
HOOFDSTTIK V

vôôn DE srNT-BAvo

Livia stond des anderendaags met een beklemd hart op, kleedde
zich, hulde zich in een zwarten mantel en verborg haar gelaat achter
een dikken sluier. Toen begaf zij zich op weg naar de Sint-Bavokerk
en mengde zich daar onder de bedelaars die den graaf afwachtten onr
sg1 aalmo€s te ontvangen. In de verte klonken de to'nen der muziek, eea
groote menigte bewoog zich, de graaf was in aantocht om de mis te.
hooren. Aan het portaal stond een rij schildwachten.

Livia drong zich naar voren tot vlak bij de mannen der wacht, om
door den graaf opgemerkt te worden en de hand naar hem te kunnen
uitsteken.

De menigte, die den hofistoet voorafging, trad reeds he! voorportaal
linnen, terwiil de muziek wegstierf onder de weidsche bogen der
Sint-Bavo.

De graaf naderde ; hii beantwoordde de groeten der menigte uit
de hoogte. Ziine gestalte, gehuld in een blauw fluweelen en mei goud
geborduurd gewaad, sfak boven zijn gevolg uit.
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De gravin leunde op den arm van haar zoon. Àlhoewel de jaren
Èaar gang moeilijk maakten, mocht zii rrag schoon worden genoemd.
Doch op haar gelaat lag een terugstootende' trotsche uitdrukking, de
blili uit hare oogen was koud en weerspiegelde een hart ongevoelig en
bar als steen. Zij had voor een groot gedeelte bijgedragen aan de
ellende van Vlaanderen' en gebruikte haar zoon als een roede waarmee
àj bet volk geeselde. Zij was eene Fransche en kon dus niet het
Vlaamsch karakter begrijpen, zij was hardvochtig voor het ras dat haar
Taon zoo menigmaal in het zand had doen bijtenr v(Xlr het kleine volkie
dat haar volk, het groote Fransche, reeds menignaal had verslagen,

Zii kende het karakter niet van het volk waarover haar zoon
regeerde, en hooghartig' trotsch en onmeedoogend als ziri was, wilde ze
de Vlamingen niet begriipen en stond lijnrecht tegenover hunne ver-
zuchtingen en meeningen. Vandaar de droeve, ontzettende gebeurte-
nissen die Vlaanderen zoo wreed hebben geteisterd.

Koel beantwoordde zii de eerbiedige, doch vreesachtige groeten
der menigte, zii deed het als eene toegeefliikheid, als een genade.
Het volk mocht zich gelukkig noemen, als de vorstin het een
blik gunda

Zii reikte de aalnoezen uit als iets dat voor haar geen waarde
had I ze strooide het geld koel rond, zonder zells te zien aan wien
ze bet schonk ; ze gaf. niet uit medevoelen, haar hart had geen deel
aan deze daad; het hoorde zoo dat de machtigen het bewiis leverden
van hun riikdorn. Zii *h*tæde van goud en iuweelen ; haar blank
voorhoofd, waar_op nog geen enkele rimpel zichtbaar vr'as, tvas gedekt
door een gravenkroon van juweelenr geplaatst boven een hoofdtooi van
f,in zilverdraad.

Het gevolg van den gnaaf stapte in de kerk, terwijl de graaf zell
eenige oogenb_likken stil, stond en in het, rond zag, Hij haû den rug
gekeerd naar f,ivia, die aan den anderen kanf stond. Eensklaps keerdé
hij zich om en begat zich naar de tegenovergestelde rij.
- ---Hi; komt _nader. dacht Livia, o, indien ziin blik maar op mii
kon vallen. lk zal de hand uitsteken en terwijl hii mij eene aai-oeé
sehenkt, zal ik het briefje in zijn hand laten glijden.

Zii druurde den kriigsman die voor haar -stond 
een weinig op zii

go !"a4 een pas vooruit. Dit was in een oogwenk geschied, even daârnâ
had de soldaat haar reeds achteruit gedrongen. Doch die beweging
was voldoende geweest om den blik vai den jraaf op haar fe vestilenl
Fare kleeding, ondanks de vermomming, waJniet die eener bedela"res.
ÀIhoewel haar mantel dicht haar lichaâm omsloot elr een sluier haar
gelaat- bede\tu, _*or jn !ar_e houding eene bevalligheid die dadelilk de
opmerkzaamheid trok. Ook haar aim dien zij uitstak oru den graaf
bet smeekschrift te reiken, was schoon en bevàllig. De blik van f,ode-
Fjk viel onmiddelliik op haar ; ziine nieuwsgierigheid werd in de
hoogste mate geprikkeld want er v/as iefs bekôorliiks aan deze ver-
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schijning. De graaf keerde zich tot Gilbert MatLeiissen en sprak :

- Dat is de vreemdste en schoonste bedelares, die mii ooit een
aal-oes vroeg.

Gilbert liet onderzoekend zijn blik op het meisje rusten

- Zii is wellicht ook de ongelukkigste, hernam de graafi. Ik wil
haar goud geven.

Gilbert deed een beweging aet den arnc als wilde hij den graaf
tegenhouden

- Misschien is het eene geslepen bedriegster, sprak hii' die hare
witte hand sn fsf5qsnlijken mantel uitstalÉ om op die manier mede.
liiden te verwekken, daar lonpen veel te gemeen worden en versleÉen
om ûog deernis af te dwingen.

- Laat zij wezen wat zii wil' antwoordde de graaf, zij zal diæ,
schoonen angr niet te vergeefs naar nij hebben uitgestrekt

Zoo sprekend, ging Lodewijk van Male, in de hand een glinsterend
goudstuk hotrdend, naar Livia toe.

Op het oogenblik dat hij haar wilde aansprekea, plaatste zich eene
oude vrouw, aro.zalig en haveloos gekleed, het zwartlokkig hoofd onder
eene witfe kap verborgen' en in wier oogen eene uitdrukking van zinne-
loosheid straalde, tusschen Livia en den graaf, stiet de eerste terug
en rigp met schorre sten :

- Mii he{ goud, mii... en niet voor u, gii vermomde bedriegster.
Livia trok zich verschrikt onder de nnenigte terug.
De graaf was verstoord en teleurgesteld, nn de mooie bedelares

tusschen het volk was verdwenen.
Hii stiet het wijf lnet hevigheid terug, doch deze greep hem bii

den arm en fluisterde hem toe :

- Graaf van Vlaaaderer4 Lodewijk van Male, zie mii goed in
de oogen.

- weg' *iiI !

- W"g, siéte de vrouv/ t*sschen de tanden, -weg ! Zie nii in
de oogea zeg ik, kent gij Kaatje van der Loren aiet meer, Kaatje...
ia ia..., Kaatie..., uw slachtoffer..., ik ben hare moeder..., verstaat
gij..., ik de moeder van Kaatje...

- \Meg, gij vervloekte witkap, durfÉ gii den graaf van Vlaanderen
aanraken !

Hij diende de oude vrouw een stomp toe, dat zij terugbonsde op de
wiikende riien der bedelaars en nieuwsgierigen.

Zij nchtte zich op in hare volle lengte en hief de zwarte vuist oonhoog.

- Vervloek de witte kap niet' vervloek haar niet, gii trotsche
graaf, riep de oude. Pas op, Lodewiik, pas op' geen naan' hij zii vors!
ôf bedelaar, zal rrrii ongestraft vloeken. ffoor naar mii, uw vloek zal
op u\r/ eigen hoofd terugvallen ; gedenk miine woorden' d9 wiltq kap
welke gij-dezen dag vervloekt hebt' zal tw hoofd met smaad bedekken
Denk e} aan dat ik het u gezegd heb.,. Vaarcttel !
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< Kent gii Kaatie niet ûreer... > (Blz. 36)



Een spottend lachen, een lach vol woesten haat, krampte haar
uit de keel

- Miin zoon, zei de gravin van Àrtois tot den graaf op bewogea
toon, niin zoon, geef haar het goud. ftret is flrsula' de heks, geef haar
het goud t

- Nooit zal ik dit vervloekte wiif een aalmoes schenken ! schuim-
bekte f,odewijk ; hare kunsten zullen bii mii geen opgang maken,

- Houdt haar tegen ! riep men uif het gevolg van den graaf. Houdt
baar, zii heeft de hand op den graaf gelegd.

- Zij is een zotwijf. ! zei Gilbert Matheiissen" Beter is het haar fe
lafen gaan, zii is geen aandacht waardig.

- In den kerker met de tooverkol ! riep een ander uit het gevolg.
Eensklaps slaakte deze een luiden gil Àllen z^gen om. De iongeling

die het laatst had geroepen, bracht de hand aan het achterhoofd en ttok
deze bloedend terug. Eene diepe wonde gaapte boven den nek Het bloed
gutste uit de wonde, rood, warm, den witten kraag van den fluweelen
mantel bevlekkend.

- Wat is er gaande ! Wat gebeurt er ? 'Waar is de misdadiger ?

riep men van alle zijden
Een man trad vooruitr ê€r rrâtl der lijfwacht, die onmiddellijk achter

het gevolg kwan.
Het was'Willem Heethoofd.
Hij stond daar met terneergeslagen G)gen, bloaend van schaamte i

spiit en smart stonden op ziin aangezicht te lez*n
femand die hem goed zou hebben gadegeslagen, zoru gezien hebben

hoe, onder de wimper* de oogen gloeiden als vuur.

- Graaf, sprak hij' er was gedrang in de menigte' ik wilde het volk
achteruit houden, keerde mij om, en zoo viel het ongeluk voon De punt
van mijn piek kwam terecht in het hoofd van dien jongeling. Hef is
wreed, ik ben de eerste om het ongeluk te betreuren"

Men droeg den gekwetste naar een arts, terwijl Lodewijk van Male
de schuld van alles op die vervloekte heks schoof.

- Mijn zoon, het is Llrsula, zei de gravin Ik wilde wel dat gij haar
het goud gegeven had,want harevervloekingen missen nooit haarkracht.
Die tooverheks is zeer machtig...

- Zii is eene ellendige bedriegster ! kreet de graaf. Gent herbergt
een menigte van die tooverkollen. Vervloekt zij hare tong, zij heeit dat
arme meisie weggejaagd. Ik zou haar geholpen hebben, al ware hef maar
alleen om het geiank van die oude'Witkap.

Hij schouwde in de menigte.

- Nu zie ik haar niet meer, vervolgde hij. Hebt gij gezien, Gilbert,
welken kant zi1 is uitgegaan ?

- Neen, mijn vorst, antwoordde de nieuwe deken der schipperg
ik zag haar alleen achteruit wijken, het meisje scheen verschrikt door de
oude vrouw, en is misschien weggevluchf.
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Intusschen had de oude Ursula zich largzaam uit de menigte ver.
wijderd. Niemand durfde haar terughouden Iedereen ging voor haar op
zij, want niemand wilde haar in den weg loopen' daar men haar een
geheimzinnige macht toeschreef en haar vloek meer geweesd werd dan
den donder des henels. De oude grinnikte van weugde* Zii was vr€cs€-
liik gewroken door 'Willem Heethoofd, den weemden boogschutter.

Livia had zich eveneens verwijderd, want toen zii hoorde dat het
wijf haar als vermonde bedriegster aanklaagde, gevoelde zij zich zoozeet
in het nauw gebracht, dat zij weesde herkend fe worden. Zii kon zoo
gemakkelijk niet uit het gedrang geraken als dit het geval was met
Ursula. Zii bad den dood in het hart en liet het plan varen om den graaf
het smeekschrift te overhandigen. Terwijl zij moeite deed om zich een
weg te banen fusschen het volk, haakte haar sluier vast er werd haar
van het hoofd gerukt. Rood van schaamte trachtte zii haat gelaat op.
aieuw te bedekkenr onderfusschen de menigte haar spottend toelachte en
allerlei zinspelingen maakte.

- Daar is de schoone bedelares !

- Het zal een zonderlinge gunst zijn' die zii van den graaf. al.-
smeekte.

- IIet was Éoch geen brood dat zij rrroeg, want zii bloosde als een
appel.

Iemand fluisterde haar zachties in het oor l

- Sla geen acht op mij, zie voor u, doch begeef u in de kerk, naar
de kapel van O. L. Vrouw. Daar zal ik bij u kom"en en u helpen.

Nog vuriger stroomde het bloed haar naar de wangen, want zii
herkende de stem van Hendrik van Cassel. Hoe kwam hij hier ? Had hij
haar opgennerkt en gezien bae zii de hand naar den graaf uitstak ? IIet
warrelde in haar hoofd zoa zonderling dooreen. Zii werd beurtelings
rood en bleek- Haar hart bonsde en alles was zoo dof in haar, alsof zii
alle gevoel verloren had, Zij bleef ter plaats sfaan en zag niet dat lang.
zamerhand het volk was geweken en zii zich gansch alleen op de plaats
bevond.

Zijherinnerde zich de woorden van Hendrik en haastte zich naar de
Lieve Vrouwekapel. Daar wachtte zij op den iongeling. Het duurde niet
Iang of de deur der kapel werd geopend en Hendrik verscheen. Hii
snelde op Livia toe, groette haar innemend, en scheen gansch vergeten
te zijn om welke reden hij hier gekomen was.

Livia vestigde smeekênd hare esg€n op hem en bezwoer henr. geen
tijd te verliezen

- Ik veronderstelr voegde zij er bij, dat gii iets moet weten, van
hetgeen mijn hart beklennt. Waarom zotdt gii mij anders uw hulp aan-
geboden hebben ?

- Inderdaad, Livia, antwoordde hii, ik heb sinds mijne terrrgkonsÉ
veel gehoord.

- Kent gij de geschiedenis van noijn vader ?
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- Ia' men vertelde mii van den twist in <De lsÀaal>, en het gevolg
hiervan. Ik rveet ook dat het leven van urn/ vader in gevaar is.

Een snik kreunde in de borst vaa het meisja
flendrik vervolgde:

- Ik herkende-u heden, frots uw vermornming' want herhaaldeliik
zag îk u in eenvoudige kleeding in het woud van St.Omer. Ik zag daarbii;
het papier in uw hand en giste alles.

- En waar waart gii dan ? vroeg Livia.
Zii wheen thans eeist te bemerken, dat Hendrik een geheel andere

kteedij'droeg dan hii gewoonlijk placht te dragen. Zii v*wonderde er
zich over.

- Hoe ls uw kleeding zoo veranded? Ziit gtj dan ook aan het
hof ?

- Ik bea daar heden geweest, Livia, en volgde den vorst in den
stoet. Doch laat ons over uwê zaak spreken; gij zoudt gaarne lijfsgenade
voor u!\f vader afsmeeken, nietwaar ?

- lu, doch ik werd, zooatrs gij zaag!, in mijn voornemen verhinderd.
Indien de gravin of Gilbert Matheûssen mii binnea het paleis ontmoetten,
zouden zij er mij met schande uitjagen.

- Dat zullen zii rriet, antwoordde Hendrik. Laat dit maar aan mii
over. Gii zult der- graaf veilig kunnen spreken.

De iongeling voegde er o,ntroerd bii:
- Het is mii bekend dat fodewijk van Male u hartstocht heeft

toegedragen. O, Livia, ik durf op uv/e deugd vertrouwenr rlââr niet op
uwe ondervinding. Ik beef vranneer ik denk, in welke gevaren' in welke
verzceking gii kunt geraken, Lodewiik van Male is een liederlijk man I
ih wees dat uwe nabiiheid zijne sluirnerende driften zal opwekken, doch
ik smeek u...

Livia hield hem met een gebaar tegen.

- Heb geen vrees, Hendrik, ik ben gewapead tegen iederen aanval
van den graaf.

- Luister niet naar hem, Livia, zelfs indien hii verklaart u tot ziine
vrouv/ te zullen nemen. Dit znlu nooit gebeuren dat zweer ik u, het zou
slechts ellende en verderf over u et mii brengen"

Livia schudde het hoofd.

- Neem niets van den graaf aan, geen teeken of herinnering, zelfs
niet de minste kleinigheid. Onthoud miine woorden !

Livia was zoo verslagen door dezen dringenden toon dat hare wees
nog aangnoeide. Zii zag smeekend naar den jongeling op.

Hendrik trok een ring van ziin vinger en stak dien aan een hare*
vingers.

Bovendien vermaande hij haar, zoodra de mis geëindigd wâsr îââr
des graven burtenpaleis te gaan.

- Ga' zeide hii, naar den zuideringang van den tuln, de portier io
mij goed bekend. Toon hem dezen ring, en zeg dat hij u op de plaats
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brenge waar gij met den graaf een geheim onderhoud kunt bekonen,
Vaarwei, dierbare Livia, ik noet u vedaten. Begeef u een uur na de mis
naar het paleis.

Livia beloof de zijne raadgevingen te volgen en zeide hem vaarwel
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- De oude woekeraar word door dit vooruitzicht zôô aflcschril<t clat
hif 

9r in toesternde orn ecr Born gclil, uit zijuèn geheirnen zal< voor teschieten.

Hij maakte na met veel rseerzin g'e{lirau rle hebben, goroed
om nogmaals allcerr in tc Pie'1t;t' hcm tegen.

(1it

rlllen. tlochzijrr lrol
zich,

ir irt lrl
riretzeitle hij,Ncon, ncen,

zal met o guuo.

l

1

J

I

f
'1

?

llet'nir,rd, ulzoo zijn wij aetrourvtl, ih

"i

,ir, 
,

li

I

.t
,\

,;l
i,'

ri

it

(l()Ir ilcl(

#;,r*; '

Pieten Van den Bossche.

-- Wilt gij u dan brel<en, rlierbaron vriend ?-- lk heb urv to levcn lief lleua,r'd, ornrlat gij rloor: lroi schcrrkelvatr:ou al te lil:iuo sorn u rriot voor den galg zou,it krrnncn lcdrlcn. \\Irj
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niot, rloor hot, goutl to spiùreu, ,len bezitter varr tlo zakkcn doerlnau8l,u. I(orn, ik zai ,o.f u grla,u, opoo het luili en geef mij do larnp.

,_^^'totto*rl gaf met wcorzin toe, te meer daar hij Van den lJosscho nog.qaal8 eoue bowcging zag rnakon orn het fluitje te bospelen.
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