
HOOFDSTIjK IV

IN DE SCHUILPLAÀTS DER OPROERLINGEN

Livia begregp than+ dat haar vader in een geheimzinnige zaak
was betrokken, In het brein van het meisj,e kreeg deze gedachte vasten
vorm en rees als een dreigend spookgevaarte voor haar op.

Sameazweerders waren in dien tjd liede+ die buiten de wef stom-
deq die, eenmaal gevat, z.wder vorm van proces werden opgeknoopt.

In haar kinderlijken eenvoud, in de reine naïveteit haner ziel dacht
z:i, dat iedere samenzweerder eqn slecht mensch was, den dood schul.l,'g.
Zii be*fte nog niet, dat men ook. voor een edel doel in het geheim
bijeenkomen kan, en heÉ volk dea plicht heeft slechte regeerd=ers te
verjagen. Bn nochtans wist zi1 maar al te goed hoezeer haar vader
onrecht schuwde et zich. nooit zou leenen tot een strafbare daad.
Iaagzamerhand kwam er kalmte in haar gem.oed, zij keek haar vader
aan en las in zijn blik zijn gerust geweten

Het vertrek' dat zij nu betrad, was een lage met batrken onderstutte
zaal. De muren warsn buitengewoon zwaar gébouwd ; de ijzeren deur
was van grendels en bouten voorzien. Een lange eikenhouten tafel
stond in het midden, waaromheen een houten bànk en een dubbelerii stoelen-. Aan het gewelf hing een ijzeren lamp, wier schijnsel in
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de kamer een rood licht verspreidde. De schilden en wapenuitrustingen
der sam.enzweerders versierden de muren.

Toen Pieter van den Bosch met |an Yoens ea ziine dochter binnen-
trade:r, heerschte een algemeene stilte onder de aanwezigen.

Pieter had vooraf medegedeeld, dat gerechtsdienaars het huis
doorzochten en dat het minste gerucht de schuilplaats kon doen onf,
dekken. De waarsehuwing was niet vergeefsch geweest, allen zwegen,
terwijl 4ij op het meisie een woedenden blik wierpen, Livia sloeg ten
verschrikten en venrarden blik in het rond. Over"nceesterd door de
blikken der weeselijke mannen, sloot zii een oogenblik de dlgen en liet
het hoofd op den arm van haar vader zinken

Aan het einde der eikenhouten tafcl zat eeû man die, in de oogen
van Livia, geboren scheen voor roof err moord. Naast hem zat éen
nagqre in het zwart gekleede gedaante, uitgemergeld en bleek, een
beeld van armoede en hongen Anderen hadden Jtuursche, ruwe en
wilde gelaatstrekken. Er waren er echter ook die kaLn het meisje aan-
keken, op wier voorhoofd de blanke krachtdadigheid der ziel te lezen
stond. Ve zage \ er allen vasÉbesloten uit, gereed zieh te verdedigen
tegen den door Pieter van den Bosch aangekondigden vijanô

Tusschen de groep zat ook een monnik, die,-te oordeelen naaf de
voor hem liggende papierea en schrijfgerief, in deze vergadering de
rol van secretaris scheen te vervullen. -

Groote God ! dacht Livia, toen zii nogmaals hæ hoofd ophief, kan
miin vader de deelgenoot ziin van ellendelingen als dezcn ? Een monnik
ook ! Wat heeft de godsdienst gerneen m1t moordenaars en straat.
roovers ?

tlet_meisje kende waarschiinlijk de geschiedenis niet van Willem
van Saefting€nr Êên anderen monnik, die in 1302, na ziin klooster te
ziin ontvluchf, op hef Groeningherveld verscheen en op de Franschen
trom'nelde als op de duivels,

- - 
Op hef gelaat dier woest uitziende 'nannen wtrs eet diepe bezorgd-

heid te lezen, nienand sprak, niemand bervoog zich, zij schenen Èun
adem in te houden.

De stilte duurde tergend lang i men kon duideliik het genrchf
hooren van menschen, die-boven heen en weder liçen. Ook dit [erucht
stierf eindeliik weg ; het was nu doodstil. Het was de kalmte iiie den
stofm voorafgaat Eensklaps werd er een sehel gefluit vernomen, het
teeken van den knaap Klaas, dat alles veilig was en de gereehtsdienaars
vertrokken \À/aren. Nrr brak de storm los.-Men liep wild doorheen en
stak de vuisten naar Pieter van den Bosch uit.

- 
'Wat beteekent dit ? woeg de man die aan het einde der tafel

zat, is het uwe venrloekte wiisheid die u aangezet heeft een wouw ir
ons midden te brengenr orlr ons allen door één verg,rijp harer tongr
den -sclerprechter over te leveren ? Gij hebt ons vefoaôen, van dd"
Bosch !
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Pietef, naderde de ta{el

- Vrienden, sprak hii dat meisle is hier niet om u te verraden,
uarr wel om te redden, want onze vriend lan Yoens wordt door het
gt:recht vervolgd en zoekt hier bescherming. Zijn dochter ook. Had
nrea haar boven aangetroffen, dan had men het huis afgebroken om iets
neer te vinden. Daarom bracht ik haar hier ; thans zal zij zich spoedig

ryîi;, hernam de nan, zij zalvan hier niet meer gaan ; wel
hebben wij verÉrouwen in u ûlaar niet in een babbelachtige meid. Zii
zal hier bliiveo dat zweer ik. Onze zaak werd met te veel moeite op
touw gezet, om door een.vrouw verraden te worden.

Een iongeling sprong op en riep op zijn beurÉ I

- Neen, neen, zij zal van hier niet weggaan dan op de punf
y31 'nijn dolk.

Met deze woorden plaatste hi1 zich tusschen Livia en de deur
ea rukte haat zoa hevig bij den arm, dat haar mantel afviel en haar
bleek' verschrikt, doch beeldschoon gelaat aan de vergadering ver-
toond werd.

|an Yoens had totnutoe het stilzwijgen bewaard, hij kende de
harten zijner mannen' ruïy en onbeschaafd' doch f,rouw als goad. Zii
wantrouwden iederen weendeling omdat hun werk en hun pogen zotl-'
vele jaren had gevergd en telkens reeds was stukgeslagen als men het
doel ging bereiken. Nu echter begon zijn bloed te koken. Met een
sprong stond hij bij den jongeling, greep hem bii de borst en slingerde
hem met kracht tegen den ûutur, . alsofi het voor hem een pluimpje
ware geweest.

- Ellendeling ! donderde hii hem toe, raak mijn kind niet of ik"
sla u neer. En gii allen, riep hij de vergadering toe, sinds wanneer ziin
de matt'en van Gent maagdenbeleedigers geworden, sinds wanneer'is
de 'noed 26,6 hoog geklomrnen, dat nen met vijftig man tegen één
enkel zwak meisie staat ? Liever trap ik de vaan met den zwatten leeuw
met de voeterr, dan mij te leenen fo een lafharfige daad.

De man aan het einde der tafel grinnikte.

- Daf is allemaal goed en wel, !an, sprak hii woorden, niets dan
woorden. Wii willen daden, zelfs tegen dengene dien wif tot hoofdman
kozen Dat |an Yoens duizend gotrdstukken {leve, dat de lieve maagd"
er dit snoer paarlen bijvoegt, laat haar op het kruis zweren alles te
zullen verzwijgeo en laat haar dan van hier gaan.

Een gemompel werd onder de mannen gehoord. De woordeg waren
een stoute aanslag op het gezag van den hoofdman. Sinds lanq wist men
dat Bruqo afgunstig \ilas op de eer die lan YoEns genoot.-Hij wilde
hem verdringen en het vertrouwen der manschappen winnen.

- Neem al wat ik heb, riep Livia, neem de paarlen, het goud,
alleg alles, doch laaf mij gaan

- Ziin mijn mannen gemeene straafroovers of lieden, die voor
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het heil van volk en vaderland het leven op het spel zetten, riep
|an Yoens

Een verward geroep van stemmen steeg op, de eenen riepen :
( .Wii ziin Klauwaarts )) ; de andereû ,( \Mii willen niet verraden
worden >>.

Men wierp stoelen en banke.n om, het werd een gedrang en gestoot.
Klappen werden uifgedeeld en hier en daar flikkerden reeds de dolken"

- Opent de deur ! beval |aa Yoens, laat ons door, of ik zweer
dat ik den eersten rnan die nij weerstaâtr voor mijn voeten nedersteek

Dit zeggende trok hij een dolk van onder zijn wambuis Hij nam
ziine dochter in den linkerarn en riep :

- Dat hij die rnijn woord in twijfel trekÇ vooruit trede !
De samenzweerders zagen een oogenblik elkander allr.' als ver'

pletterd door den toon van gezag van hun aanvoerder. Livia lag half
bewusteloos in den arm van haar vader, terwijl |an Yoens de ver.
gadering tartte sret vlamnende blikken, en den dolk stooteasgegeed in
de rechtervuist omklemd hield.

De mannen wisten dat hun aanvoerder, dien zii zæ zeer miskend
hadden, een man van zijn woord was en zijn besluiten onwrikbaar
uitvoerde. Er heerschte een doode$ke stilte.

De monnik, die het tooneel met droeve txlgetr had aanschouwd,
trad vooruil

- Vernits nen geet vertrouweo meer stelt in oît En dierbaten
aanvoerder, sprak hij op bitteren toon, zoo wil ik de z.aak beslissen
met €en voorstel. Ik ken het eerlijk hart van Livia en stel daaron dc
vergadering voor, haar op het kruis te laten zwerea. Neent men dit
voorstel aan ?

- I^' ja ! klonk het.
De monnik naderde Livia met het kruie in de hand.
Livia sidderde wijl zij dezen eed moest doen.
Eerr blik op haren vader, die daar bleek en bevend van vroede

stond, besliste echten

- 
'Wanneer ik vrij ben, dacht zii, dan zal ik hem kunnen redden.

Ziikaste het kruis en herhaalde plechtig den haar door den monnik
opgelegden eed. Toen verliet fan Yoens met ziine dochter de. zaal, waâr
de-ruwe mamnen bijna een bloedig drama hadden veroorzaakt.

Zoodra vader en dochter in de woning van Pieter terug wareû,
wierp Livia zich aan zijn voeten, omvatte ziine knieirn' snikte luid en
riep, terrriil zii de handen vningend tot hem opstak :

- Vader, lieve vader, doe met mii al wat gij verkiest

- Kin{ sprak de man diep ontroerd, gij zijt mijn eenige troost
en schat, ééne oplossing bestaat er strechts, dat is dat gii u aan de
voeten gaat werpen van den graaf, om genade te beko,men...

- Vader...

- lu, ik weet het, kind, hervatte fan Yoens terwijl het hem
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moeite kostte crn de woorden uit zijn keel te krijgen, ik weet het wel
d"t Sri zoo iets nooit van uw vader zoudt verwacht hebben, doch thans
is de toestand zoo erg' thans heeft het vaderland derwijze mijne leiding
noodig, dat mijne aanwezigheid fusschen nijne mannen onontbeerlijk
wordL Ik moet vrij wezen fur al miin doen en lafen, onn mijne bond.
geaooten aan te voeren.

- Vader, uw bondgenooten I Zijt gij dan de medeplichtige dier
wocdende, hartelooze kerels ?

- Kind, onder de ruwe sehors verbergen die mannen een edele
ciel, nannen die hun leven voor eer en vrijheid zouden lvagen.

- O, nijn vader, ucisschien voor roof en plundering. Laat ons
uit de stad vluchten, ik zal in den weemde vrerken voor u, nef mijne
banden het dagelijksch brood winnen, doch laat ons onze harten reiu
et onze handen onbevlekt houden. Zoa u het echter aoodzakeliik
oordeetrt, dan wil ik voor den graaf nederknielen, hem bidden naij te
dooden. Dan zult gij vrii wezen voor uw vaderland, gii zalt de woeste
mannen aanvoeren in den ruwen kamp voor de volksvriiheid, urv kind
wil het' al moest het haar eer en leven kosten" Vader, beur het hoofd
op, glj zult vn1 zijn

]an Yoens sloot zijne dochter in ziine armen, terwijl een traan
van vaderliefde over zijn koortsachtige wangen rolde en als een
zilveren parel verdween in de donkere lokken zijner schoone dochter.

Een -innig wee knaagde in ziin bart ; de opoffering die hii van
zijne dochter vergde kon alleen ingegwen worden door iiine oprechte
liefde voor eene edele zaak, voor dewelke geen opoffering tè groot
mocht zijn.
_ Livia \ilas op een stoel neergezonken, uitgeput door de tooneelen
die zij in dien nacht had bijgewoond, verscheurd door den sfrijd van
hevige hartstochten, Zii zat- daar als een beeld der smart, rôerloos
_en -stom. ]an Yoens bleef peinzend staan De strijd was voorbij. Livia
tad toegegever, een diep gevoel van zwaarmoedigheid overviél haar,
doch ook drong in de duisternis harer ziel een hdlder licht, dat haatr
moed en vertrourven schonk t zii zoa haar vader redden !

Pieter van den Bosch opende de deur en zag op het gelaat van
ziin uroegeren meester, dat de strijd uitgewoed was.

Livia werd naar eene slaapkarner gebracht, nadat haar vader
haar eersÉ harteliik en langdurig had omhelsd.

Àlles was rusfig en stil, de hooge torens der kerken en kloosters
van Genf blonken a"ls marmer in het'heldere hclt der ;u;;,
- - 

Op het water zag Livia eel bootje zaeht driiven en zii luisterde
ia den stillen nacht nàar het lied van den eenzamen zanger.

Zij keek door hef raam, traag dreef het bootje heen o"p het zilveren
water. De rnan stond op het aclferste deel van het vaantuig, rechtop
als een schim, en machtig orgelde door de nachtelijke stiltë het fieà
san dsn onbekende.
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Droomend slogt zii hef raam, zette zich aan tafel neder en dacht naover het re nemen beslirit. Eenigé;;;;;Ë;-dî;fËî;." vreugdestralend.-gelaat pp en mo-peld; , 
-----'

- Ik heb het ggvo-ndirr, ik zal den graaf afwachten wanneer hijnaarde hoogmis inîe hoofdk*t-q""r. bil t""lï'iàffii.tl phats om

f :};iif 
",ri#i:'i:rururE":?":,yxil*::ïl,r"f:i:i',q,#

[r1v-in ..,'o a"toi" u.rsË*tt h"-, &fk*3rïi"ï'if"gri,"ij3":îï: i'îmii @rkennen is de ,uât .r""to""o.-----Zij miimerde ee1 ooge"blik;; vervolgde toen !
- ra, er is slechts één weg. rk zar û it mijn mantel wikkeleni*:îydïîïî#î"'î;li,'â1':t;;k',*i.*;ihiïx#fli'wanneer -hii de r""a-"ii"G"t i;;i een aarrnoes te schenk ent zalik h1- den Ériel """"h;A;;;:Livia nam Den en t"ki "" een blad papi-er,_ en schreef latgzaam,zeet langzaam het ,-e"ts"t"itt lli;;

"'c"""r".iîîrî"à,d"ndoôà;;";;gt?"l"ut"ï""*8iî11,ti,Hi:verwant

n""#!î"i4"f "ff"",u*î,iî"",ffi $#,","."#.'""trvanverlichting,ont-
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