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TERUG TE GENT

De dood van den ggperbevelhebberrvierp in het vraamsche kamp
een hevige onjsteltenis. Het verhaar, dat pieter van den g"Ë;r had lateiuitstrooien, als zou hij door een beroerte zijn g"t"offe"r-"ond overJingang.

. P.ç gravin, die zich te Brugge niet meer veilig voelde, verliet destad bij het eerste morgenglor"olîoor GilberÉ Matfieûssen;" Ë;;g*volg vergezeld.

_^ ,Dll vofgenden dag bevond Siaon Bette zich in een kalmere ge.
Tl_"1.r1"T-ing. ttij was een oppervlakkig man ; in ziin vreugde efin
zryn snart was hij even vurig als kortstondig.

Pieter van den Bosch_opinde de deur vin ziinkamer en trad binnen.
- ; Heer Simon, sprak-hij, ik moet u over een ernstig punt komen

onderhouden.

- Spreek wii, Pieter.
. --Gij weet {atlan Yoens mijn oom was, aldus sta ik in de naaste
betrekkingen met Livia. Ik wil dus dat het meisje aan mijn zorgen wordttoevertrouwd en miin huis met mii zal deelen.'

Er kookte iets in het gemoed'van Simon,

- Pieter van den Boich, antwoordde -hij, ik weet dat de goede
Yoens bii ziin dood rustiger is ingeslui-"rd tô"" r"-"ùrlr.""a"ùË
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dat wij heiden voor ziine dochter zorgen zouden. \Mii hebben hem zulks
onder eede beloofd.

- Alles goed en wel, maar ik doe hier ten stelligste mijne rechten
als bloedverwant gelden, en zoo het zijn moetn wil ik de zaak aan een
raad onderwe4te&

- Doe al wat gij wilt, Pieter, hernam Simon beslistn ik wil den
laatsten wil van den man handhaven.

Hij keek den jongen man bij deze woorden vastberaden in de oogen

- Ik weet, voegde hii er bii dat gij een goed soldaat zijt, een man
die in het oogenblik van 't gevaar voor niets terugdeinst, Gii zijt geroe.
pen orn uw volk aan te voeren terwiil niets mij verbindt om het leger te
volgen, Livia zo:u dus bij u g€en tehuis vinden.

- Ik denk toch dat zii bii mii veiliger zalwezen dan bii u" Gii weet
hoe geheel Gent tegen den graaf is opgestaan, alle weerbare mannen
hebben de wapens opgenomen, de achterblijvers zal men als lafaards
beschouwen i wanneer gij aan uw voornemea gevolg geefl om den striid
vaarwel te zeggen, zoo zal men u te Gent met den vinger wijzen De
dochter van onzen eersten aanvoerder zou dus niet in volle veiligheid
bii r zijn.

Simon lachte zegevierend.

- Uw eigen woorden geven mif gelijk' sprak hii Men zal weten,
dat ik tehuis blijf on over de veiligheid van Livia, de geliefde dochter
van den betreurden aanvoerder, te waken. En, voegde hij er bij, het
hoofd in den nek werpend, ik ben als ridder, als hoofdman van het
goudsrnidsgilde en als burgemeester van Gent, in alle opzichten de meest
geschikte persoon in de geheele stad, oln een zoo teeder als lief meisje
te beschermen.

Met deze woorden schoof hii ziin hoofddeksel recht, nam zijn stok,
trad fier de kamer uit en liet Pieter van den Bosch beteuterd staan.

- De man heeft in dit opzicht gelijk, mompelde Pieter, doch in
ieder geval wil ik een waakzaaûr oog op haar houden.

Op denzelfden morgen daf Livia Brugge verliet, togen al de Wit-
kappen mede om het lijk van hun overleden aanvoerder naar zijn laatste
rustplaats te volgen. Geheel Gent kwam het lijk te gemoet en een stoet
monniken hief een plechtigen liikzang aar*

De baar, door Pieter van den Bosch en vijf anderen gedragen, werd
de stad, binnengebracht. Een oneindige stoet Witkappen volgdè het lijk ;
duizenden van hen droegen flambouwenr wâârmed€ zii het lllk tot in'de
kerk vergezelden.

Na de begrafenis nam de waardige heer Simon Bette de snikkende
Livia noede naar huis. De goudsmid wilde zich in de armen vrerpen van
zijne teedere echtgenoote, doch deze hield hem met een ruv/- gebaar
tegen,

- 
'Waar komt ge vandaan ?

- Maar daf weet gij toch wel t Ik kom van het slagveld en heb
Brugge ingenomea.
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Iudith bezag hem nedelijdend.
Gij Brugge ingenomen ? Maar gesteld dat gij waarheid spreekt,

zoo strekt u die daad tot eeuwige schande.

- Schande ?... Judith...

- Zwijg, man. Ïk noem het een schander een drievoudige schande.
Ziit ge dan vèrgeten wat de graaf voor u deed, hoe hij u van een armen
ambachtsman tot ridder verhief en aldus mogelijk maaktE dat gii tot een
der burgemeesters van Gent werdt aangesteld ? Ziit gij vergeten, drie.
maal ondankbare kerel, dat gij met den graaf de schitterendste zaken
dreeft, die u aanzien en rijkdom sehonken ? En nu gaat een burgemeester,
een man, die de wet tot in hare minste beteekenis moet uitvoeren, zich
aan het hoofd van een bende oproerlingen plaatsen. O, God' het is
verschrikkelijk !

En de arme |udith barstte in een heeten tranenvloed los.

- En intusschen, vervolgde zij,laat hij nii alleen, terwijl gedurende
zijn afvtezigheid mijn huis bezoedeld wordt door heksen en ander ge.
broed. Ik heb wel voorspeld, dat haar komst ongeluk over mijn huis zou
roepen*. het is verschrikkeliik... verschrikkelijk..

- Wier komst ? vroeg Simon,

- Wel van die vervloekte heks Ursula. Sinds gii in betrekking staat
nnet die oproerlingen, wordt mijn huis bezocht door allerlei slecht volk.
Maar ik heb er genoeg van, ik wil vertrekken, in ballingschap leven'
liever nog dan deze schande langer te dragen"

Simon wierp zich voor haar op de knieën en bezwoer haar toch
toegevend te willen zijn, IJii was gedwongen geweest door de omstan.
digheden en wilde verder niets te maken hebben met die'Witkappen.

Op deze woorden droogde zij haar tranen af en keek heb streng
aan.

- Op één voorwaarde wil ik u vergiffenis schenken ! sprak zii.

- Laat hooren, miin lieve engel !

- Dat gii u op de bloote knieën voor den graaf. zalt werpen en
hem ootmoedig om vergiffenis smeeken.

De eisch was hard, maar Simon stemde toe.

- Ook noet gii in het openbaar afbreken met die vervloekfe
'Witkappen.

- Maar bedenk eens, ludith, waagde Simon te zeggen, hoe gevaar.
lijk dat zau ziin, want de 'Witkappen zaaden ons huis komen plunderen.

Daaraan had |udith niet gedacht.

- Ik zal lrrrii van hen verwiiderd houden, hernam de goudsmid'
zonder hen in het minst te krenken, want in den huidigen tii{ kan men
nooit te vooruiehtig ziin.

-- Dat de cluivel de hoofdmannen uwer vervloekte'Witkappen hale.
Uw Pieter van den Bosch, uw |an Yoens en de anderen.

Simon hield haar met een gebaar tegen"

- Vrouw ! riep hij verschrikt uit, laster niet, vervloek geen doode !
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- Wat... wie dood ?

- 
'Weet gij het verschrikkeliike nieuws nietr weet gii dan niet voor

wien den ganschen dag de klokken hebben geluid, voor wien in alle
kerken plechtige diensten werden gecelebreerd?

- Is de graaf dood, vermoord ?

- |rJgen, de graaf bleef ongedeerd.

- Voor wien luidden dan de klokken ?

- Voor fan Yoens !
Een glimlach verscheen op haar lippen.

- Dan heeft hii ziin verdiend loon"

- \,rsgqly, die man was een held !

- la, in ziin soort

- Nogmaals, vfouw, sprak de man rnet een vastberadenheid, die
hii niet gewoon was voor zijn |udiÉh aan den dag te leggea die man was
een held en God hebbe ziine ziel. f,aster geen doode !

- Mii is het wel, doch ik kon den man niet uitstaan.

- Àch, fudith, hij is dood en heeft van's lcvens barheid niets meer
te duchten. Maar.*

- Maar ?...
Simon naderde haar streelend.

- |udith lief, ik weet welk een teedere ziel gii hebt, hoe het lot
van een arm mensch u de tranen uit de oogen perst, ik weet dat gij een
meêwarig hart bezit en...

- En 1.. woeg zii verbaasd.

- I"n Yoens liet een w€€s nâr een dochter, een engel liever, de
goedheid in persoon, de schoonheid in al haar vormen. Zii heeft groote
schoone oogen, die een verblindend licht afwerpen, lokken waardig om
een heiligenbeeld te omkransen, cen...

- Zoa men niet zegge$ dat gij op dit meisje verliefd ziit ! barstte
fudith los.

- Vrouw, het schoone laat mij niet ongwoelig, daarom huwde
ik u"

Deze zinspeling trof haar doet, want ]udith werd kalmen

- Zii is thans een arme q/ees, een arm verlaten kind' zonder ouders
of vrienden, alleen op de wereld, geheel alleen, en daarom... daarom heb
ik gedacht, dat het u behaaglijk zou zijn, behaagliik aan uw medelijdend
hart, haar hier in huis op te nemen als ons kind, als onze dochter, daar
God ons toch geen kinderen schonk... Zeg, vroaw, wilt gii zulks, het zal
ons zegen schenker.

Dit rnengsel van vleierii en goedhartigheid had een zonderlinge uit-
werking en bracht een feit teweeg, dat sinds lang onbekend was gebleven
in het leven van den goudsmid.

Ziine wederhelft vloog hem om den hals ea kuste hem onder de
betuiging eener hartelijke genegenheid.

- Simon, sprak zii, daaraan herlcen ik den man met het edel hart,
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vol waardeering voor het lot van anderen, vol genegenheid voor uv/e
zoo troostelooze echtgenoote... ia, het meisje zal ons welkom zijn, zij zal
aan onzen disch zitten als het kind van den huize... God wilde niet dat
ik de moedervreugde genoot, zij zaL ons kind wezen; onze innig geliefde
dochter,

- Vrouw, zoo is het goed. DaÉ God u voor deze daad zegene,

- Breng haar hier, Simon

- tru, ik loop aL
De man haastte zich de trappen af, nam Livia bij de hand en bracht

haar naar boven
Livia weende en dankte in hartroerende woorden de vrou\il voor

hare goedheid, haar belovend een dankbaar kind te zijn.
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