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\Mij voeren den lezer naar het kasteel van'Wondelgem terug. Het
was de dag die volgde op den moord van Rogier van Hauterive. De
ongelukkige Livia, die met geweld was ontvoerd, zat in een prachtig
vertrek en treurde over haar droevig lot. Het volk had zich zoozeer in
zijn roes laten medeslepen, dat het niet eens geleÉ had op den maagdenroof. Het \ilas een stoute onderneming geweest, die de graaf op touw
had gezet en zoo zi1' geslaagd was, dan was zulks vô6ral te danken aan
het feit dat het volk slechts oogen en ooren over had voor zijne vreugde;
Livia was nu geheel in ziine macht. Ze zag door de met ijzeren staven
voorziene vensters en benijdde de vogels in de lucht, die in het volle
gevoel hunner vriiheid de ruimte doorkliefden.
Àldus in gedachten verdiept, hoorde zii plots den sleutel in het
slot knarsen. De deur ging open en een man trad binnen. De opstaande
!"uug uan zijn rrantel en de diep getrokken hoed, verborgen zijn gelaat
Doch Livia vernoedde wie het was. De man nam ziin hoed af en de
graaf van Vlaanderen stond voor haar. Er was iets trotsch, iets onbe.
schrijfelijk verschrikkelijks in zijn wezenstrekken te lezen,
De graaf naderde haar en sprak I
Gii zijt ongetwijfeld verwonderd, mijn schatie, dat ik u liet ont.
- en tot mijne gevangene maakte. Doch uw vader heeft mijne goedvoeren
heid met zulk een smaad beloond, dat het mij wel geoorloofd ïvas een
wederwraak te nemen.
Mijn vorst, antwoordde het meisie bevend, ik ben in uwe macht,
- dut ik niets meer te verwachten heb van uw medelijden, doch
ik weet
zoo onmenschelijk zult gij toch niet zijn, mij verantwoordelijk te stellen
voor de daden van anderen.
Bii God I dat zult gij ! riep de graaf.. Hoor mii aan, Livia, ik heb
u zoozeet
liefgehad, dat ik alles zou hebben laten staan, troon en kroon
om u te huwen. Hef was mii alleen om uv/e liefde te doen. Om uwentwil
laadde ik de viiandschap der gravin van Artois op mij. Uw vader heb
ik op uw verzoek genade geschonken, en hoe word ik hienvoor beloond ?
LIw vader zou nij willen vernietigen, en gij allen zoudt mij aan armoede
en ellende willen overleveren.
Neen, mijn vorst, antwoordde Livia, ik ben geen ondankbare,
doch- gij beloofdet mii...
'Weet thans
dat mijn besluit genomen is, onderbrak haar Lodewiik. Gisteren heeft uw vader mijn hoofdofficier vermoord...
Dat is valsch ! kreet Livia.
- Ik zeg, dat uw vader miin hoofdofficier heeft vermoord' miin
- met de voeten getreden, rrrijn gezag getart, de burgers tot opstand
banier
aangestookt, het eigendom mijner beambten geplunderd, verbrand en
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vernield. Uw vader is de hoofdschuldige en aog verwacht gij medelijden
van mij ?
miin vader is geen'*
- Maar
Laat mij'uitspreken" lk vernam uit den mond der mijnen het
- van den-gruwelijken moord. Van hier zag ik den brand laaien in
verhaal
den donkeren nac-ht, en daarop, Livia, gaf ik bevel u op te lichten en naar
hier te voeren. fa, toen ik de vlammen hoog boven de wallen, mijner
goede stad zag opstijgen en haar rossen gloed op de wateren der Schelde
zag afspiegelen, toen, op dat oogenblik heb ik gez\iloren eene volledige,
verschrikkelijke wraak te nemen.
O, mijn vorst ! riep Livia, terwijl zii zich voor den woedenden
graafi- op de knieën wierpr laat deze wraak niet op mij vallen.
- Doch Lodewijk scheen haar smeeken niet te hooren. De toorn
deed de woorden als in een stroom over ziin lippen borrelen.
ik zwoer het, mii verschrikkeliik te wreken, dat vuur en
- lu,
zwaard,
schande en dood over het hoofd dier vervloekte verraders en
geheel hun geslacht zouden komen. Reeds liet ik al de heksen verbranden
en verdelgen die men vatten kon. Ook gii zalt als offer vallen, leisie'
ia gij, en wanneer ik uwe eer schend, zal dit slechts een daad van
vergelding zijn.
Steeds hadden Livia's onschuld en waardigheid den graaf een zekere
wees ingeboezemd. De stem van ziin geweten had tot nu toe ziinbartw
tocht bedwongen. Vroeger had hij zich voorgenornen haar, zoo mogeliik'
door haar eigene toestemining in ziin macht te kriigen. Maar de openlijke
opstand van |an Yoens had alle gemoedsbezwaren uit zijn hart vev
dreven.
Het ongelukkige neisie, door de hevigheid ziiner wraakzucht ver.
biisterd, nog-steeds op de knieën voor hem gelegen, vouwde hare handen
en zag naar hem op, met een blik zoo smeekend' dat het medelijden in
het hârdvochtigst gemoed had moeten verwekken
Lodewiik was nauweliiks tegen haar smeeken bestand en keerde
zich van haar afn als vreesde hii dat zij hem tot betere gevoelens zou
hebben gebracht Om zijn woede weder aan te wakkeren, begon hii
opnieuw over de misdaden van haar vader uit te weiden.
miin vader deed moet hii zel[ hebben goedgevondenl ant- Wat
het meisje. Maar kunt gri mii hiervoor veranfwoordelijk stellen ?
woordde
Àch, heer graaf., hoe bitter zal uut wroeging zijn, wanneer de tijd, die
de wildste hartstochten bedwingt' u zal herinneren aan dat arme meisie,
hetwelk uwe wreedheid tot ellende en dood heeft gebraeht. Heb mede.
liiden met u zelven, en daarom spaar mii.
En
zou ik u sparen ! riep de graaf. Ik spaar u immers
- ik waarom
wanneer
u onttrek aan het lot dat alle verraders wacht ?
ben uw onderdaan, heer graaf. Dat uw volk tegen u is opge- isIkniet
staan,
mijn schuld. Ik heb u steeds als niin wettige vorst erkead

en

geëerd.
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Bewijs
zulks, door te gehoorzamen en op dit oogenblik nog.
- is nietdan
Dit paleis
langer eene veilige schuilplaats, noch voor u, noch voor
mij' het ligt te dicht bij Gent' bij dat nest van muiters, Àlles is voor ons
vertrek gereed, en ik konr u vragen' ja, ik beveel u' dat gij nij zult volgen
overal waar ik u zal willen leiden.
_ Ach, vorst...
Volg mij zwijgend en onderdanig' alle tegenstand zou vnrchteloos -zijn, daar ik de macht bezit, om uwe gehoorzaamheid af te dwingen
\panneer gii deze 4oudt weigeren. Kom, Livia, riep hij' terwijl hij haar
om haar middel wilde grijpen, volg mij vrijwillig, de liefde zal ons tot

de gelukkigste menschen maken.
Livia ontsnapte aan ziin ombelzing, zii rukte zich los en liep naar
de andere ziide der tafel, terwijl de gloed der verontwaardiging haar
hals en wangen met het vurigste purper verfde. Zii wierp een doordrin.
genden blik op den graaf en beval kort en luid :
Laat
vorst, om 's Hemels wil, laat af !
-De fiere af,
houding van de maagd en de edele verontwaardiging die
op haar gelaat stond te lezen, troffen den graaf en dwongen zijn
bewondering af. Doch zoo jong, zoo schoon, zoo moedig' geleek zij in de
verbaasde oogen van Lodewijk als een v/ezen uit een hoogere wereld.
In hartstochtelilke uitroepingen van liefde en loftuigingen uitbarstende,
zocht hil haar op alle wijzen over te halen, haar verstand te bedwelo.en,
haar medelijden op te wekken en hare zielin zijn strikken te vangen.
O, Livia, ztchtte hii, o, wil niet, dat ik u uit mijn hart zal
- laat mij slechts hopen en veees de eenige beminde mijns harten,
rukken,
de gids mijner daden, zooals gii alleen het voorwerp mijner gedachten
zijt. \k wil alles doen wat gij verlangt, alles, behalve u verlaten; dat
kan ik nimmer doen, wanneer gij wilt dat ik leven zal.
Wii moeten scheiden, miin vorst, zei Livia. De hoogverheven
vorst- en zijn nederige onderdaan kunnen geen andere verbintenis sluiten,
dan die van bessherrning, eerbied en gehoorzaamheid.
Livia, deel miin macht, mijn riikdon, mijn liefde, al wat ik bezit
- aan uwe
wil ik
voeten leggen. Gij zalt in mijne paleizen wonen, de
schatten van vreemde landstreken zullen voor u open liggen, terwiil
onbegrensde rijkdom u het vermogen zal geven om iederen wensch, dien
ge mocht koesteren, te verwezenlijken
Nooit, antwoordde Livia.
'Woest
flikkerden de oogen van den graaf onder zijne wenkbrauwen.
En liefde, vervolgde hij, trouwe, ware, oneindige liefde kan die u
dan -niet bewegen ?
Die miin ziel en miin lichaam te zamen zou verderven, zei
Livia- in de hevigste opgewondenheid.
- Livia...
Ga weg van mii, verleider, ook uwe liefde versmaad ik. Neen,
noem- het geen liefde, want hoe zoudt gij mii kunnen liefhebben zonder
r32

<

Ga weg van mii, verleiderr -.

>>

(Btz. t32l

mij te huwen ? \Maf gij zoekt is genot, gii zoudt mij tot het voorwerp
van uw wellust willen maken.
Livia, ik zweer u...
dringt gij aldus aan ? Het is vergeefs, wuchteloos.
-'Waarom
ik bezweer, ja ik beveel u, in den naam van Hem, aan wien
Ik smeek,
ook vorsten gehoorzaamheid schuldig zijn, nij mijne vrijheid te hergeven.
Ik ben hier de beleedigde en niet gii mijn vorst i geef mij de vrijheid
weder, welke gii mii zoo onrechtvaardig ontrukt hebt, en ik wil u mijne
vergiffenis voor deze beleediging schenken.
Vergilfenis I riep de graaf.
- 'lu
mijne vergiffenis ! antwoordde het meisje troÉsch.
-De graaf barstte
in toorn uit.
Vergiffenis ! smaalde hii, en dat van u ! Bij den henel, wle ben
- ? Ben ik dan geen vorst meer en gij de dochter van een gemeen
ik dan
burger !

En toch, zeÀ Livia fier, is de dochter van dien burger grooter
dan -de vorst, vr'anneer zij hem op zijn plicht kan wijzen.
riep Lodewijk van Male uit, gaat alle
- Deze onbeschaamdheid'
verdraagzaamheid
te boven. Ik wil uw trotsche ziel nederigheid leeren.
Ik wil u vernederen voorwaar, en daarna zult gij aan mijne voeten
schreien, kruipend mijne genade, mijne vergiffenis afsmeeken. Gii zult
dit doen, gii, die uw heer alzoo durft toespreken"
Bij deze woorden vatte Lodewijk het neisje met geweld om het
niddel.
O, rnijn vorst, snikte Livia, terwiil zij zich aan ziine voeten
vergeef
het mij, zoo ik u vergramd heb, doch laat mij onschuldig
Joi""p'
leven, \ilant, o, ik zou nimaner in schande kunnen leven.
Itret is 1e laat gebeden ! riep Lodewijk, alle smeeken is vruchteloos, geweld zal a tot de mijne maken
ldeen, gilde Livia, neen, ruk mii voor de poorten van uw paleis
door wilde paarden vaneeû, doch breng mii niet tot eerloosheid. O, doe
het niet, doe het niet, opdat er geen vervloekingen op uvr hoofd moger
vallen.
ÀIles is vergeefs zeide de graal, tenrijl hij Livia in ziine
- drukte,
arrnen
gij zijt de rnijne. Ik zweer het bii...
Hoor, zeiLivia, met wilden blik rondom zich starend, daar klinkt
het geschreeuw
vall het wrekende volk.
: Thans hoorde
men een trompet schallen, met diepe, langgerekte
tonen, en spoedig daarop volgde een vreeselijk geraas en heC geroep
vân i
! Gent ! De \Mitkappen. De Witkappen !
- Gent
Verdoernd I brulde de graaf, en toch zult gij de niine worden.
- zeggende haalde hij een flikkerenden dolk té-voorschijn, Op ziin
Dit
wezen lag een helsche wreedheid, eene schrikwekkende wraakzucht.
Livia sprong op en deinsde in den hoek der kamer, een scherpe gil
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slakend. Met vlanamende oogen naderde de graaf ; ijselijk flikkerde en
trilde de dolk in de opgeheven vuist.
zlult de rniine worden ! siste hij tusschen de tanden, of op
- Gij sterven,
dit oogenblik
Moord ! Moord ! gilde het meisje in haar wanhoop.
- Uwe eer of uw leven ! bulderde de graaf.
-Àls een wild dier, dat ziin prooi beloert, sprong hii op haar toe.
Het hachelijke oogenblik schonk de maagd nieuwe kracht ; vlug als de
bliksem schoof zij langs den muur voort en ontsnapte aan de griipende
armen van haar aanvallen Het geweld van den sprong deed den graaf
tegen den muur bonzen
De stalen punt van den dolk kraste akelig op de steenen, stootte
af en kwetste Lodewiik van Male aan de linkerhand, De graaf was geliik

€en verv/ond dien Onder het uitbrullen van een vreeselijke verwen.
sching keerde hij zich plotseling om en ijlde het meisje achterna. Livia
was achter de tafel gevlucht en staarde met verwilderd gezicht en
brandende oogen haai viiand aan. Schuiarbekkend en knarletandend
van woede hief Lodewijk van Male de van bloed sijpelende vuist in de
hoogte. Een akelige stilte heerschte in het vertrek. Buiten weerklonken
de striidliederen van het verbitterde volk. Dit geluid hitste den graaf
nog neer aan; hij besefte dat hii vlug moest handelen. Die vrouw nocht
niet aan zijne plannen van wraak en wellust ontsnappen. Hii liep rechts
om de tafel en strekte den arm naar zijn slachtoffer uit. Als een hinde
snelde de maagd voort en wist aldus opnieuw te ontsnappen. 'W'eer
stonden zii v.66t elkander; het meisie zag angstig, met kloppend hart,
naar haar vijand, die aan den anderen kant van de tafel stond. De
achterwolging ging voort, onverbiddelijk. Bijwijlen hield de graaf 3til,
'draaide rechts en links om Livia te verschalken, doch als een àfgeiaagd
dier bespiedde ze koortsachtig al ziine bewegingen. Het was een dolle
rit rond de tafel, stilaan verminderde de afstand tusschen den beul en
het slachtoffer. Reeds kon de graaf met uitgestrekten arm de slippen van
trivia's opwaaienden mantel vatten. Met een verschrikkelijken kreet van
wanhoop sprong het meisje ziiwaarts; de graaf struikelde en plofte
zwaar op den steenen vloer neer. É{et bloed spatte hem uit neus en
.ooren' terwiil Livia naar de overzij der kamer vluchtte.
, Doodsbleek, met v_erglaasde ooçlen, sidderend en hiigend, hield zii
zich in een hoek stil. Hare krachten waren uitgeput en bègaven.
miin vorst, genade ! kermde zij.
- Genade,
En
schreiend zonk zii op de knieën neder. De graaf stond op en
zag triomfeercnd ziin slachtoffer aan, Langzaam, als een wild dier zijn
prooi beloerend, naderde hii de maagd.
Genade ! genade ! snaeekte het naeisje.
- Het oogenblik
der wraak is geslagen ! lachte de graaf.
- God, sfa mii bii!
Livia.
-De ongelukkige zat inkreunde
den hoek neergehurkt, met ingedoken hoofd
135

en de armen boven den schedel gekruist" Roerloos wachtte zii den
Wilder en wilder huilden de Gentenaars daar buiten. Dof
getrappel deed den grond dreunen. De graaf verbleekte en bleel een

genadeslag af.

oogenblik stil. Het meisje hief het hoofd op en luisterde aandachtig toe"
Met één sprong stond de woedende trillende graaf voor haar. Op hetzelfde oogenblik vloog de kamerdeur open, en een vertrouwde bediende
van Lodewijk van Male, de helper van al zijn snoode plannen, snelde de
kamer binnen, met getrokken zwaard en een doodsbleek gelaat.
u, mijn vorst ! riep hij, de Witkappen hebben ons over.
- Red
rompeld,
zij omsingelen het kasteel.
men op hen inhakke ! brulde de graaf.
- Dat
Onmogeliik, zij zijn met duizenden ! Vlucht langs de achterpoort
- het bosch leidô langs daar alleen is er nog redding mogelijfi.
die naar
Haast u, haast u, bij God, zob uw leven u lief is !
Lodewijk stiet een verwensching uit. Ondanks het gevaar, wilde hii
eerst zijn plannen ten opzichte van Livia uifvoeren, maar de dienaar liet
hem daartoe den tijd niet ; hij pakte den graaf bii den schouder en
trok hem met zich mede. Lodewijk wierp op bet meisje een blik vol haat
en bedreiging.
ontmoeten elkander niet, maar menschen wel ! riep hii.
___
'Wij -_-B""ge-n
zullen elkander wederzien.
Met één slag vloog de deur dicht. Schreiend zakte Livia op de
-knieën.
Nauweliiks had Lodewiik het achterpoortie bereikt en was hii aldaar
in het bosch verdwenen, of de poorten van het kasteel vielen mef
dreunend geraas in. Duizenden Witkappen stormden het vorstelijk
verblijf binnen. |an Yoens voerde de scharen aan. Hii wilde zieh van
den gr,aaf m_eester maken, hem gevangen nemen en hen als giizelaar
behouden.'\il'anneer eenmaal de graaf in hunne handen was, dan ioudef
zii hem de wijheid niet meer terugschenken dan na volledig herstel van
hunne rechten en vrijheden. ]an Yoens kwam hier nog vooi een andere
reden., Hii zocht ziine dochter. Met eigen handen wilde hii zich wreken
over-de lage behandeling die de graaf iijne dochter had doén ondergaan.
Heel het kasteel werd doôrzocht, doch de opzoekingen bfeven
vruchteloos. |an Yoens had zich langs een eenzamen kant van het
kasteel beleven en kwam aldus aan het poortie, waardoor de graaf was
ontsnapt. Een kreet van teleurstelling en wanhoop ontsnapte -aan ziine
borst. Een voorgevoel zei hem, dat een ernstig ongeluk hem dreigde. Hii
bleef besluiteloos staan i hierlangs moest de" graâf gevlucht ziin, ziiré
dierbare dochter meevoerende.
Intusschen lag de arme Livia bewusteloos door den hevigen striid,
dien zii tegen den wulpschen graaf had moeten voeren. Niemand kôn
haar daar vinden. Twee, driemàal was haar vader voorbii de deur van
het kleine verfrek geweest en driemaal was zii ziine opmerkzaamheid
ontsnapt. De deur was bijna onzichtbaar in het houten beschot aange.-
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bracht' en ging met een onzichtbare veer opeû.
De Witkappen vierden hun woede bot op al hetgeen hen onder de
handen viel. De kostbaarheden en de iuweelen van den graaf werden
buitgemaakt, kleederen, wapens en andere voorwerpen van waarde
werden meegenomen. Toen alles was geplunderd en stukgeslageo klonk
Let bevel :
het paleis in brand.
-MenSteekt
haalde mastboomen om, rukte de fijne harsachtige twiigen af
en eenige minuten later sloegen breede vlammen boven de gothische
nokken van het paleis uit. Een felle wind wakkerde het vuur aan i de
gloed liep verschrikkelijk snel voort, met een gefladder in de lucht als
van v/apperende vaandels. Vaandels van vlammen \paren het, die zich
met schitterende plooien ontrolden in den aankomenden nacht. Laaiend
rekten zii zich ten hemel, met huilende golvingen.
En iedere vlam scheen de smartkreet aan te heffen van het geteiv
terde Vlaanderen, een wraakkreet van het moegetergde volk. Het

gedruisch-van neerploffende balken, geleken zoovèle vérwenschingen,
geslingerd naar dea harteloozen dwingeland.
- Iun Yoens was tot bezinning gekomen. Het geknetter en gekraak
deed hem het bloed in de aderen veistijven. O, wanhoop ! In den laaienden kolk lag nisschign ziirle dochter fe zieltogen Hii hoorde hoe ziine
qannen zongen rondom den vuurgloed, hoe wild hun liederen \ilê€r.
klonken, samensmolten met het gezucht en gehuil der hoog opschietende
vlammen.
Livia ! kermde hii. Livia !... Livia !...
-Eene
hand werd op ziin schouder gelegd. |an Yoens keerde zich
om" Voor hem stond |oos.
\Mat is er, kapifein ? woeg hij.
-|an_Yoens
wees naar dea vuurpoel.
Daan.. daan..
-|oos begreep.
Uwe dochter ? sprak hij weemoedig.
- |a.
'waar

?
- Ik weet het niet, ik zocht haar overal, overal...
-]oos was reeds in de vlammenzee verdwenen.

en vond haar niet

Hooger en hooger stegen de vlammen en woester en woester ktonk

het gezang der \M'itkappen. Zware rookkolonnrnen, ontzetfend in hun
dichte zwaûheid,, kronkelden omhoog, dreven over het woud en bleven
fusschen de kruinen der hooge boomen hangen. Minuten verliepen, ze
schenen wel een eeuwigheid, èn nog was ]oos niet ferug. Door drôefheid
als met_waanzin geslagen, liep |an Yoeris het brandeid paleis binnen,
drong door de4 verstilikenden rook en riep :
|oos.. foos !
-Geen
antwoard. Ziin vuisten beukten op de muren en de deuren,
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tot bloedens toe. De vla-men lekten zijne kleedereî, verzengden

hem

baard en haar, doch steeds dieper drong hij door, steeds dieper dea
vlaomeaden krater in, rook en vuur trotseerend.
)oos... |oos !
-Eensklaps
werd eene deur opengeïvorpen en hoorde hij een kreet

weuklinken. Voor hem, te rnidden der vlammen, vertoonde zich het
ln ziin arnen lag de bewuste.
looze Livia. De vlammen hadden haar sneeuwwit gewaad needs aangegrepefl, het vuur scheen beiden te verteren.
dochter ! kreet Jan Yoens in ontroering.
-MetMijne
een sp.rong stond hij aan hun ziyde, nam zir'ne dochter în zijne
armen en voerde haar mee.
Àchter hen weerklonk een gekraak als van den donder; alles werd
in rook en vlammen ge,huld. |an Yoens en zijn dochter v/aren gered. Hii
lggde ziin dierbaren schat of hef gras neder en doofde de vlàmmen uii
die zijne_kleederen en die zijner dôchter verzengden.
|oost klonk opnieuw de stem van den-aanvoerder.
-Doch
ziin geroep werd niet beantwoord.
Àrme iongen ! kermde |an Yoens.
- hjj wischte een paar franen ait ziin oogeû. Voorzichtig nan hij
En
ziine _dochter im ziine armen en verwijderde 2ich van de plaats dei
rqsse hoofd van den edelmoedigen jongen.

onheils.

Van het prachtige gebouw bleef geen enkele steen meer recht i alles
werd de prooi der vlammen
De'Witkappen begaven zich onder het zingen hunner strijdliederen
terug naar Gent. Bij hun terugkeer moest ook het huis bii de Waalpoort.
Brug waar de graaf te Gent gewoonlijk zijn verblijf hietâ, het vergelden.
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geluk in den_ kelder gevallen. Toen hij weer bij "r""r""1"*
kennis kwam, zag hii
boven zich de verkoolde balken en den blauwên hemel. Ecn wrange
brandgeur drong hem in de keel en een rauwe smartkreet kriischte u1t
ziine borst toen hii wilde opstaan van het harde bed van puin, gruis,
steenen en asch, waarop hii lag uitgestrekt. Het duurde lang eer hij tot
bezinning kwam. 'W'at was er gebeurd ? Zijne oogen flikkerden nog van
rooden weerschijn, ziine ooren suisden van gelammer en van Jtri;d.
geroepr ea in zijn hoofd duizelde en warrelde hel van spookvisioenen, als
wolkgevaarten door den nacht voortjakkerend. Toen kwam hem het
iisgllik tooneel van Livia's redding voor oogen. |oos voelde een afgriiselijke pijn aan hoofd en handen en het was of ziin lichaam qeradbràakt
was. Doch in daf misvorrnde lichaam woonde de beproefide en gestaalde
ziel van een held, Ondanks de vreeselijke smarten die hij te ierduren
had, kroop hij uit ziine schuilplaats.
Geliik een dier kroop hij voort... klappertandend van de piin...
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huiverend van de koorts, stikkend van den verschroeienden dorst Met
de tong likte hij eene ijzeren staaf die hij vond, om de hitte van ziin
mond te koelen. Hij klauterde over puin en asch om rveer aan het lichl
te komen ; zijne knieën en zljne handen vr'aren één wonde, doch daar
blijven was sterven. foos wou leven. Ziin lichaary wqs verschroeid,
gewond, bebloed, half verkoold, maar de ziel was kloek en sterk Hii
iou leven voor Vlaanderen, om de gehate partij van den graaf te
bevechten" Eindelijk daalde de koelte van den nacht neer en eer hii
het nog hopen durfde lag hij in de kla"'-e zachtheid der bosschen. Hii
opende nog eens de oogen, zag boven zich eene ster flikkeren, voelde
een weldoende loomheid door zijn lichaam varen en toen... toen herinnerde hti zich niets neer.
Daags na den brand, zeer vroeg in den morgen had |an Yoens
eenige mannen uitgezonden om |oos te gaan opzoeken. Dezen vonden
hem daar als levenloos liggen en brachten hem op eene draagbaar naar
Gent, waar hij door Livia werd verzorgd in het huis van haar vaden
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