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DE DOCHTER VAN DEN SAI\{ENZ\ryEERDER

Livia" de docùter en eenig kind van fan yoens, was omtreat nÊgen-tien jaar oud.
Haar moeder was zeer ,ooeg gestorven; nauweliiks had Livia haar

gekend-. Haar vader werd te ".&"a besrag'g";"-;-Jo"r-zijn hanJel
om zich met hare opvoeding te kunneû U&iif"A.n-. ---- -

^ 
}li! zryd.haar naar een ftIeig dorp op t*eË -ijie" arstand van saint-\.rmer' n Lvtd,.Vlaanderen, - thans aan Frankrijk gehecbLt _ waar eenzuster van zijn vrouw wooade.
Deze voedde Livia_op in de meest vorsfrekte afzoaderinq en behatrrc

den priester, die haar leerde lezen æ *h"fi;;-;À-*iau" rninns-
zanger, die haar onderwiis op-luit en citer fiaf, zaj 

"fi o"J**de ver-scheidene.iaren bijna g"eo rode" -"r*h"nl Ju"-i" Ëo"àui 
""" to"idie uit hef naaste dorp boter bracht of een ar-me, die een aalmoes af-

s,neekte.
Thans dacht haar -vader dat haar opvoeding voltooid was, en ook

*ry 1= {: eenzaamheid zwaar t" w.g"". HtP";A;;;;;&1"*;;
I(ornst vam zijn dierbaar kind.

Livia werd dus in de wereld geb_racht en overal waar zij verscheen,
zelfs. in het paleis van den graaf vin Vraanderen,-;;à rrr;& de meesteachting eg bewondering oitvangen.

Op den avond wàarop haâr vader uit de herberg < De Maan >
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gevlucht was, ztt Livia op hare kamer in gedachten verzonken, terwijl zij
iq de hand een geopenden brief hield,

Na eenigen tiid sprong zii van haar stoel op er luisterde naar een
geluid dat in de gang vernomen werd,

Het meisje legde de handen op het kloppend hart en a1s"'pelde :

- -lu, ik ben er zeker van, hij is het, hii dien ik reeds zoolang
verwachtte... hii...

Zii maest tegen den stoel leuaen om hare aandoening te ovenvinnen.
Op dit oo'genblik werd de deur harer kamer geopend en een slank, wel-
gevomd ionknoan in een groen rijkleed frad binnen.

- Hendrik ! zuchtte Livia, met flauwe stemn Hendrik, waaron zoekt
gri rnii weder op, daar gij weet dat nijn vader...

- 1", ik weet het, ik moest eerst de toestemnlng van uw vader
bekomsn' maar ik was pas te Geat toen ik u de samenkomst vroeg, hoor
mii thans aan*.

- Ik vrees... ach, Hendrik, verlaat mii, ik smeek er E onr.

- Ach, Livia, smeekte de iongea, twee iaren vediçen zonds dat
ik u zag, zonder dat ik nog :urn usve zijde wandelde zooals in de bosschen
van St,Omer, waar wii elkander onder den eikeboom vomden

- Spreek mii niet van het venleden" Ik kende nog niets van de
wereld toen ik u als kind in het boech ontmoette. Gii wildet nooit uw
naam zeggen, thans nog weet ik niet wie gii zi1t.

- 
'W'anneer ik u aan uw vader teo huweltik zal nragæ, zal ik

zeggen wie ik ben.

- Ten huwetriik wagen ! sprak het meisie droef. Gi ziit van fran,
scte afkomst Sinds eenigen tiid weet ik dat er twee partiien in ons land
bestaan: de Klauwaarts en de Leliaarts Miin vader behoort tot de
eersten Ik ben dus een Waamsche vrouw.

- l\i[3a1, Livia, ik heb u oprecht lief, en die liefde staat buiteû €r
boven een striid die nii niet aangaat.

- Ik begin te vermoeden, antwoordde het melsie, dat deze wereld
niet zoo geheel gelukkig' noch zoo geheel braaf is als ik mii haar eeamaat
voorstelde. Ook ziin er nog andere zaken die rnii dwingen u niet verder
te aanhooren. Ga heefl, Hendrik' ga !

- Neen, Livia, ik ga niet, vooraleer gij uw vertrouwen in nii hcbt
gesteld... Ik weet dat de voorspoedszon van uw vaderisondergegaan, cfat
hii in ongenade bij den graaf is gevallen i ik weet dat Gilbert Matheûssen
he-' door zijn kunstgnepen heeft ten onder gebracht. Ik kan hem nis-
schlen helpen, want ziin vijanden zallen hem nog meer achtervolgen dan
totnutoe. Ik weet dat de gravin van Àrtois, moeder van Lodewijk van
Male, met dwingelandii heerscht en u noch uw vader niet kan lijden.

- Gecadige hemel, hoe kent gt'i al onzen tegenspoedl alhoewel gii
pas te Gent ziit aangekomen ?

- Vrienden hebben mii op de hoogte gebracht. Livia, het is mii niet
onbekend dat de graaf van Vlaanderen naar uwe hand diagt' niettegea.
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staande gij maar de dochter van een poorter zijt i daarom is zijne moeder
zoo kwaad op u.

Livia bloosde, zag voor zich en antwoordde niet,

- Ik ben niet bevreesd voor mijn mededinger, vervolgde Hendrik,
hij kan u niet huwen zonder gevaar zijne heerschappij te verliezen... en
nochtans zegt mea dat de ongenade van uw vader aan ziine weigering
te wijÉen is... Doch, de tijd dringt 'Wanneer za| ik u wederzien ?

- Nooit ! zeiLiviu mijn vader zal geen Leliaart in ziin huis willen
en ik wil geen geheime bijeénkomsten mei een jongeling tébben trk was
nog een kind. toen ik met u kennis maakfe, de tijd heeft mij geleerd dat
het gevaarlijk is zich aan zijne gevoelens over te geven.

- 
'Welnu, sprak Hendrik, het zal t niet gelukken nij aldus te ver.

loochenen r ik btiif in de nabijheid van Gent, en zal a zien, trots uw
verbod... Ik zal uw vader wel overvrinnen i daarenboven moet ik voor
zijne veiligheid waken en zal u soms daarover moeten spreken

- De veiligheid mijns vaders kan nooit bevorderd worden door de
ongehoorzaamheid zijner dochter. Ifw brief heeft mij verrast en daarom
stond ik u spoedig dit onderhoud toe; thans moeten wii scheiden,

- Is dat het einde van al uw beloftea, Livia, van al uwe verzeke.
ringen van eene wederkeeriger trouwe liefde? Ik bemin u steeds en liever
wil ik de ellendigste mensch worden dan aan miin woond van liefde te
kort te komen.

Livia bloosde onder dit verwijt, zij weende bittere tranen en ver"
zekerde-ÉIendrik, dat ook zijbea nog immel met al de krachtm van haar
ieugdig hart beminde.

Intusschen was |acob, de knecht van Hendrik, in. de keuken bezig
de oude huishoudster van |an Yoens den tijd te korten.

Die |acob was een luimige, schrandere kerel en zeer verknocht aan
zijn jongen meester.

Hij begon de oude, die een biizonder grooten neus had, te vleien,
en te zeggen dat zii z.eq moaô. was. Hij vleide baar zoo lang.en zoo goed,
dat hij zelf. aan zijn leugens geloofde en er de arme sukkel ook aan
gelooven deed.

- Zoq zegde de oude Katrien tot den luimigen knecht, gij komt dus
met uw meester van onze freule's tante met boodschappen. fammer ilat
|an Yoens hier niet is, Hef overmaken van de boodschap duurt ver.
bazend lang ; weet gij waarover het gaat?

- Neen, ik kan het niet zeggen; ik zonr het nochtans gaarne weten,
al was hef maar alleen cm het aan u te kunnen vertellen.

- Gii ziit een beleefd en gedienstig man, zeide de oude.'\M'ees zoo
goed en doe mij het genoegen een glas wijn te drinken, want het is slecht
te praten rnet een droge keel, men kan er eene tering van opdoen.

Zij diende |acob eenige ververschingen opr die haar beloonde met
zooveel te liegen en complimenfen te maken, dat de o'ude er van begon
te bloaen.

22



Opeens vernam men een bons op de deur. Toen Katrien had opea
gedaan, stond een man voor haarr die et zeEr verward en ontdaan aitzag
en die verlangde in perso'on een brief in handen der freulç te geven

lacob zeide dat zulks onmogelijk wâsr tnââr dat hij zich wel met het
overbrengen van den brief wilde belasten.

tlij liep er rnee de trappen op en overhandigde hem aan het meisie.
Livia scheurde haastig den brief open, las hem en riep ontsteld uit r

- Genadige hemel, wat moet dat beteekenen I

- Spreek, zeide Hendrik' ik kan u niet zoo ontroerd ziEn, wat
behelst het papier ?

doen en den brenger van dezen brief te volgen" die mii dadelijk bii hem
zal brengen. Hij moet mij omtrent eene belangrijke zaak sprekern doch
kan zelf hier niet komen Wat nag er toch gebeurd zijn ?

Hendrik van Cassel, zoo heette de jongeling, was angstig over zulk
een boodschap, doch wist niet wat. ze té beâuidèn had.

Livia sloeg haar mantel om, trok de kap over het. gelàat, zeide
Hendrik inderhaast vaarwel en volgde den vreemdeling.

\Mii keeren tot den vader van Livia terug. Toen |an Yoens zag dat
hij niet achtervolgd werd, liep hij door menige kronkelende straten der
stad, zonder iemands aandacht te wekken.

Hii ging talrijke grachten over en wendde zich ten laatste naar een
groot gothisch gebouw, dat geheel alleen stond, ofschoon nog binnen
de wallen.

Dit huis, door een kleinen tuin omringd, was door een breede sloot
omgeven' die het aan alle kanten nauw insloot

Iur. stapte over eere kleine draaibrug naar den ingang van het ver-
.blijf en klopte zachties aan eene groote dubbele deur, die op eeû binnen-
hof uitgaf.

Dok en kap! .

- Gentenaars boven !
Na de wisseling van het wachtwoord liet de bediende |an Yoeas

binnen.
Deze woeg hem of Pieter van den Bosch te spreken was.

- la, aatwoordde de knecht, hii wacht u sinds een uur ; het is goed
4at gti gekomen ziit, anders zou hii u waarschiinlijk zijn gaan opzoeken.
Kom langs hier, hij heeft volk en waarschijntiik wensdhf gij hem alleen
te spreken !

- T^, het is volstrekt noodig dat ik hem eerst afzonderlijk spreke.

- Volg mii, was het eenige antwoord.
De knecht bracht hem in eene kamer met eikenhouten beschot, zoo

zngart van ouderdom, dat het licht van de lamf niet vermocht dç duister-
nis te verdrijven.

Toen de bediende vertrokken was na eerst de deur achter zich
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te hebben gesloteq liet fan ziin blik droef door de kamer dwalen" In
gedachte zaghij zich reeds in den kerker; hij vervloekte de Matheiissgnr
die de schuld van alles waren"

IIij bevond zich in het huis van ziin vroegeren knecht Pieter van
den Bosch, die aan het hoofd stond eeaer belangrijke samenzwering.

Pieter van den Bosch was ook zijn meeft.
Weldra kwam de man, nog een iongeling, met een koen gelaat en

vlugge qlgen. Gansch het uiterlijk drukte, evenals dit van |an Yoen+
groote vastberadenheid uit.

Hij ging naar |an toe en drukte hem hartelijk de hand.

- Gii ziit dus eindelijk gekomen ! sprak de ionge man, ik heb u met
ongeduld vervracht doch zijt gii alleen, gansch alleen ? Ziit gii niet ge-
alaagd ? Ik dacht dat gii haar mede zoudt hebben gebracht...

- Zwiig daarover, nu niet... antwoordde lan, ik heb andere err
neer geurichtige aangelegenheden

- Àndere, ja, oomo doch geen gewichtigerr dat is onmogelijk Doch,
gri riet et zoo bewogen uit, uwe kleeding is in wanonde, nw mantel ge-
scheurd en o, God, uw aangezicht is vol bhed... wat is er gebeurd ?

- Moord ! antwoordde |an Yoens. Bloed... Blo€d...

- Bloe4 ven wiea 1

- f,eliaartsbloed !
Des te beter, dan zullen wii eindelijk eens kunnen handelen, het

dreigen zal lglt ziin, daden zullen worden gcsteld. Doch verhaal ;ii eenl
wien ge vermoord hebt.

- Niemdild, Pieter.

- Niemaad ! Maar sp'raakt Sti ddn niet van moord ?

- 1", dat deed ik, en mijn leven is hierdoor in groot gevaar. Gii
moet mij verbergen, Pieter, tot ik verder kan ontsnappa, ik moet voor-
loopig weg en mag mii niet in het openbaar vertoonen *

- Gii weg, ontsnappen, thans, nu de zwaarden uit de scheeden
worden getrokken ! Gij moet hier bliiven,lan, hier blijven, bij ons, bij
uw volk, in het oude Genf, ziin vrijheden beschermen !...

|an schudde moedeloos het hoofd.

- Pieter, gii ziit zoa iong en driftig, niet eens hebt gij mij aan.
gehoord en toch veroordeelt gii nii.

Bn nu vertelde hij hem de zaak der Matheiissen, hoe de rampzalige
Peter om het leven was gekomen, zonder dat daarom iemand de moorde-
Iliulr qlas.

Pieter scheen in somber gepeins verdiept en hii hoorde nauwelijks
de woorden, die fan tot hem sprak.

- HeÉ is iamner, dat dit ongeluk is voorgevallen, ik besef het maar
al te go'ed. \Mij moefen Filips van Àrtevelde voor onze zaak winnen en
ook dien ouden gek, Simon Bette, want hij heeft goud' volgestapelde
pakhuizen... En nu zitbîi in de gevangenis !

- En ik, ik zeg u, dat de tiid van handelen is gekomen. Gii moet
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wii zijn, aan het hoofd uwer schippers, die zonder u niet zouden willen
opiukken" Simon moet in de gevangenis lliiven ik v/il ziin gev-angen'
schaB tot een fakkel maken om den toorn bij de burgers van Gent ia
lichtelaaie te ontsteken. Zii zallen beseffen dat het gevangen nemen van
een hunner burgemeesters een inbreuk is op hunne wiiheid' daar geen
overheidspersoon kan gevangen gezef wordenr dan op bevel ziiter
medeleden. Ze zullen den graaf dit recht betwisten en zich voor hunne
eigene veiligheid met ons verbinden. 'Wat u betreff' gij waart eens goed
bevriend met den graaf, gij moet het weer worden.

- Dat is onmogeliik, riep lan, gij kent te goed de reden, die nii
met den graaf in viiandschap bracht.

- Ià, doch toen hebt gii de kans verkeken, |an. Nu moet gii deze
hernemen en tot een goed einde brengen"'Wat meent gij, vroeg fan Yoens, ontroerd... het kan niet Gii
kent miine gedachten, waarop wilt gi; doelen ?

- Op -uwe dochter, antwoordde Pieter oogenschiinliik kalnu doch
fu zlin binnenste diep bewogen.

- Miine dochter ! riep |an' terwijl de uitdrul*ing ziinet oogen
tomn en spijt verried. De naam miiner do*ter is zuiver en onbevlekt als
haar eigen onschuldig hart en zal nimrner voor mii of voor o zæ. zaak
onteerd worden"

- Dat zal rtet, zoolang ik een zwaatd draag. Evenwel deok it(, dat
een uitvlucht geen oneer znu ziin.

- Geen man te Gent is door den graaf. r.oo diç beleedigd als ilt
hernam |an Ik heb gezworen het mii aangedane onrecht te \Àrrekeû;
miin kind zal in den algemeenen ondergang niet deelen' indien ondergang
ms lot mocht zijn.

- Àlleen dan wanneer wij ovenrinnen, kunt gii haar redden
'Vly'anneer onze hoofiden zwart worden in de zon, als zii tot aas voor de
raven op de oude torens der stadspoorten zullen opgestoken zijn' denkt
gii dat iemand dan nog uwe lieve Livia tegen de macht van den graaf
zotr durven beschermen ?

- Dat is helaas, maar al te waar ! Doch ik kan mijne dochter niet
terug onder de oogen brengen van den wulpschen græf' wiens teugel-
looze hartstocht haar ten val zou kunnen brengen 'W'anneer ik eenmaal
Livia aan het hof van den graaf fiet verkeeren, dan was dit op zijn
verlangen, omdat hii, volgens ziin eigen verklaring, haar wilde huwen,
doch...

- God gave dat hii haar gehuwd had, geheel Vlaanderen zou
rygestaan ziin. Franknik zora ziin verriederden vazal verlaten hebben
en lang reeds zo'u het besfuur van Gent naar onzerr wil zijn ingerichL En
hoe kwam het, dat hii haar niet huwde ?

- De gravin van Àrtoig ziin heerschzuchtige moeder, ontdekte de
zaak door toedoen van Gilbert Matheiissen Zii speelde haar gewone rol,
beheerschte den vorst door haar gezag dreigde met een breuk mef
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Frankrijk en verklaarde, dat zii hem als haar opvolger in Artois zou
onterven, indien hij in zija voornemen volhardde. FIij gaf toe. Livia
smeekte mij haar aan het hof te onftrekken. Zij beminde den graaf niet,
zelfs niet toen hij een kroon op haar hoofd hoopte 1e drukken, doch
vrees voor mijn leven weerhield haar om zijnverzoek, zoolang het eedijk
was, te venverpen.

- \Mat beteekenen ouderliefde en kindertrots wanneer de belan.
.gen van het vaderland op het spel staan ? Het heil vaû eelr volk staat
hooger dan het heil van een enkei huisgezin, de leden van een en den-
.zelfden stam ziin broeders en zusters. |an Yoens, leider van uw volk, doe
uw plicht.

lan ging in de grootste ontroering de kamer op en neder ; in ziin
hart werd de reuzenstriid geleverd tusschen de liefde voor zijn kind érr
die voor het vad,erland.

Zijn lrand, zijn Livta zou voor hem, den leider der Gentsche oproer-
lingen, den graaf van Vlaanderen, ziin doodsvijand, op de knieën om
genade noeten smeeken en liefde moeten huichelen,.' 

Onstuimig was de strijd die in zijn binnenste werd gevoerd, wan.
hopig de keus die hem gesteld werd.

Kind of Vaderland !
Hij draalde niet langer, zette zich aan de tafel, nam een ganzeveder

en schreef inderhaast eenige woorden aan ziine dochter Livia.
Zoodra Livia het schrijven van haar vader ontving, volgde zii den

bode met kloppend hart, het gemoed gefolterd door duizenderlei onrus-
tige gedachten- Sinds eenige dagen was de afgetrokken houding van haar vader
haar opgevallen, zij kon niet raden wat er in zijn hart omging.

Àlhoewel hij haar honderden malen reeds had gesproken over den
strijd der Vlaningen tegen de Franschen en vooral tegen den fran-
schen invloed, en in haar jzugdig harf de liefde had ontstoken voor haar
verdrukte taal en landgenooten, vermoedde zij nog niet dat hij haar had
bereid tot den bittersten aller strijden : den zieleka-F.

Toen Livia den bode in den binnenhof van de veilige woning had
gevolgd en het vallen van de zware houten bouten hoorde, liep een
rilling haar door de leden,

In de kamer binnengelaten slaakte zii een luiden gil toen ze haar
vader bemerkte, bij de tafel gezeten.

Het licht der lamp'bescheen ziin bleek en met bloed bevlekt gelaat;
zijn gescheurde kleederen hingen wanordeliik om zijn lichaam.

Pieter van den Bosch wandelde driftig de kaner op en neer.
Door vrees bevangen, bleek en bevend liep Livia naar haar vader

toe en riep l

- O, mijn vader, miin dierbare vader, ziyt gi'j gewond ?

Zij kuste hem onfroerd op de bebloede vrangen en stortte heete
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tranen, zonder echter nog een woord te kunnen uitbrengen" Toen viel
ze als levenloos tn ziine armet.

fan Yoens sloot het meisje aan zijn borst en kuste het marmerbleeke
voorhoofd. IIij vertelde haar dat het bloed ap ziin wangen slechts voort-
kwam van een kleine wonde aan het hoofd' veroorzaakt door een in een
gevecht bekomen vuistslag.

Pieter van den Bosch gaf. zijn ouden meester een wenk als wilde hii
zeggen: Voonuit er meê. Smeed het ijzer tenviil het heet is !

]an maakte een ontkennende beweging waarin de diepste wanhoop
doorstraalde.

Pieter besloot dus zelf handelend op te treden en bez$'oer het meisie
naar hen te luisteren, en zegde haar dat de veiligheid van haar vader, ja,
zijn leven van haar zelve zoa afhangen.

- Spreek I zei Livia, ik zal kaln luisteren, welke ramp gij mij ook
melden zult.

Hare bleeke wangen, haar bevende handen, de angst die in haar
fi)gen te lezen stond' verraadde hoe zij invrendig ontroerd was.

Pieter verhaalde haar hierop het gevechl met de Matheiissen, het
rampzalig einde hiervan en voegde er bij dat Simon Bette in de gwan,
genis was opgesloten en Gilbert Matheiissen nimmer zou rusten, eer Jan
Yoens in hechtenis zoa ziin genomen en aan de galg zou hangen"

Livia sloeg de handen van schrik ineen en wachtte wanhopig op wat
men van haar zou vergen

Geschokt .en overmeesterd door het ijselijk vooruitzicht van den
dood van haar vader of haar eigen ondergang, sloeg zii in der- doods-
angst hare oogen ten hemel, wrong de handen en riep uit:

- O, hemel bescherrn mij en bewaar mii voor deze allerweeselijkste
beproeving !... doch, o ! miin vader, mijn anne vader !

Op dit oogenblik vloog de deur der kamer open' een knecht frad
,binnen en riep:

- Redt u, de stadswacht en een sterke macht soldaten staan voor
de poort. Ziivetlangen het huis te doorzoeken en beweren dat lan Yoeng
vaq moord beschuldigd, zich hiw verborgen houdt.

f,ivia vloog opr €n Pieter van den Bosch als in waanzin bij den arm
vattende, nep zii t

- O, red hem, red hem ! Is er dan geen kans om hen te redden ?

Ik wil alles doen wat gij verlangt... alles... alles wil ik doen, *. red niin
vader !

- Dat zal ik ! antwoordde van den Bosch' volg mij en zwiig i
zwiig zoo gii het leven var uw vader liefhebt ! Ik moet u op €ene plaats
brengen alwaar gii dingen zult zien die eene vrouw zallen verbazen
en verschrikken. Wees dan op uwe hoede I Zos gii slechts een woord,
.een kreet laat hooren, zal het lichaam vnn uw vader v66r de morgen
grauwt aan €en boorn hangen, om de raven te voeden...

Hii wendde zich tot den knecht en sprak :
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- Hier, knaap, neqn de laorp, ga vcoropr gii weet wat gii te doeo
hebt. En gii, lan, ondersteun uwe dochter, sLa haar mantel over haar
hoofd' wij moeten naar de raadkamer !

- Moet f,ivia daarheen ?

- lu, haasÉ u, volg mij.

- Och, laat haar hier, de dienaars der wet zullen haar geen
luraad doen.

- hJsgn, neen, wii zouden ons allen in het ongeluk stæten ! Zii
moet met ons naar beneden

Zich tot Livia wendend, vervolgde hii r

- Heb geen vreeg lieve freule, doch zwiig, het L,even van uw
vader staat op het spel, ook het uwsr want gij gaat zittæ bii maflnen
die u bii den eersten kreet zullen neerstooten" \Mat gii ook ziet en hoort'
zwiig et over, bij uw leven, zwijg er oven

- Als gii niin vader maar redt, sprak het koeae meisie, dan
\ril ik u overal volgen.

Men hoorde reeds het gerucht van wapEns en voetstappen
Pieter van den Bqçch liep haastig vooruit, langs een do,nkere trap

naar beneden, in een laag en vervallen vertrek, gedeelteliik met stapels
hgrÉ' sfroo en ledige vaten gevuld.

- 
'Werk dien stapel hout uit den weg' beval Pieter den knecht,

en legi.hem terug wanneer wii langs de andere ziide van den muur
zullen wezen. Laat de deur van den kelder open, opdat men geen
arg\il/.urn koestere. Haast u dan terug naar de heeren van het gerecht,
breng hen overal rond. Als zii naar, mii wagent ze! dan dat ik op
reis ben...

Terwiil Pieter sprak, had de knecht het hout en de vaten wegge.
ruimd en opende een valdeur hetwelk er door verborgen was geweest;
het luik ging open boven een donkeren put of kelden

Pieter nam Livia bij de hand en leidde haar langs een wenteltrap
naar beneden Zii volgde hem, in stilte' terwiil lan Yoens achter hen
het luik sloot.

Livia hoo'rde den knecht het tout weef, op de valdeur stapelen eo
daarop stierven zijne voetstappen wegr

- Klaas is een boer, zei Pieter van den Bosch op stillen toon,
doch hii is beproefd, slim en getrouvr

Opnieuw gaf Livia hem de hand.
Nu leidde Pieter haar door een aauwe gang, welke door een deur

was afgesloten.
Hier stond de man een oogenblik stil, hij hief de lamp op, om het

Iicht op Livia's gelaat te doen vallen.

- Gii ziet er bleek uit, kind, zeide hii terwiil hii haar vaet in het
gezic$t zag, trek uw mantel nauv/er toe, nu is hæ oogenblik van
beproeving aangekomen. Neem den ar"m van uw vader I ga gindsche
deur binnen' wanneer ik het u zal wagen, doch denk er aan, dat een
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woord van vreeq slechts één woord van wantrouv/en, fwijfel o[ aieuws-
gierigheid uw leven kan kosten Wacht hicr eenige oogenblikken, ik
noet hen eerst gaan vetwittigen,

- Neen, Pieter, laat haar die kamer niet binnen" Ik zal net u gaan,
laat miin kind hier,

- Ik durf het niet wagen, |an. Moesten ze \ileten dat ik iernand
in hunne nabijheid verborgen hleld, ze zyuden haar vermoorden" Zii
moet met u naar binnen, doch vrees niet, ik zal hen eerst gaan spreken.

Hij gaf de lamp aan lan, ging de gang door, opende de deur en
trad binnen

Nu hoorde Livia een verward geroep van stemmen, doch na eenigen
tiid hield het op en eind.elijk heerschte een doodelijke stilte.

)an Yoeas was gedurende heel den tijd zeer afgetrokken, hii zag
zijne clochter ôônr €€n paar tranen parelden tn ziin oogen, slierden over
zijn wangen en verdwenen in zijn baard.

Hij veegde æ af., vermande zich en nam terug een fiere, kloeke
buding aan"

Hii o'mhelsde ziin dochter en sprak haar fluisterend moed in
Pieter van d,en Bosch keerde terug, wenkte hen met de hand, om

hen in de weeselijke kamer te brengen
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- Philips, sprek hij, een eed wil ik niet, il< kom u enkel raadgoven
als vrieud, enals dusdanig neem ik ook uwc belofte rmn.

: Er is uiets aan ie doen, Pioter, ik zeg u, zoo Philips
niet vrijwillig in dezs zaak geeft, dat hij den na:rm van

zijn lcven
r\rteveldo

ouwaardig is.

- Ik geloof u, Philips, het vertrourycn dat ons volk uw vader
schonk, zal mou ook u niet wcigerou, gU zult Iiuwaard yan Vlaaurloron
zijn, de oerste onder ons, de boste vau ous allen.

- Misschien ook de ongelukkigsto ! lispelclo de rnau. O, rniju vader! ...
Hij nam zijn mantel en ging rnet I'ioter \ran den Bossche naar het

p'ein waar d,: grooten boogprijska,mp zou betwisb wordon.
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