verweten door Philipsden- Goede .
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De Turk bedreigt ons in het Oosten.
Ook tegen Soliman en Barbarossa zond de Keizer ontzaggelijke land- en zeemacht uit de Nederlanden.
XX.

Is 't ook ter wille des Keizers niet,
Het is de Kerke die 't gebiedt.
Dit is geschiedenis : wie door de geestelijke hoofden als
ketters werden veroordeeld, werden door den wrereldlijken arm
gestraft. Vandaag wordt de doodstraf voltrokken door de Wet,
het Gerecht, den Beul. Voor ketterij behoorden Wet en Gerecht
aan de Kerk, de Beul aan den Staat.
— Maar zij niet lachten
Die Joris in d' ijzers naar Vlaanderen brachten ....
't Waren Spanjaards en monnikken. Wat zulken in hun land
tegen hervormden en verdachten verzonnen en uitvoerden, de
lezing dier gruwelen alleen doet huiveren.
XXI.

NEGENDE ZANG
In d' eigen cel waar Segher zat
Die toch zijn land zoo lief niet had.....
Segher van Kortrijk, Jacob van Arteveldes schoonvader. Die
Segher was niet in elke omstandigheid een Klauwaert.
II.

« Haal dien uit Namen.....
III.
Plus d'un sombre mystere se passait a la cour de Marguerite,
zegt HENNE, tome I, bl. 19o. Eene rekening is aldus opgesteld :
« a Gerard le flamang, chevaucheur de ladite escuerie, la somme
de lx sols dudit prix, pour le vIj e jour dudit mois et audit lieu
(Malines ■ , a toute diligence, porter lettres closes de par madite
dame a ceulx de la loy de la vine de Namur, par lesquelles on
leur mandait de incontinent envoier devers madite dame le
maistre des haultes oeuvres d'icelle vine, pour aucunes choses
secretz dont n'est besoing icy faire declaration. » — Compte de
J. MICAULT, 1. c., van 1508, n° 1880.
0 ! schrikkelijk leed naar lijf en ziel
Wie dweepende priesters in handen viel !
In de middeleeuwen hadden de kasteelheeren allerlei foltermiddelen uitgedacht ter handhaving hunner macht , de inkwisiteurs verzonnen er nog bij. Men kan Beene wreedheid denken
die niet werd toegepast, vooral in Spanje.
IV.

-- 239 XI.
« Vlieg tot uw zuster, haal den ring..... »
Johanna van der Gheenst had er in toegestemd dat hare
dochter — Margareetha van Parma --- aan 't Hof werd opgevoed.
Dan had zij zich laten koppelen aan een rijkbezoldigden, men
zegt adellijken ambtenaar, Jan van den Dijcke, heer van Santvliet
en Beirendrecht.
XIII. Te Hoogstraat, in Lalaings warancle,
Speelt een noon, een kind der schande,
Als Joris een.
Antoine de Lalaing ligt in de kerk van Hoogstraeten begraven
naast zijne gade « Isabeau de Culenbourg ». Op hun praalgraf
zijn al d'opschriften in 't Fransch.
« . . . . . We zijn als gij
Van Gent, Heer, dus vrank en vrij. »
Zoodat twee voltonige silben niet volstrekt door twee halftonige of toonlooze moeten gevolgd worden om voile toon-wrde
to bezitten.
XIX.

XXIV. Grootvader kastijdde hij niet !
Tot vervelens toe worde herhaald : dat heeft men sinds de
middeleeuwen in verzen niet meer molten zeg-g-en ! Waar moest
het been met de natuur ?

TIENDE ZANG
II.
Niet z(56 sprak Isabella.
Isabella, eene der portugeesche koningsdochters, die Keizer
Karel wezentlijk gelukkig heeft gemaakt.
III.
La Chaux heeft hij om haar gezonden.
Poupet de la Chaulx, een Bourguig-non, die hem had leeren
prdrijden, en immer een zijner intiemen gebleven is. Een
fransquillon van d'ergste soort, lid van den Staatsraad in Spanje,
met Chiévres, Le Sauvage, de Lannoy en Adriaan van Utrecht.
IV.
Echt.

Zij had noch vader meer noch moeder.

VIII.

« Van zijn eersten brief
Had ik uw Meester hartelijk lief. »

Echt.
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« Hij had nog nooit dan mij bemind ,
Was rein, zou trouw zijn.....
La Chaulx sprak zooals anderen s ch r e v en, alles ter eere
des Keizers. Karel deed de reinheid zijner zeden roemen. En
CAVAL LI zegt « dat zijne gezondheid wat geschokt was door de
ziekte die Francois I cr ten grave voerde ». — FRED. BADOUARO ,
een andere Venetiaan, schreef in 1557 : « L'Empereur a ete
d'une veritable intemperance pour les plaisirs de Venus, partout
oil it se trouvait avec des dames de grande et meme de petite
condition. » — BEN TIVOGLIO schrijft hem voor vlaamsch e
schoonen voorliefde toe. --- Men kent bastaarden van hem in de
Nederlanden, Spanje, Italie en Duitschland. – Last not least,
hij subsidieerde Aretino ! en deed, voor eene minnares, door de
beste teekenaars, een boek vol “ ergernissen , teekenen, waarin
hijzelf twee fransche verzen schreef. Dat boek is thans in
't bezit van Oostenrijks Keizer.
Trots al zijn macht,
Buigt soms de Keizer voor de Kerk.
Echt.
XVII. « Schrijf op, schrijf al hun namen op. »
Echt. -- Zoo schreef Karel uit Spanje, eerst aan zijne moei
Margareetha, later aan zijne zuster Maria, beide Landvoogdessen
to Mechelen.

ELFDE ZANG

Nog in Naar jeugd was de blomine verbloeid.
III.
Isabella ontviel den Keizer in 1539.
Zij liet hem kinderen na .....
Eilaas, een Flips die tijgerstanden
Zou slaan in Neerlands ing-ewanden.....
Philips de H e was een monster. En toch getuigen de beste
geschiedschrijvers uit onzen tijd wat A. WAUTERS bondig uitdrukt : « C'etait Charles-Quint lui-meme et son funeste systême de
;ouvernement qui avait enfante le regne nefaste de Philippe II. ,
-- Origine des Libertes coinmunales. — Avant-prolos, X.
IV.
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Den vlaamschen volke tot gedenken
Niets latend dan 't gevoel hoezeer
Zijn macht geknakt was en zijn eer .....
Reeds bij testament van i5o8 liet zij Karel al hare goederen
na, met uitzondering van eene menigte legaten. « II est a remarquer qu'aucun de ces legs n'etait fait en faveur d'etablissements ou de particuliers des Pays-Bas. » — HENNE, tome IV,
p. 349 . — Elle osa tout pour atteindre son but, meme violer les
statuts de la Toison d'or. — " Il faut retirer l'autorite des mains
du peuple », zegde zij. — Id., 553. — Heur Stastsraad was uit
Walen en Fransquillons tezamengesteld. De scholen in de
Nederlanden, zegt GUICCIARDINI, waren zoo fransch mogelijk
(bl. 28).
V.

— — — — de Gilden
Herwilden plots wat z' immer wilden.
Gent stoof op met wreed geweld.
In 153 9 . — Overbekend.

VI.

VIII.
Reed om noch zwichtte voor gevaar.
Hij was op Gent tho vertoornd dat hij Frankrijk doortrok,
de Bast werd van zijn eeuwigen vijand, zich als in handen gaf
van Francois I er ..... Maar hij wist hem, als immer, weer to
paaien met woorden.
Zoo kwam hij aan ; zoo zap,- hij Gent.
IX.
14 Februari 154o.
« Het worde door heel Gent gehoord ..... »
X.
Naar den tekst der kastijding is alles wat nu volgt. Dien tekst
vindt men bij al de geschiedschrijvers. — Overbekend.
Hij lei voor Spanje slavenbanden
Om gansch de vrije Nederlanden.
Het worde herhaald : ja, hij, van geboorte een Vlaming, heeft
het werk begonnen, dat door zijn zoon Philips, den Spanjaard,
zoo bloedig werd voltrokken in onze « benaude Nederlanden. »
XII.

Beyaert zegt : « Het eerst van alien
Was een Borluutshoofd dat moest vallen .....
Het stond ook 't hoogste op zijn paal .....
Karel moet wel een geheimen wrok tegen de Borluten hebben
gehad Handelde hij onmenschelijk streng en wreed tegen alle
anderen, zijne straf over de Borluten werd nooit begrepen, ook
niet als de wraakzucht hem tegen Gent verblindde. Bij 't lezen
XIV.

ié
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dat hetzelfde niet was als zijn haat tegen de Dekens en Creesers
in 't algemeen. Wat was er in zijn jeugd voorgevallen ? Dat
hebben wij pogen t' ontsluieren.....
Simon Borluut was tusschen de negen eerste wier hoofd vallen
moest « Voor oproer en majesteitschennis verwijst hem de
Keizer tot de doodstraf met het zwrd, en verklaart al zijne
goederen, waarin zij ook bestaan molten, verbeurd ten voordeele
van zijne Majesteit. — Uitgesproken to Gent op den 17 n dag van
Maart 1540. »
Terstond werd die straf voltrokken, op de VxTleplaats, v6Or
het oude Gravensteen.
Goederen in beslag nemen was in Gent nooit gebeurd.
Si) ions broeder, Adriaan Borluut, werd ook terstond gekerkerd
en gefolterd.
Hun oom, Lieven Borluut, een grijsaard, werd uit Gent gebannen, met verbeuring van al zijne goederen.
Van 15 40 dag-teekent Vlaanderens verval en Brabants opkomst.
Na Karels afstand van al zijne kronen, met zijn zoon Philips
begint het algemeen verval der Nederlanden.

TWAALFDE ZANG

Hij is een grijsaard thans, die kreunt
Enz.
In den zomer van 1556.
II.

Maar vOOr hij heentrekt.....
Wil hij nog eens het Hof zien waar
Hij op is gegroeid.
Echt.
Waar zij hem baarde wier bestaan
In smart en kerkering is vergaan.....
Zijne moeder was een jaar tevoren (Ii April 1555), 73 jaar
oud zijnde, in de vesting van Tordesillas overleden. Zij was
weduwe sinds haar 27 e jaar. Mijn vriend WILLEM GEETS, de
kunstschilder die de Duivelverjaging uit Johanna van Castilla zoo
treffend heeft afgebeeld — zijn tafereel versiert het museum van
Antwerpen — heeft uit de studie dier episode d'overtuiging
opgedaan, evenals ik, dat d'arme vrouw nooit krankzinnig is
geweest. Heur zoon zou dit hebben voorgewend om ze tot
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van ketterij, en deed ze door inquisidors ondervragen. Een verdachte op den troon van de « Zeer Katholieke Koningen)) is zoo
onaanneemlijk als eene krankzinnige. Onloochenbaar is 't dat
zij, in hare vesting, niet te zwak van hoofd of niet gevaarlijk
werd bevonden om hare jongste dochter bij zich te houden en
op te voeden ; dat bij een opstand, in Spanje, d'opstandelingen
haar eenen akt ter hand stelden, dien zij las, maar dien zij -weigerde, en weigeren bleef, t'onderteekenen ; en dat Francois
Borgia, die aan Karel heur overlijden meldde, in zijnen brief
verklaarde dat zij zich aan hem had gebiecht in 't voile bezit
van haar -verstand.
Van een balkon zit hij te staren
Op 't Prinsenhof .....
Drie dagen lank.....
Ongelooflijk, maar echt. — r3, 14 en 15 Augustus.
Zoo ging hij scheep, en stak in zee.
IV.
Te Vlissingen, op 17 September 1556.
« Cazalla, schenk mijn hart nu rust. »
V.
In 1546 had de Keizer Cazalla tot Hofpredikant aangesteld.
Van 1546 tot 1552 had hij hem en verscheiden andere Spaansche
geestelijken naar de Nederlanden en Duitschland medegenomen,
om de ketterij in deze gewesten te bestrijden.
« Cazalla, Keizer ! is gevangen !
Hij is een ketter ! »
23 April 1558. Ontzettend, maar echt. Als Cazalla bij dag vOOr
's Keizers zusters Eleonore en Marie, vOOr zijne dochter Juana
(die 't land regeerde) en zijn kleinzoon Don Carlos in katholieken
geest predikte, hield hij bij nacht geheime vergaderingen, waar
hij honderden toehoorders tot het protestantisme zocht te bekeeren. Het wachtwoord om binnen te mogen was « Cazalla ».
De vrouw van een goudsmid verklikte 't, eerst aan haar biechtvader, dan aan Valdes zelf, aartsbisschop van Sevilla, opperhoofd der H. Inkwisitie. 't Was Valdes die z'allen tegelijk
gevangen deed nemen. Onder hen waren priesters van naam en
aanzien, ook Cazalla's broeders en zusters. De vrouw van den
goudsmid bekwam een levenslang pensioen.
VII.

Hij schreef met schudderende hand :
« Verbrand hem snel. Verbrand ! Verbrand !
niet alleen aan
Zoo schreef hij — de ongelukkige grijsaard
Juana, maar ook aan Valdes, den Groot-Inkwisiteur.
VIII.
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Als Rochus, door het vuur verslonden.
Echt met alles wat volgt. Koning Philips was toen uitlandig.
Zijne zuster, de Landvoogdes, woonde zelf het schouwspel bij.
getooid met een hermelijnen mantel, waarvan de sleep door een
edelman werd opgehouden. De Groot-Inquisidor zat in zijne
tribune hooger dan Juana en Don Carlos in die van 't Hof.
« Breek mijner ziele band en slot;
Roep mij tot u nu, groote God ! »
Zoo mOet hij gebeden hebben, de arme dweeper met verontruste ziel.
IX.

— — — — — « Geef zaag en hamer,
En breng mij planken in dees kamer. »
Geschiedenis, met alles wat hier wordt verhaald.
Mocht hij op nieuw beginnen, Heer,
Hij deed het zoo niet, zoo niet meer.....
Dit heeft hij meer dan eens gezegd, ja. gedicteerd aan zijnen
schrijver, een Vlaming, die hem bijbleef tot na zijn dood. Hoe
rijmt dat echter met zijn brieven : « Verbrand hem snel ! » en
met de woorden op zijn doodsbed, waarin hij zijnen zoon de
H. Inkwisitie ten innigste aanprees ? Die ook zijn echt. Zijn
zieletoestand is niet onuitlegbaar : wie de gezonde rede, d'eerlijkheid prijs geeft, om zich in geestdrijverij te verdiepen, diens
ziele wordt geslingerd als een schip zonder zeilen en roer. Zijne
staatkunde was die niet van een Vaderlander ; zijn godsdienst
die niet van een Wijsgeer of Christen. Hij was een heerschzuchtige en een dweeper. Hij gaf te maaien wat men in hem
had gezaaid.
X.

