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BII DEN GRAÀF

Dreunend weergalmden de klokkenfonen van de SinJ.Bavo door de
lucht. Rav'en krasten luid en vluchtten langs de gaten waardoor de klok.
ken haar klanken over de goede stad Gent zonden,

Livia sprong op en verliet de kapel. Zij venmeed zorgvuldig de
meest bezochte straten der stad en stapte de pocrt uif, naar het buifen-
paleis van den graaf. Lodewijk van Matre had dit paleis laten bouwen
met ongelooflijke kosfen. Het stond op een unr gaans buiten de Brugsche
poort, op het grondgebied van W'ondelgen, en had tweehonderd duizend
frank gekost, die de graaf val zijn volk had afgeperst. Hef lag in het
midden van een vruchtbaar doch vlak landschap en was door een be-
kooriiik park en tuinen omringd. Hier was het dat de graaf, sinds deo
dood van ziine wouw, zich meestal ophield. Hier was het ook dat de
gravin van Artois, ziine moeder, de Vlaming-hatende vrouwr hem kwam
opzoeken en ondanks haar hooge staatkundige bekwaanaheid, haar zoon
tegen de << eischen >> der Vlamingen opruide. Dank zij hare tusschen.
komst werd de graaf uit nenig gevaar gered, want hare raadgevingen
waren in het oogenblik van gevaar van het grootste nlat, Zii had veel
invloed bii het hof van Frankrijk en had in alle zaken den hertog van
Bourgondië in hare rnacht, sinds deze door hare kuiperijeu de veertien.
jarige dochter van Lodewijk van Male had gehuwd.

De graaf van Vlaanderen v/as zeer jong in bet huwelijk getteden
en was pas zes en dertig jaar oud, loen ziine vrouvy stierf en zijne dochter
met den hertog van Bourgondië trouwde.

Livia volgde den raad van Hendrik van Cassel, en richtte hare
schreden naar den zuideringang der tuinen van hef paleis. Daar rvaakte
de portier, van wien Hendrik had gesproken, in eEn toren

- Wat verlangt gij' meisie ? woeg de man.

- Ik zotr çJaarne den graaf spreken.
De portier het ziine blikken nnet een schalkschen lach op haar rusten.

f,ivia bloosde. Zij was beschaamd, daar zii wist dat eene oncerbare ver-
denking op haar rustte. Doch wat zov ze niet al hebben willen verdragen
voor haar geliefden vader.

- ]![23i, meisie, hernam de portier, gij moet u naar den hoofd-
iagang wenden"

- Ik moet den graaf persoonlijk spreken ! antwoordde zij.
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Zii toonde hem den ring.
Onndddellijk werd zij door den portier met eerbied bejegend.

- \Maar kan ik den graaf zien,? vroeg zii.

- Tegen den middag gaat hij gewoonlijk wandelen, zeide de man'
Ga ginds in dit kleine zomerhuis i daar zalt gii wel gelegenheid vinden
hem te spreken.

Maar zal de gravin van Àrfois of Gilbert Matheiissen daar niet
ziin ? stamelde Livia.- 

- Neen, heden niet, want beiden ziin nog in dE stad. Ik zag dea
,qraaf zooeven wandelen met den heer Walter van Enghien"

- En indien hii daar niet konot ?

- O, indien hii voorbij den toren kont zal ik hem zeggen' dat een
meisje in het zomerhuisje op hem wacht. llij zaL zeker niet nalaten zich
,dadelijk daarheen te spoeden.

Livia bloosde nog sterken Den raad van Hendrik indachtig, wachtte
zii zich wel met den portier een gesprek te voeren en hem verdere uit
leggingen te geven. Zij volgde hem zwijgend naar het zonaerhuis. Een
groota vijver bespoelde het langs den zuiderkant en blanke zwanen
,dreven statig op 't weerspiegelend water, bii het ruischen van het lgcvver
en de weelde van den zonneschijn. Toen Livia in het vertrek werd
gebracht, bemerkte zii op tafel verscheidene handschriften en schrijf-
behoeften. Een blauw fluweelen mantel met hennelijn' otnzet, was adhÉe-
loos over een stoel gev/orpen. De graaf scheen dus reeds in het vertre'k
te zijn geweest en had zijn mantel waarmede hij naar de kerk ging'
v/egens de hitte afgelegd. Het ware moeiliik om te bescbrijven wat er
in Livia's hart omging. Zij nam het briefje dat zii dien morgen aan den
graaf had willen afgeven en herlas den inhoud nog eenmaal. |uist foen
iil hiermede bezig was, werd de deur geopend en f,odewijk van Male
stond voor haar. Verschrikt, verrast, ontroerd verloor Livia hare tegen-
woordigheid van geesL Het papier ontglipte haar vingers' zii sloeg de
handen als in wanhoop voor de oogen, wreef foen over haar voorhoofd
als wilde zii de zonderlinge, angstige gevoelens verdrijven die haar over-
vielen. Toen wierp zii een verwarden blik op den graaf, waarin een
wereld lag van smart en vrees, Zii kon geen woord uitbrengen, haar
keel was droog, zii snakte naar adem. Met de handen naar hern uitge-
stoken viel zii toen op de knieën en zag wanhopig smeekend naar hem op.

- Livia, Livia, zeide de graaf. Sta op en verhaal urii wclke redea
'de doshter van lan Yoens hier heeff heen gevoerd.

- Ach graaf, antwoordde zii, ik lig hier geknield voor mijn vorst
om ziine tusschenko nst af te srneeken, opdat ik eene dochter moge blij-
'ven en niet eene wees die haar beminden vader beureent.

- Livia, ik begrijp u niet..., wat is er gaande ?

- Lees dit geschrif t, o, graafr, ik bid u' wees goedertieren.
Zij nam het geschrift van den grond op, reikte het Lodewiik toe'

en voegde er bii r
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- Vorst, thans ben ik te veel aangedaan o- rniine zaak te kunnen
bepleiten"

Een uitdrukking van doodelijken angst lag op het gelaat van het
.meisje. Lodewijk nam het papier aan en las het met aandachf. Naarmate
hii verder lac trok eea wolk van wrevel ovæ ziin gelaat, zijne vingers
hielden bevend, zenuwachtig het papier vast.

Het scheen hem eere onaangeûame tijding. Evenwel nam ziin gelaat
.langzamerhand de wooliike plooi weer aan, de fi)gen herkregen hun
bliimoedige uitdrukking.

- Livia, zoo sprak hij, Livia gij zegt dat uw vader, ]an Yoen*
.slechts de onwijwillige oorzaak was van den dood van den man ?

- Iu' mijn vorst.

- Zonderbng, mompelde Lodewijk, men vertelde mij de zaak
.aaders.

- Men bracht u in dwaling.

- Ik vernam het van iemand die het tooneel heeft bijgewoond, van
'Gilbert Matheiissen

Bij het hooren van dien naam werd Livia bleek
Doch zij kon zich overneesteren.

- Het is onwaar ! fiep zii, mijn vader is onschuldig. En gii miin
vorst, gij kunt, ia, gij zult hem redden.

In de oogen van den graaf blonk een geheimzinnige begeerte, hii
wilde het meisje een gunstig antwoord geveî, doch hij bezinde zicû en
'riep:

- Hoe kan ik dat, Livia, hoe kan ik een man sparen' die mij in
nijn teederste gevoelens heeft gekrenkt, die datgene wat mijn leven
uitmaakte, van mijn hof heeft verwiiderd, aan miin oog heeft ontrokken.

- Mijn vorst, beschuldig mijn vader niet, wat hii deed raadde ik
tem aan, ia, ik smeekte er hem on.

- Gii Livia !

- lu, heer graaf, Ik smeekte hem mij van uw hof te vcrwiideren Ik
was hier niet op miine plaats.

- Hoe ! gij komt mii voor uw vader genade vraçlen, voor hem, die
de oorzaak is van miin hartstocht voor u, want hij is het die u aan het
hof bracht. Hii is dus dubbel schuldig, daar hii eerst de vlam in mijn
hart ontstak om haar nadien te versmachten, om mij van dat o'ogenblik
af. zoo ongelukkig te maken !

Livia stond daar voor hem met terneergeslagen oogen; zij voelde
dat de graaf gedeelteliik geliik had, doch aan den anderen kant begrcç
zii maar al te goed, dat haar vader haar niet naar het Hof had gevoerd
om in de s*ikken van den graaf te vallen.

]a" hernam Lodewijk, uw vader verdient den dood, want hij
teeft mii schandelijk bedrogen, hij heeft mii ongelukkig gemaakt op het
oogenblik dat ik het geluk in miin bereik had.

Hij voegde er teeder, bijna smeekend bii:
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- Zie Livia, ik heb u liefgehad zooals nooit een man een meisje
heeft bemind. Gii waart *ijt alles, gij lachte mii toe als het eerste licht
van den morgen, uw stem ruischte in mijn ooren als een muziek van
engelen, uw beeld verscheen nij des nachts in mijne droonen, als het
licht in het brein van een kranke. Livia gij v/aart mijn alles.

Het meisje had beide handen vooruit gestoken als wilde zii een
gevaar afweren; zij weesde dat de graaf waarheid sprak' zij geloofde
dat hij haar eens had liefgehad' doch zij twijf.elde aan de goede bedoe-
lingen dier liefde.

- I^, Livia, hernann de graaf, ja, nu nog heb ik u lief. Ik zou gedaan
hebben al wat een man voor een beminde vrouv/ doen kan; ik zou u
gehuwd hebben, indien niet op de vorsten het verbod als een vloek lag,
iemand beneden hun stand te huwen.

- Mijn vorst, antwoordde Livia, dit huwelijk zou boven mijn
stand en boven miine wenscben zijn geweest. Nimmer kon ik uw gelijke
ziin, l',oe zou ik dan uwe vrouw geworden zijn? lk had u door nnijn
huwelijk onteerd.

- ï{een, neen, Livia, giy zotdt ons huweliik met uv/ schoonheid
vereerd hebben... Doch die tijden zijn voorbii wii moeten thans over
een andere zaak spreken. Het leven van uw vader ligt in mijne handen
en... wat zou ik van u mogen hopen, indien ik hem vergiffenis schenk ?'

- Graaf...

- Ik herhaal het, ryrak Lodewiik tot het ontroerde meisje, wat
mag ik van u in dit geval verwachten ?

- Mijne eeuwige dankbaarheid, vorsl
Lodervijk lachte schamper.

Meisie, meisje, ook uw leven is in mijne macht Ik kan u hier op-.
sluifen zonder dat er te Genf iemand over kraaien zolu.

- Mijn vorst, sprak het meisie, dat zrlJlt, ge niet doen, reeds al te
veel is het volk opgewonden.

- flet volk, ryotte Lodewiik, wat is het volk ? Goed on door ons
te worden uitgeperstr om als slaven voor den ploeg te loopen, om geld
op te brengen voor ons, de rijken, de orachtigen. Doch om weer op de
zaak terag,te komen, ik wil uw vader genade verleenen, als gij nij uw
hart schenkt.

- O, miin vorsf, verneder uwe edele inborst nieÉ zoo ver, om van
uw rnactt gebruik te maken om een arol, onschuldig meisie te verleiden.

- Xk spreek van geen verleiden, Livia.
Het meisje trad naar de taf.el, narn een blad papier en zeide l

- Hier mijn vorst, doe eene daad van goedertierenheid en bekrach.
tig met uwe handteekening de genade voor miin vader.

De graaf aaruelde. Hij ging naar de tafel en legde zijne hand op het
papier.

tivia stomd daar met gevouwen handen, in den ademloozen angsf
van gespannen. verreachfing, stom en bewegingloos.
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De graaf zag haar aan. Het was atrs een foovercnachf die opeens al
zijn goede voornemsns in duigen sloeg en het bloed van den wellust naar
zijn slapen dreef. flet meisje dat sm.eekend voor hem stond ïyas zoo
overweldigend schoon in haar angst, dat het duizelde en bonsde in het
hoofd vaa den graaf.

- Neen, Livia, riep hij' neen, onder één voorwaarde wil ik uw
vader vergi{fenis schenken. Geef mij hoop' dat gtj nii zult liefhebben.
En zoo Sii nûii slechfs een woord daartoe zegt, zal uw vader wii zijn

- Ik kan niet..., ik kan niet !

- GeeÊ rnij de geringste hoop en uw vader zal leven

- \i/orst, vraag mij het onmogelijke niet.

- Hier, ontvang dit als verzekeriag rnijner liefde, neegr aan.
Hij narn een prachtig bewerkten kefting van zaiver goud van zijn

hals' denzelfden dien wii wouw ludith in een onzer vorige hoofdstukkea
op de tafel van Sinon Betfe hebben zien v/erpen.

- Draag dezen ketting, Livia, hij was bestemd voor een dierbaren
bloedverwant, 'WalÉer van Enghien, doch nieoaand kaa f,odewijk zoc
dierbaar zijn als gij. Draag den ketting en laat mij hopen

Livia stond daar als iernand, vervolgd tot aan den rand valr een
afgrond.

- Iltiin vorst, sprak zii ik durf dien ketting niet dragen.
De graaf lachte.

- \Maaron niet ? vroeg hii.
-- Indien de gravin van Àrtois of een uwer frawanten uwe gift aan

mijn hals naochf bespeuren, zouden zij dadelijk het kostbaar otuk her-
kennen, en weten dat het van u komt.

De graaf scheen daor deze opmerking getroffen, want hii weesde
zijne moeder.

- Zii behooren dat niet te lveten sprak hij; gij kunt zeggen, dat
de kettinq eene gifit rvas der oude barones, welke u aoo lief had, en f,et
hof verlaten heeft, om. hare dagen als eene non te eindigen.

- Neen, miin vorst, itrr kan niet liegen. Ik kan dezen ketting niet
aanasmen, vrant dan zow beel de wereld weten dat hij van u komt.

Nogneaals scheen de graaf verslagen, maar hij herstelde zieh wedev
oîn en antwoordde beslist l

- Ik heb geea vrees voor nijne moeder, Gii zult den ketting dragen,
trots de gravin van Àrtois. f,ivia, ik smeek het u, en dit zal voor noij een
teeken zijn, dat ik mag hopen. FIet zal zijn als cen verdrag fusschen ons,

- Neen, ik kan niet zwiigend in miin schande toestemmen, Behoud
uw geschenk, en laat mii onschuldig van hier weggaan,

- lu, en vadedoosl
Livia wrong de handen

- Vaarwcl, Livia' voegde hii er bij, ons onderhoud is ten einde.
De hoofdo{ficier is reeds in 't bezit van 't bevel om uw vader, zoodra
hii g€v"at is, op te knoopen.
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De graaf veinsde weg te gaao hij keerde zich om en stapte naar
de deur. Livia wierp zieh doodsbleek tusschen hem en de deur en vatte
hem bij zijn mantel, terwijl zij met eene beklemde stem riep:

- Bliif, o, bliif, schenk mijn vader genade en ik zal den ketting
dragen

Lodewijk hief haar van den grond opr nâm den ketting ea hing dien
glinlachend en streelend om haar halç,

- Ach, hoe gaarne zou ik deze gouden schakels willen verwisselen,
met zware boeien in een donkeren kerker, indien mijn vader maar ge-
nade verkreeg.

- Stil, Livia, stil, riep de graaf, maak niet dat ik nog eenmaal op
mijn besluit terug kom.

Hij bukte zich over de tafel en schreef voor Livia het verlangde stuk.

- Itrier, neem aan Doch denk er aan' dat wij thans een verdrag
hebben gesloten. Zoo gii weigert mij te komen bezoeken o[ den kettingr
te dragen, wee dan uw vader ! Vaarwel

De graa{ vertrok, trotsch op zijt overwinning. Lodewijk van Male
geloofde €r aan, zooals het biigeloof van dien tiid witdo dat Livia hem
zou liefhebben, zoolang zii het teeken zou dragen

Livia verborg het geschrift in haar fluweelen kraag en verliet op
hare beurt het zomerhuisie. Toen zij het kleine, langs weerskanten met
dicht kreupelhout bezette voetpad betrad, hoorde zii opeens de takken be.
wegen en iemand tusschen het geboomte loopen. Ziikeek om en zaghoe
een man zich achter een boonr verborg. Zoo snel zii kom, liep zii naar
de poort want zij was bang in dit verblijf, waar alles wellust en zingenot'
ademds. Nu zij de lijfsgenade van haar vader had bekomen, begonnen
de moeilijkheden van haar toestand zwaar op haar gemoed te drukken.

De overspanning harer zenuwen had haar een oogeablik het gevaar-
lijke van harE belofte aan den graaf doen vergeten, doch nu, na den
storm, kreeg zij het gevoel van naderende rampen Zander eenig ongevat'
bereikte zii d,e poort der stad. Reikhabend om haar vader het goede
nieuws te brengen, ging zii langs den kortsten weg naar de schuilplaats
van haar vader. Zij sloeg nabij de stadswallen eene afgelegen straat in,
alwaar eenige huizen stonden, omgeven door kleine tuinen, die aan
gegoede burgers schenen toe te behooren Nauwelijks was zij de straat
ingeslagen of een zonderling geluid trof hare ooren. Het was een ver.
ward genrcht van oproerig geschreeu% van dreigen en ver'tvenschingen.
Zii zag hoe eenige mannen in plechtigen optocht vooruit traden en
ocnringd werden door eene groote volksmassa' die den graaf in duidelijke
woorden vervloekte.

Zijhtorde een poorter aan een ander zeggent

- Het ziin de afgevaardigden, die naar het buitenverblijf van dea
gnaaf gaan om hem de invriiheidstelling van Simon Bette te wagen.

- fia, ia, een der burgemeesters van de wijken

- Inderdaad. De graaf heeft het recht niet op eigen hand hem vast
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te houden, zonder een bevel van de overheid der stad, die wij' wije
poorters van Gent, aan het hoofd stellen.

Dat is een ellendige inbreuk op onze vriiheden' die Lodewijk
van Male erg zo:a kunnen berouwen, za d9 andeJe poorter.

- Iu, {at zal hij zeker, wanneer, hij Simon Befte niet loslaat.
Livia scheen in den grond te zinken van schaamt€r toen zij hoorde

hoe de graaf weer eens de ontevredenheid van het volk had o-pgewekt'
hoe hii lângzamerhand meer en meer door de Vllmingen -werd veracht,
terrviil ùi,-de dochter van een der- vurigste aanhangels der--volkszaak"
met éen graaf een schandelijk verdrag had gesloten. Het volk naderde.
Luider wéerklonken de stemmen, de afgevaardigden aanmoedigend met
woord en gebaar. Livia zag zich door het volk omringd en werd tegen
de deur van een der tuinen gedrongen. Zii was bang dat men haar her-
kennen zou en alhoervel zii van het volk niets te duchten had' brandde
haar dq kefting op de borst als schakels van vuur. Zij dræ.g hare
schande. lfare vrees maakte haar stout en zii aarzelde niet om den tuin
binnen te gaan. Haar mantel was haar door het woest gedrang gedeelte-
Iiik van het lichaam gerukt, de haak was gebroken en na zag men op
hare borst den schitterenden gouden ketting. In de deur van het huis
stond een meisie dat naar het gewoel op sfraat zag.Livia ging naar haar
toe en vro€g haar voor een oogenblik eene schuilplaats Het m_eisie tot
wie zij zich-wendde \À/as van eene buitengewone schoonheid. Hare ge-
sÉalte'was fiizig en schoon gevormd. Hare oogen stemden met hare
zvrarte haarlokken en blanke huid, terwiil hare houding zoo edel wa$
dat Livia dacht voor eene vrouw van adellijke geboorte te staan. In hare
oogen lag iets droonerigs, iets dat tot weemoed stemde en scheen te
getuigen van veel smart.

Taen zij Livia van naderbij zag jaeg een gloeiend rood haar over
de wangen. Hare oogen bleven als genageld op den schitterenden gou,
den ketting. Zij antwoordde op Livia's verontsch-uldiging over haar
indrinqen, met een vluchtige verzekering, dat zij welkom wâsr €r zoolang
kon bliiven tot de rnenigte voorbij was. De zachtheid van haar blik
verdonkerde en werd overschaduwd door een nevel van bitterheid, die
ook doorklonk in de volgende woorden:

- Gii moogt ook v'6ôr uw vertrek van hier uw mantel in orde
brengen, want ik veronderstel dat gij niet gaarne langs de straten zoudt
gaan, opgeschikt met zulk een ketting, want iedereen zou kunnen zien
d"t gij dien van den graaf hebt ontvangen, in ruil voor een anderen
dieast.

Livia, verrast en gekwetst door deze woorden, wist noch hierop te
aatwoordenr noch wat zii er van denken onoest. Hoe wist dat meisje
;ulks ? Haar onderhoud met den graaf kon nog niemand bekend zijn,
':ngezien zij pas van het paleis kwam. Zij stond daar sprakeloos, beur-
tplings bleek en rood wordend. Livia was niet biigeloovig; ze hechtte
gBen geloof aan bezweringen noch betooveringen. Àan voorspellingen
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van waarzeggers die beweerden de toekomst te kunnen doordringeo gaf
ze geela gehooa l{et kwam dan ook bij haar niet op, te veronderstellen
dat het meisje door zulk een buitengewoon niddei te weten zoa zijn
gekomen hoe zij aan den kettiag kwam. Zij wist. niet hoe zij de onbe-
kende moest te woord staan

Zii aatwoordde daaronn in het geheel niet en herstelde haastig haar
mantel, doch hare zenuwachtigheid verried de verwarring en verlegen-
heid waaraaî ze ten prooi was. De onbekeude hield echter niet op, en
net eene stem waaruit groote droefheid scheen te spreken, hervatte zii;

- Ik ken hem maar al te wel. Maar ik wil u niet uithooren, ik heb
dat recht niet. Kom, ik zal uw mantel vasÉmaken, uwe handen beven zoo
fel clat gij het moeilijk zell z.oudt ku""en

Zii trad, op Livia toe en hielp haar.

- Zie zoo. Trek hem nu een weinig dichter, dat men dc goudon
schakels niet rneer zie. Zoo is het goed. Trek de kraag van uv/en mantel
wat over uw gelaat...

Zii bezag het meisie met een innig medelijden

- 
'Wacht u, hernam deze laatste, \rvees op uw hoede; de geschen-

ken van vorsten aan jonge meisjes zijn als de aetten van den vogel-
vanger...

De onbekende hield een oogenblik op en Livia strak aankijken{
voegde zii er aan toet-- Ontwijle de strikken van [,odervijk van Male,Iaat u niet vangen,
meisje. En ga nu, de menigte is-heen, want anders nocht uw aanwezig-
heid hier verkeerd worden uitgelegd.

Er was zulk een nadruk in de woorden van de onbekende, dat Livia
het hoofd boog en hevig ontroerd afscheid nam. Zij ging met knikkende
knieën naar haar vader, gaf hen het geschrift van den vorst, en snikte
van vreugde toen hij haar tot dank o-helsde.

Nochtans overschaduwden donkere wollcen het voorhoofd van )an
Yoens en hij mompelde r

- God, was het maar nief noodig geweest mi1'n kind die vernede-
ring op te leggen !
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