HOOFDSTTIK XXII

EEN SOMBER,B NÀCHT
In de kamer heerschte een diepe stilte, die gedurende eenigen tijd
door niemand werd verbroken. Simon Bette trachtte de snikkende
raagd te troosten, doch in zulke oogenblikken schieten woorden te kort
m iemand balsem in de opengereten wonde te storten. Zacbtjes vev
wiiderde hij haar van het sterfbed en vertrouwde haar toe aan de
zorgen der vrouweliike bewoners van het huis.
Toen Simon Bette de kamer terug binnentrad, trof hem het leed

van Pieter van den Bosch. De kloeke man, die met echten helde"-oed
alle gevaren trotseerd€r wâs ditmaal zwak als een kind, tranen liepen
h'rn Langs de wangen, en hii hield het gelaat in de handen verborgen.
Dc goudsmid trad nader, greep hem bij den arm en sprak hem op
bcslisten toon toe l
Fieter' de tijd van handelen is aangebroken !
-Van den Bosch
wischte zich de tranen uit de oogen' als wilde hii
niet laten zien hoezeer het voorval hem had geschokt. Toen verhief
hii kloekmoedig het hoofd en vroeg ;
wilt gii hiermêe zeggen, heer Simon ?
- Wat
Pieter, nooit ben ik een vriend van den oodog geweest, ik
- van't bloedvergieten. Maar na hetgeen wij hebben bijgewoond,
gmwde
is miin toorn niet meer te bedwingen ; sta op, Pieter, volg mii met
uitgetrokken zwaard, ik zweer dat ik niet eerder zal rusten, v66r dat
arglistig wiif van eene gravin en die hond van een Gilbert Matheiissea
han gerechtvaardigd loon zullen hebben ontvangen. De moord op |an
Yoens roept om wraak- Kom, volg mij, en toon dat gij een man ziit.
'Wii zullen de Witkappen te wapen roepen.
Doch Pieter schudde het hoofd.
Hoe ! riep Simon, ziit gil dan laf geworden ?

-
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Simon, Simon ! zei Pieter, hier kan op dit oogenblik geen sprake
- van lafheid.
wezen
Hetgeen gij voorstelt is bepaald onmogeliik. Ik zeg u,
.dat wanneer gii dezen nacht een zuraard tegen de gravin van Artois of

Gilbert Matheiissen trekt, geheel Brugge als één man tegen ons zal
,opstaan. Xk weet dat de 'Witkappen moedig genoeg zouden toeslaan
om fan Yoens te wreken, rrlââr..r
Maar... rnaarr.. is u zulks niet voldoende i wat eischt gij daû
nog -meer ?
Vooreerst, antwoordde Pieter, en zijn stem klonk strengr voor.
eerst-hebben wij ons woord verpand ; een Vlaming vergeet dat nooit,
heer Simon. Bovendien zouden rvij onzen besten steun verliezen z de
Bruggelingen zouden, inplaats van zich bij ons te scharen, zich tegen
ons keeren en de ramp ware onberekenbaar. Ook ik wil onzen dierbaren
aanvoerder wreken, maar wij moeten de wraak uitstellen, oor ze des

te zekerder te kunnen volvoeren.
Pieter sprak als een wijs man. Simon moest toegeven, dat van den

Bosch gelijk had en zag dan ook af van zijn wraakzuchtig plan om
alles over den kling te jagen. Pieter van den Bosch hon den goudsnid
in zooverre overreden, dat hij het verhaal niet zou tegenspreken, dat
Pieter had uitgedacht, namelijk dat |an Yoens plotseling door een
beroerte was gestorven. De geneesheer werd om dezelfde reden omgekocht.
De dood van den dierbaren aanvoerder was weldra in de gansche
stad bekend. Iedereen rouwde, want lan Yoens werd door iedereen
geëerd en bemind.
Het gerucht van ziin dood was nog niet ter oore gekomen van
ttrrsula, die schreiend waakte bij de sponde, \À/aarop haar geliefide zoon
lag uitgestrekt. Dc oude heks hoopte hem door haar krachtige kruiden
te redden, maar kon het wee, dat haar hart vervulde, niet verkroppen
bij het overdenken hoe haar kind leed. Ifet waren tranen van medelijden en tranen van wraak, die haar oogen ontsprongen. Zij balde in
machtelooze woede de vuisten tegen den graaf en zijn geslacht en zwoer
bij de lijdenssponde van haar kind heno-bloedig té wreken. Plotseling
werd er aan de deur geklopt.
lij slond op, droogde de tranen van haar gerimpelde v/angen en
op,ende de deur. Ffet was |oos. Ditmaal was zijn vuurrood oog niet
schitterend, niet vlammend, maar staarde als wezenloos op Llrsula,
oneindig droef, wanhopig.
Spoedig was de iongen van ziin verschrikkeliike brandwonden hersteld geweest i naast Livia, had de oude heks Ursula hem als een
moeder bijgestaan. Sinds waren beide misvormde vyezens, de heks en
den eenvoudige van geest, innig verbonden"
ziet er droef uit, loos, zeide zii.
-loosGii
_wist niets van de schandelijke hinderlaag waarin Boudewijn
was gevallen.
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is ontzettend ! mompelde hij.
- Het
ontzettend, krijschte de heks. Eerst ontnam men mij mijn
lu,
- thans heeft men miin Boudewijn naar het leven gestaan... Dit
Kaatje,
alles heeft mijn hart opnieuw

in de wrake gehard en v6ôr ik uit

Ieven ga, wil ik den graaf en heel ziin geslacht uitroeien.
]oos balde de vuisten en mompelde iets ; zijn hoofid zonk

torst.

het

op zijn

In de stad hoorde men verward geroep, heel de stad scheen in
nrmoer. Langzaam luidden de klokken voor een doode, haar klanken
sidderden smarteliik over de donkere stad.
! zei tlrsula.
-Zij Ifoor
bleeft een oogenblik staan, toen lichtte het vuur der bliidschap
over haar gelaat ; zij sprong in het rond en juichte :
Hoor,
hoor, ik ben gewroken, schrikkelijk gewroken.
-De man !oos,
staarde haat ontzet aan. \Mas de vrou\À/ krankzinnig
geworden ? IIad het lijden haar verlost uit het ontzettend kluwen
van jammer ?
Hoor, ]oos' herhaalde zij, hoort gij de lclokken steunen en klagen,
- mijn wraak,
het is
die zij uitsahreeuwen, de strafo die de moordenaars
getroffen hee[t,..
De moordenaars ! stamelde Joos, weet gij voor wie de klokken
- vrouw
luiden,
?
Maar over den dood der gravin en misschien ook over dien van
dea -schurk Gilbert Matheiissen. Mijn gif heeft gewerkt, o, ik ben gerrroken, gewroken !
]oos schudde het hoofd.
klonk het langzaam van ziin lippen, niet om de gravin
- deNeen,
lu"iden
klokken, niet om den schurk Gilbert, maar..
voor r,vie dan toeh ? kreet de oude.
- Maar...
Voor een man, dien rvij allen liefhebben, voor... onzen dier- aanvoerder... voor |an Yoens.
baren
Het was pijnlijk om te aanschouwen hoe het gelaat der heks
seranderde. Van de hevigste blijdschap ging zi1 tot de uiterste ont.
:etting over.
]an Yoens... voor |an Yoens... voor fan Yoens !
-Zij Voor
nann loos bij den arm en schudde dien verwoed,
Zeg dat gij lLegt, zeg dat gij liegt... het is de gravin, die dood is,
door-mijn gif... de gravin !...
Ware het zoo, dan zolu ik heden niet zoo droef zijn, als had men
- hart
urij het
uit het lijf gernrkt.
Maar dat is ontzeftend ! 'Waardoor is de rran gestorven ?
- Door een beroerte ! Men droeg hem doodziek van tafel, weg,
to€û -hii iuist gedronken had op het heil van den graaf.
een beroerte I Zonderling I Zond,erling I
-EenDoor
akelig vermoeden rees voor haar geest op. Indien alles een
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fiin overlegd plan was geweest, indien men haar het gif had gevraagd',
niet om de gravin te vergeven' maar om de Witkappen van hun

behendigen aanvoerder te berooven.
Zij tichtte zich angstig tot |oos.
Hebt gij zijn lijk gezien ? vtoeg zii.
- Neen.
wordt bij hem toegelaten.
- Wie zeiNiemand
u, dat hij door een beroerte is getroffen ?
- Pieter van den Bosch zelf.
-De oude schudde het hoofd, Zij wilde zich zelve van den dood'

Zij sloeg een mantel om haar geraamte, stak een paar
in
den zak en wilde zich verwiideren.
'W'aar gaat gii heen ? vroeg
)oos.
Naar het lijk !

overtuigen.

fleschjes

- Onnoodig, men zal u niet toelaten.
- Niet
! Bij alte duivels uit de hel, al stond .gaasch de mac.ht'
der wereld
tegen mii, nog zou ik het lijk zien.
Boudewijn ?
- En
Kan in het eLrste uur alle zorg missen"
- Dan wil ik u volgen, zei |oos, ook ik wil nog eenmaal de dierbare'
- aanschouwen van den ovededene. Kom.
trekken

De oude vrouw zag |oos aan.
Vriend, sprak zij' wat er ook moge voorvallen, wat uw oogetr,'
ook -mochten zien, ik bezweer w zutijg, Zwijg over het gif' zwiig.

over alles.
denkt gii ?*,
- Dus
Dat hij vergeven is met hæ grf, dat

dooden.

ik

gaf, om de gravin te"

]oos balde de vuisten.
gaaft gij zulks ?
- Wien
Een onbekende, een der onizen. Maar ik wil mii zelf overtuigen,.
- niet wat waar is... het draait zoo zonderling in mijn hoofd...
ik weet
ik geloof dat ik krankzinnig zal worden.
Zij keerde zich om, ging naar het bed van haar zoon en drukte met
innigheid een kus op het met doeken omwonden hoofd. Toen verliet:
zij, door foos gevolgd, de kamen
trn de straten was er drukke beweging. federeen iammerde over
het zoo plotseling verlies van )an Yoens, maar de heks hoorde dit nieL
Stronpelend begaf zii zieh naar de woning, waar de aanvoerder der
'Witkappen gestorven was en wilde binnentreden. Op den drempef
werd ze echter tegengehouden.
'Waar wilt gij heen ? vroeg men.
- Ik wil den
nog eenmaal zien.
- Onmogelijk.doode
Strenge bevelen werden hiertoe gegeven"
- Door wien ?
- Door Pieter van den Bosch.

-
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\Maar is hij ? Ga hem roepen
- Wie
zijt gij, vrouïr/ ? vroeg de schildwacht, getroffen door den
sebiedenden
toon van de onbekende.
" Ursula schoof haar kap achteruit en haar verwoest gelaat vertoonde zich nu in al ziin akeligheid aan den achteruitspringenden
krijgsman
De heks ! kreet hij.
!

Ursula lachte schamper.
zeg vant den Bosch, dat de heks hem spreken wil.
-De Iu,
schildwacht verwiiderde zich en kwam een oogenblik later terug
met den aanvoerder.
wenscht gij, Ursula ? vroeg hij.
- \Mat
Ik wil lan Yoens zien.
- Voor het oogenblik is zulks onmogeliilç vrollwr lceer morgen- hier weder.
ochtend
flrsula trok van den Bosch op zij en fluisterde hem in het oor :
gij
Yoens
- Ik begriip u' doch mij kunt het niet verbergen, |an
ic vergiftigd.
vrou\il' o[ spreek zachten
- Zwiig,
Breng mij in de sterfkamer.
- Volg mij, en gij ook, loos.
-Beiden gingen, voorafgegaan door Pieter, naar de kamer, waar
lag. Een zonderlinge geur steeg op, die foos deed huiveren,
Yoens
|aa
aaar de heks in haar vermoedens maar al te zeer bevestigda
Jan Yoens was in een wit laken gehuld' dat hem heelemaal bedekte.
Ilrsula trok de liikwade af en toen vertoonde zich een verschrikkelijk
tooneel voor de oogen der drie bezoekers. Het gelaat van lan Yoens
was sterk gezwollen, zoodat de oogen nauwelijks zichtbaar ularen i op
de blauwe huid zag men hier en daar groene plekken ; het haar kleefde
aan de klamme slapen en het lichaam rrvas zoo gezwollen, dat het ieder
oogenblik dreigde te barsten. Ursula nam een rnesio ontblootte den
buik van het slachtoffer en maakte een kleine opening. Langzaam
vloeide uit de opening een zwartachtig vocht' dat bijna onmiddellijk
stremde en als een dikke blaas op de huid biggelde. Toen nam zij een
der fleschjes, die zii had meegenomen, goot een druppel op het fijne
leomet van hef mes en bracht dit in het uitgeloopen vocht. Terstond
werd de etter donkerbruin. De heks mompelde iets onverstaanbaars. Zij
nam f,gf tweede fleschje en goot een paar droppelties in de snede.
Van donkerbruin kreeg het vocht een aschgrauwe en toen een bloedroode kleur. Het vocht werd vloeibaar. Nu nam zii een wollen doekje
en wreef over de groene plekken, die zich op het gelaat van den overtedene vertoonden. De plekken verdwenen als bii tooverslag en werden
meeuwwit. Er scheen zich iets fe bewegen in de huid, iets alsof het leven
tetrrgkeerder of een adem over den doode blies !
Pieter van den Bosch uitte een kreet
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Hij leeft ! riç hii.
-Maar
de vrouw schudde het hoofd en sprak :
Zoo ooif de dood over een v/ezen heeft geademd, dan is het
- |an Yoens. Het gif heeft weesehjk ziin werk voltrokken.
wel over
Gii weet dus...
- Ik
weet niets dan dat de'man gestorven is door het gif, dat ik
voor-de..gravin beschikt had... 'Waart gii met fan Yoens op het feest ?

vroeg z\.
'Wanneer vertoonden zich de eerste verschiinselen ?
- fa.
- Kort nadat Gilbert Matheiissen
hem uit een beker liet drinken,
- Dan is alles geschied, zooals ik
vennoedde... de aanslag op
qiin-kind bedekte een geheimzinnig plan, door de gravin gesmeed...
Het is verschrikkelijk !
Er blijft ons niets anders over dan de wraak ! voegde Ursula
op onheilspellenden
toon erbii.
En geheel miin leven wil ik daaraan wiiden ! antwoordde Pieter.
-Eensklaps liet zich een geschreeuw in de nabijheid hooren. Pieter
opende de deur en op den drempel stond Simon Bette, ten prooi aan den
grootsten angst
'Wat
vriend ? vroeg Pieter zacht.
- \Maarisiser,Livia
- Livia ? In hare ?kamer !
- Neen. Zoaeven vond ik haar deur open, ik ftlopte, doch kreeg
geen-antwoord. Ik trad binnen en vond de kamer in wanorde, alles is
het onderste boven geworpen' een vreeselijke worsteling schijnt plaats
te hebben gehad. Het bed was onaangeroerd. Er is iets verschrikkeliiks
gebeurd... Miin pleegkind, mijn dierbaar pleegkind.
Men doorzocht gansch het huis. Nergens was het meisje te vinden.
Men ondervro€g de bewonerg niemand wist van iets.
Op dit oogenblik sloop een gestalte langs de donkere huizen en
wierp vluchtig een briefie tusschen de aanwezigen en verdween daarop
ijlings in den duisteren nachf. Het briefje was gericht aan Pieter van den
Bosch. Spoedig scheurde deze het zegel en las met zenuwachtige stem I
<< Haast rr, zaa het leven van Livia Yoens u lief is. De gravin liet
haar ontvoeren. Begeef u naar het paleis, iemand zal u daar"de kamer
aanwiizen waar het meisie den dood verbeidt. Nee"' eenige mannen meê
on schrik in te boezemen. Terwijl gij naet de gravin spreekt, kan een
uwer zich in de kamer van het meisie v/agerl Aan de deur zal hii een
touw vinden, waarmede hij zich uit het venster kan laten gliiden ; een
bootje zal beneden wachten... Haast u.
Vriend' >>
op de lippen van Pieter zweefde een verwen""niofuo
In allerijl werden een twintigtal \Mitkappen verzameld en begaf
men zich naar het paleis der gravin
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Ik zal mii belasten met hare redding' zei Simon Bette en ik
- dat
z\teer
ik haar levend terug voer of met haar zal sterven.
Pieter van den Bosch wierp op den goudsmid een blik' waaruit de
diepste dankbaarheid sprak ; voor de eerste maal was hij het met hem
eens.

Men was voor het paleis gekomen. De schildwachten gingen ver.
schrikt melden, dat een heele troep gewapende lieden voor de poort stond'
Gilbert Matheûssen trad voor, ziln gelaat was bleek als linnen,
zichtbaar was hij door die maeht ontsteld.
.Wii wenscht gij ? vroeg hij.
- \Mat
willen de gravin spreken. ! antwoordde van den Bosch.
- De'edele
vrouwe is ter ruste gegaan, kom morgen terug.
- Hetgeen wif te zeggen hebben is dringend en duldt geen uifstel
- u of wij moeten uwe meesteres zelf uit haar bed halen ?
Haast
Op deze bedreiging trok Gilbert af en kwam spoedig terug met de
tijding, dat de gravin, ondanks het late uur, de afgevaardigden zou
ontvangen. Pieter van den Bosch oordeelde het raadzaam alleen met de
gravin te gaan spreken, en terwijl zijne Witkappen in de groote hal
wachtfen, sloop Simon Bette naar boven"
In den toren, rechts, op de'tweede verdiçing ! fluisterde een
stem-hem in de ooren
Siuron zag om, maar bemertr<te niemand.
ZonderÊng' mompelde hii terwijl hii een kruis sloeg' zou het
hier -spoken ?
Hii volgde de aanwijzing en begaf zich voorzichtig naar de aan.
geduide plaats Bij een kleine deur lag inderdaad een touwr hij nam
dit op, ontgrendelde het slot en trad binnen. Bewusteloos lag Livia
midden in de kamen Ifet was nu geen tijd van klagen of iammeren ;
spoedig nam Simon het meisie in zijne arrnen en tilde haar op met eene
kracht, die men van hem niet zolu hebben verwacht.
De goudsmid duwde het luik open en keek naar buiten. Een
huivering doorliep ziin leden. W'at was de toren hoog en het water diep !'
In den mattt zat een s,tevige kram waaraan hii hef touw vastbond. Lang.
zaamliethii zich nu langs het touw gliiden, met de eene hand de maagd
stevig tegen ziin lichaam drukkend, terwijl hij met de andere het touw
omkneld hield. Het \ilas geen gemakkelilk werk, maar toch gelukte het
hem met haar in het schuitje te komen. Zekwamen behouden tehuis waar
Simon zijn dierbaren last op een bed neervlijde.
Intusschen was Pieter van den Bosch bij de gravin. loos had zich als
een hond voor de deur geplaatst en keek de bedienden met vlammende
oogen aan.

Hef is schande, sprak de gravin, van de gastvrijheid op zùo.
- wiize
danige
misbruik te maken. 'Wat is er van uw verlangen ?
Edele vrouw sprak Pieter van den Bosch, het zal u zeker niet
- zijn, dat ]an Yoens overleden is.
onbekend
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Dit zeggende zag hij haar strak aan. De gravin behield echter hare
tegenwoordigheid van geest.
zou ik dat weten | ùep zii,_fan Yoens was toch in goede
- FIoetoen
gezondheicl
hij vaa tafel ops{ond. Itreé is jammer.
jammerder is het, dat men hem heeft vergiftigd en dat
Maar
nog
-zijne-dochter spoorloos verdwenen is.
en verdwenen, zegt gij I riep de gravin met verbaasde
- Vergiftigd
geveinsdheid.
\Mat heeft dit alles te beduiden ? \Mat dit alles te beduiden heeft ? Dat er een ellendig plan ge- 1verd,
smeed
vraarvan hier de draden in handen werden gehoud-en. Vaier
en dochter \ilaren veroordeeld om hier hun dood fe vind-en. Àls door een
wonder ontsnapte let rneisje, doch thans heeft men haar geschaakt, vermoord misschien. Ik kwam u vragen of gij soms niet wfst wat er met
het meisie geschiedde.
Pieter
den Bosch, gij durft dus !...
-'Woedendvan
was zij opgesprôngen, maar Pieter stak de hand uit en
sprak kalm i
Niet te luid, mevrouw de muren hebben oolen.
- Van
den Bosch ! _riep de gravin op denzelfden toon, ik vraag u
nogmaals,
wat heeff dit alles te beduiden ?
Wat ? Dat men, als men op de gezondheid van den graaf drinkt,
- sterft.
€r van
Yoens zou dus hier in miin eigen paleis...
- Ian
... vergiftigd zijn geworden ! voleindigde Pieter.
-De gravin v.rerd bleek.
- Pieter van den Bosch, kreet zij, ik beveel u op uv/e woorden
te letten.
De aanvoerder herhaalde op korten toon, terwijl hij op ieder wcord
krachtig drukte:
Mevrouw de gravin, ik zeg u dat onze aanvoerder hier ver- werd, terwijl
giftigd
hii 9p de gezondheid van den graaf dronk.
Bewijzen ! riep de gravin,
- Die bewiizen heb ik. Maar er is nog meer, voegde hii er koud bii.
-De gravin zakte ontsteld in haar zetàl neer.
hebt ook het meisje gevangen laten nemen. Doch ik ver- u,Gii
w-ittig
mevrouq, dat zoo I.ivia-morgèn vroeg niet terug is, wanneer
gii_-een _!aqr van haar hoofd hebt gehrenkt, déze daad o! u tetug zal
vallen. Ik heb haar vader, miin oo-m, sezworen, over haar te wàken.
'Wees dus op
uwe hoede.
ziedde van toorn. Zij wilde spreken, maar de woorden
- -De,gravin
wilden haar niet uit de keel. Zii zat machtelôos in haar stoel.
zijt gij verwittiSd. Ik geef u nog eene laatste
- En nu, mevrouvt,
waarschuwing.
Wannéer uw lèven u lief-is, zorg dan dai gi; vô6r het
oshtendkrieken van hier zijt verdwenen, anders"sta ik niet" voor u in.
Met opgeheven hoofd stapte Pieter van den Bosch de kanaer uit,
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nu, ûrevrouv,,,

Filffim'

sloeg de deur met geweld toe, wenkte ziine mannen en keerde naar hui+

waar hij weldra het blijde nieuws van Livia's bevriiding vernam.
Toen de gravin zag dat hare plannen v/aren ontdekt, sprong zii op
en liet Gilbcrt Matheiissen ontbieden.
nea het meisje vermoorde ! kreet zii, en haar lijk voor de
- Dat
honden
op sfraat werpe.
Gilbert boog en vertrok. Geen vij{ minuten later stond hij opnieuw
met ontsteld gelaat voor ziine meesteres.
'Wat
brengt gij mij nu, onheilsvogel !
- Livia nieuws
is verdwenen !
- Hoe, verdwenen ! \Mee u !
- Alle voorzorgen waren genomen om zulks te verhinderen. De
bedienden
zagen niemand door de gang vluchten, naar uit het venster
hing een touw, waarlangs het meisje is ontsnapt.
De gravin plantte hare nagels in de eikenhouten tafel, hare oogen
draaiden wild in haar hoofd, terwijl eeIr rau\ile kreet uit hare keel
krijschte;
Daar zullen ze voot boeten ! Dood aan de Witkappen !

-
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Raap clie kap op en zct
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hot hoofcl van riit w€orÊpannig

m€tsJe.

Bra.,yr ! huildc,n de llootle Kaproenen
IIa ! ttrr'n zou eolls ziou of tlie joukvroury hot halt zou hebll ,-, alleen
tegsn d.ertig, r'eortig mannen die haar loven in hancleu iradtlou, het
symbool der Leliaerts ts versmaden.
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De doorl t'ectl t.1r
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stoet
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tloor
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gelukkig
innig
Zij was
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olr'orsclrrohke'
- rveudingrlio
vt'rypoettgkrvetsenile
de
Liever alles darr
rlc z,ritrli
9e
Liever
!
leerne
'&u.
heid oier i:-;;ir;ir
gemoone
haar. rvil,lou behandelou als
den dood !
Doré was ltaiu gonatlttril rnot ds roodo l<aproen'
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Livia oosrlo lrenr na mot een zucht, de graaf bleef eeu
oogenblik
denkend

'Nu

staalr.

hij
allee. met l,ivia gelatcn u/as, was hij
.
niet eens hoe hij haa,r
zorr behauclelen.
Zijne hartstochten waren vau deu hevigst,;r,

.
ging boven

he-r

'ret

a,rtl,

zrjn

rnaar.

alles.

zelven

zijr:o eer

zijnt--' ininderen, tegeuover het

volk kon hem zijn woord
*,.._Iu,S:oover
letten,
nu hij het harl verpand aan zijn neef, eeu der ridders
Ïto,'g
'oaar
vau het adellijkste
g"=lacht. uu \\'as hil rvel veri,licht zijrre bolofto uit
to voeren-

Ilirrrt' ltr;l Irreis.ic lrltl gcl'oigcrtl..,,' (blz, 4:ll),

-

vertrouwrlezichze'lven
niet om het te wagen met hqar alleeu
,.,Hii
hij
dat
hij
bezorgdheid,
uit
zien,
vreesdc
te
;
aan
haar
biina
lulYtl
zUt"tlJ.o
plicht zor"r l,ergetuu, Lo zijn karakter door eonige daad bezootlelen
Éel.edig.u, ou hem in ziine'-ig.ou oosenvorach-

:

ffillJ'#_:ï:J..1

-'{'ldus bezorgdo zijno trotschheirl, meer dan zijne grondboginsolon,
aan r'''tvia
die veiligheid, rrolke zij onder andere ometaudighed.en, nimmer van den
graaf zou oudorvondon hebben.
u4 tvilde zich verrvijderen om de noodige maatregelon te treffen
voor Livia's
veiligheirJ, tâeu hot meisje urorklupt hot wàord narn
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