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DB SCHÀKING VÀN LTVIÀ
Twee dagen nadat Simon Bette was terechtgesteld, deed er zich
'een zonderlinge gebeurtenis voor. Livia wandelde rustig op de wallen
van Gent en adende de frissche morgenlucht in. Nergens was een levend
wezen te bespeuren. De schildwachtênr op de hooge vestingen, stapten
heen en weder op grooten afstand van elkander. trn het grafelijk kamp
scheen ook alles rustig. Geen beweging was er te bemerken. De dag
scheen kalm voorbij te zullen gaan, De kanonnen hadden zich nog niet
laten hooren. Het meisje dacht aan de gebeurtenissen der laatste tijden,
.aan den dood van haar gelielden vader, aan'W'alter van Enghien, den

iongeling dien zii boven alles liefhad, doeh dien zij uit plicht rnoest
verlaten; aan Simon Bette, die altiid goed voor haar was geweest. Zii
'had
getreurd over den braven man, den zwakke, die de partij van den
graaf koos en zulks met ziin leven had geboet.'Wie zou thans voor haar
?ory9n ? Pieler van den Bosch? De edeLnoedige iongeling had zijne
.handen
vol. Dag en nacht stond hii voor Vlaanderens iaakbp de breq
hii had geen oogenblik rust meer. Van zijn kant had Pieter ook aan het
geisie gedacht en was haar komen opzoeken, haar edelmoedig zijne
tesslerming aanbiedende. Maar Filips van Àrtevelde was van meeniirg
"dat het meisje nergens veiliger was dan in ziin huis, en men de verderé
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gebeurtenissen moest afwachten om over haar lot te beslissen. Livia.
dacht aan dit alles en haar hart werd overstelpt door de zonderlingste
gewaarïvordingen, door het hevigste verdriet, Eensklaps werd hare bp.
Ferkzaamheid getrokken door een drietal mannen, die langs den anderen,
kant van het water luidruchtig lachten en spotten. Zijkeek op en zag aan
hun roode kappen dat deze mannen bij het leger der f,eliaarts hooiden.
De drie mannen bleven staan en wezen elkander het meisje aan Zij
schenen tc beraadslagen en zagen in alle richtingen rond.
lu, dat is ze ! sprak een hunnen Ik herken haar.

gii zeker ? woegen de twee anderen.
- Ziit
la,Ik leg er miine hand voor in het vuur.
- \Melaan
Wij kunnen vandaag eene mooie som verdienen..
- 'Wie zal dan.
het wagen ?
- Ik. Aan den overkant ligt een bootja Ik zwem over en breng ze'
- hier.
dadelijk
Goed zoo. 'Wij zullen intusschen olnzelt boog spannen en zoa zif
een stap dwft vetzetten, schieten wii haar neen

Eerst dacht Livia dat ze gekscheerden, doch toen zij esn hunner'
het water zag oversteken, begon zii voot een groot gevaar te duchten.
Zij wilde zich haastig heenspoeden, maar hoorde op tt zelfde oogenblik
een stem klinken:
gii u verroert, schieten wii u neer.
-Zii Zoo
bleef. als aan den grond genageld staan. Lang bleef zii niet in
onzekerheid, Eæ zii nog van haar schrik was bekomen, had degene die
over hef wafer was gezwoûlmen, zîilre annen om haar heen geslagen en
rukte haar met zich mee.
Help I Help ! kreet Livia. Help !
-De schildwachten
waren te ver om haar geroep te hooren, niemand
vras te zien Livia werd geschaakt en naar het kamp van den vijand
meegesleurd.

Dien avond was het feest in het kamp der Roodkappen De brandelriin stroomde bii beken en, terwiil de Gentenaars van honger verkwiinden, hielden de partiigangers van den graaf een groot gastmaal.
_
Itr het huis, waar de opperbevelhebber |an van-Montigny ziin
hoofdkwartier had opgeslagen, zaten een veeriigtal oversten blléen én
dronken en zongen, tierden en vloekten net vèrdwaasde blikken, als
e_en hoop bezetenen. Kapitein Montigny en ziin officieren warÊ'r zoû
dronken als het gemeene geboefte daàr-buiten.'
Hef is hier een hemel rond die trotsche stad, grinnikte er een.
'Wii -leven
hier als vorsten, want eten en drinken hebbËn we hier -aar
voor 't grijpen.
Een henel ! spotte een ander, ia, maar de wouwties ontbreken
hier -nog.
zei de kapitein met dubbelslaande tong, vrouwen,
. - la,te drommels,
zijn hier
kort, veel wouwen i maar wat wilt gii in Vlaanderen zijn
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er veel te weinig, en de anderen zijn kwezels...
Maar wij hebben er toch één.

- \Mie dan
- \À/el, onze gevangene.
- O, ja, de bevallige Livia Yoens !
- Livia Yoens I mompelde Montigny, de dochfer van den Vlaam.
sshen- aanvoerder i ze is de eerbaarheid en schoonheid zelve,., Doch wat
?

geeft het, zij is i*mers een oproerlinge en

wij verkeeren in tijd van

oorlog.

En luidop wendde hij zieh tot adjudant Doré :
waar zit het duifje thans ?
- Doré,
Op den zolder' kapitein.
- Laat ze eens halen, of liever, ga zelf. maar, dat is nog beten [Iet
ding -is broos en moet met teere handen worden aangevat.
Deze verliet de zaal, doch was spoedig terug. Àllen barstten in een
schaterend lachen los. 'Was dat nu die lieve dochter van ]an Yoens ?
De adjudant duwde een rossen kerel vooruit, die met stierenkrachl
scheen behept ; ziin wijd opengesperde oogen schoten vonken.
'Waar hebt gij dien vogel gevangen ? lachte Montigny. Doré !
gij vergist u dikwijls en u\r/ schoonheidsgevoel schijnt niet hoog ontwild<eld.

de lezer zal licht geraden hebben dat hii hef was,
!oos,
- want
stoorde zich
niet aan dien spot. Zijn gelaat was kalm, drukte niet -de
minste wees of misnoegen uit Àlleen zijn oogen keken voortdurend de
kamer rond.
'Waar hebt gii
dien vogel gevangen ? herhaalde Montigny.
- Noem het
eerder een stekelvarken ! riep Doré. De kerel sloop om
- en werd door een viertal mannen hierheen gebracht Ik moet
de tenten
u bovendien zeggefl, dat hii niet den minsten tegenstand bood.
\Maarschiinlijk een spion ! zeiden er eeuigen. Wij zullen heden,
- pret
avond
hebben.
Zwijgt ! bevatr MonÉigny. Ik wil den kerel ondervragen.
-Zich tot |oos wendend vroeg hij I
Van waar komt gij ?
- Van
Gent ! antwoordde loos bedaard.
- Gii kwaamt
hier om ons te bespieden ?
-|oos schudde dom
het hoofd en keek begeerig naar de net spiis
en drank gedekte tafel. Montigny zag deze beweging en een fiine glimlach vertrok zijne lippen.
O, ik begrijp het al! riep hij. Als de wolven honger hebben,
dan -verlaten zij het bosch. Is 't niet ? Die kerel is te dom om als spion
diensf te doen.
Voor eenig antwoord klonk het uit den mond van |oos"
heb honger.
-HijIksprong
naar de tafel en greep een stuk vleesch, waar hii
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begeerig de tanden inzette. Deze daad strekte tot groot vermaak van de
mannen' die als om strijd )oos de lekkerste beetjes brachten. |oos ver.
slond alles met gretigheid en dronk een goede teug.
Laat de kerel tusschen ons inzitten I stelden er eenigen voor.

- morgen de wolven van Gent kunnea
H;ii zal

meêdeelen hoe lang wij
het hier nog kunnen uithouden
Men plaatste )oos op een stoel en zette hem midden in een troep
vroohjke drinkebroers, die ditmaal geen kwade bedoelingen hadden,
maar alleenliik zich ten koste van den armen drommel wilden vermaken.
!
- Doré
Ta, kapitein ?
- Is de omtrek veilig ?
- Ik denk van wel, kapitein"
- Gii denkt het. Een goed soldaat moet altiid zekæ zijn en niet
- Die kerel daat ziet er mij zonderling uit. Ik zou eens laten
denken.
patrouilleeren.
Goed, kapitein. Ik zal dadelijk eenige mannen op ronde sturen
-Doré
vertrok en kwam eenige oogenblikken later terug.
Met al dit gebazel hebben wij onze ieugdige sghoone vergeteu,
zei Montigny.
Haal ze beneden, Doré.
Doré gehoorzaamde, nam een lamp en ging de trappen op. Toen hii
de kamer wou binnen gaan waar Livia gevangen zat, hoorde hij gerucht
achter zich. Hij keerde zich om eî zag foos voor het venster staan met
een brandende toorts in de hand, die hii driemaal onhoog en omlaag
deed gaan.
doet gii daar, kerel ? woeg de verbaasde adiudant.
- Wat
Ik wil zien wat weer het buiten is ea kan het venster niet
openkriigen,
anfwoordde |oos.
Kerel, indien gij te veel gedronken hebt, ga dan beneden de
deur-uit, naar tracht niet langs het venster van boven u den lek te
breken.
u, voor de oplettendheid ! stamelde |oos met dubbele tong.
- Dank
Hii
zwaaide de trappen a[, binnensmonds een liedje neuriënd.
kerel is dronken ! zei de adiudant, terwijl hii lachend de
- Dieoptrok.
schouders
Een nuchtere maag kan niet half zooveel drank ver.
dragen als iemand die dagelijks goed gevoed wordt...
|oos ging terug de groote kamer binnen, waar de krijgslieden aan
het drinken waren. Hii zwaaide nog m.eer dan daareven en triet zich
lomp op ziin stoel vallen.
De lummel is dronken ! riep er eeû.
- deur ging op dit
De
oogenblik open. Bleek' met oogen die rood
waren vaa het weenen, maar toch schoon, en met adellijken trots het
hoofd recht houdend, trad Livia in de zaal. Hare verschijning maakte
een geweldigen indruk op die woeste, ontaarde soldaten en het spotten
bestierf hun op de lippen.
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miin beker,
-Hij Vul
stond op eû ging half wanhelend naar Livia Yoens.
Hier neisje, hier is mijn beker, de beker waaruit de bevelvoerder
der grafeliike
troepen drinkt... ledig hem op het heil vaa den graaf.
Doré, zei de kapitein"

Het ::reisje weerde den beker af en sprak I
Ik dank u, kapitein, ik heb geen dorst...
- Geen
dorst ! Sinds wanneer drinkt men van dorst ? Men drinltt
- het lekker
is, ondat de drank het brein in zalig genoegen doet
omdat
enfyfam'''sa... Drink, jonkwouw, het zal uw bloed verrvarrnen !
Neen, ik danft u.
- 'Weigerf gij
op de gezondheid van den graat te drinken ?
-Het meisje zweeg.
wilt gii nnii dit genoegen niet doea ?
- \Maarom
Laat aij naar Gent tenrgkeeren' kapitein.
- Neen, neen, daar lijdt men te veel honger, het ware slecht voor
uwe -gezondheid...
Ik heb liever elleade en gebrek te lijden net mijn volk, dan in
- te
weelde
leven met ziin vijanden
Bravo ! klonk een dreunende stem.
-Livia keek op en zag ]oos tusschen de kriigers staan. Zij begreep
alles, toen zii haar blik in dien van den trouwen man liet rusten.
dien kerel zwijgen ! brulde de kapitein.
-VierDoet
handen werden op de schouders van |oos gelegd en duwden
hem op ziin stoel.
Kom,
ons een liedje I zei de kapitein tot Livia.
- Neen !zing
Ik kan niet ziagen, sprak zij.
- Drink dan

- Neen
-De kapitein werd het smee&en

moede. Hij nam een ledigstaanden
stoel, zette dien naast den ziinen en trad toen op Livia toe. 'Willens of
onwillens, zij moest met hem mee; hij greep haar in de lenden, trok haar
voort en noodzaakte haar naast hem te zitten. Het noeisje worstelde
wanhopig tegen, doch twintig handen grepen haar vast en duwden haar
op den stoel. De aanraking van die kerels deed haar blo.zen van
schaamte. Zii wierp een smeekenden blik op loos, maar loos had de
oogen neergeslagen en deed o[ hii niets zag valn helgeen om hem gebeurde.

weigert met ons te drinken, sprak de Montigny.
graaf bescheid ie
doen... \Mii zullen haar toonen, dat wii beter opgevoed ziin dan âe
Gentsche meisies Ik drink op de schoone ionkwouq die aan miin zijde
zit, ik drink op de gezondheid van de dochter van wijlen den aanvoerder
der Gentsche oproedingen.
haar gezondheid schreeuwden allen hem achterna.
-]oosOpschoof ienuwachtig! op
zijn stoel heen er we€rr er broeide
een vervaarliik onweer in hem"

De

ionkwouw
Zii weigert
de gezondheid van onzen doorluchtigen

û3

De woestaards werden meer eû meer besèhonken. De dier$kheid

g 9p hun gelaat en vuige driften glansden in hun waterige oogen.
Welk lot hing het arme mèis;e boven het hoofld ? Een soldaai nadàrde

haar en zette zijn roode kap op de weelderige lokken der schoone. Met
een ruk wierp Livia de kap op den grond.
! O ! riep men dreigend van alle kanten.
-De Okapitein
fronste de wenkbrauu/en. Dat meisje had daarmede
de partij van den graafr., ia, den graaf. zell beleedigd. Misschien zou de
Montigny de zaak blauw blauw gelaten hebben, maar gansch ziin staf
was çtuige geweest van de schandelijke daad. Hij moest dus handelen"
sprak hij op strengen toon, ionkvrouw denk na wat
- |oarkwouw,
gij doet.
Gij hoont den graaf en de grafelijke familie.
Die kap ! smaalde Livia. \Mat heeft die uit te staan met den

is het zinnebeeld zijnæ partii.
- Zii
Sinds wanneer ?
-De kapitein kon in het eerste oogenblik het antwoord niet vinden"
Die kap is het zinnebeeld van roof en moord ! sprak het meisje
- Zij
beslist.
draagt de kleur van bloed i van het bloed, dat gij in naam
graaf.?

van den graaf vergiet.
|onkwouw ! brulde de kapitein.
- Ia,
vervolgde zij, ze is besmeurd met het bloed van onschuldige
- wier
broeders,
eenige misdaad was hun land en vriiheid boven alles
lief te hebben En ik zou die kap op miin hoofd zetten? Nooit !
Dat zullen wâi zien.
-De strijd zou hevig
worden.
Doré ! riep de Montigny.
- Kapitein !
- Raap die kap op en zet ze op het hoofd van dit weerspannig

meisje.

Doré was haar genaderd met de roode kap.
lief neisje, hoe fraai u die roode kap zal staan op de
- Zie,lokken,
weelderige
kom, mijn engeltje, laat ze mij u opzetten.
Een klap ! De adiudant deinsde een paar stappen achteruit want de
hand van Livia was op ziin rechterwang terecht gekomen.
Vervloekt ! brulde Doré.
- Ik
wil die kap niet opzetten ! sprak Livia beslist.
-De kapitein
wari opgesprongen en zeide :
Vooraleer tot de uiterste maatregelen over te gaan, ionkwouw,
wil ik- u verwittigen, ondat uwe jeugd en uvre schoonheid mii toegevend
doen zijn, dat er een vret is, die zegt, dat alle smaad aan den graaf met
den dood gestraft wordt. Dit is een wet, jonkvrouw, en de wet staat
boven ons allen.
vrees den dood niet, kapitein.
- Ik
Het zijn geen ijdele bedreigingen die ik doe.

-
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Het is overbodig, kapitein, dit te bevestigen. De Leliaarts hebben
reeds sinds lang getoond, dat zii er niet voor
terugdeinzen onschuldig bloed te vergieten Gij hebt uw hoofd versierd noet de roode kap ; ik weiger dit teeken op mijn hoofd te zetten..
ik weiger, versta mij wel. Gij kunt mij hiervoor dooden, het. zal slechts
een schelmstuk te meer zijn,
! Dood ! schreeuwde merr.
- Dood
Zii smaadt den graaf !
- Zii beleedigt ons allen !
- Dood ! Dood !
-En er ïsaren er die naar hunne wapens grepen, die de strafuitvoering onmiddellijk wilden zien plaats griipen"
Willens of niet, zii zal de kap opzetten, zii zal met de roode
- het
hoofd sterven.
kap op

- arm Vlaanderen
in ons

lal
- lal
Bindt haar de armen.
ia, de armen binden.
-Livialuwierp
een smeekenden blik naar den kant waar )oos zat. Maar

de man was plotseling verdwenen. Beulshanden grepen haar aan, folter.
den haar, bonden haar de armen op dea rug. Daar naderde Doré
nogmaals met de roode kap, drukte deze op haar hoofd en difmaal was
het meisie machteloos am ze neer te smakken.
O, wat was zij schoon met die roode kap op de golvende zwarte
lokken... zii stond zoo schoon bii het edel fier gelaat, zoo fiin geteekend.
De Leliaarts konden niet anders dan haar bewonderen Zii dansten wild
om haar heen en huilden als bezetenen De kapitein naderde haar, sloeg
ziine onreine handen om haar middel en bezoedelde door een kus de
reinheid in persoon.
Maar eensklaps dreunde een schreeuw, een sniidende, woeste
schreeuw. Haastige stappen en gerinkel van wapens weerklonken.., De
mannen verbleekten.. De liederen verstomden op hun lippen. De deur
werd opengeworpen en |oos vloog binnen, gevolgd door tien, twintig,
viiftig \Mitftappen Als een stormwind rende hij op de Montigny toe en
plantte ziin blinkende bijl in de hersens van den kapitein Doré onderging
hetzelfde lot. De andere mannen werden door de'Witkappen afgemaakt.
Infusschen had men de koorden die Livia's haaden bonden, doorgesneden en met een kreet van vreugde en dankbaarheid, vloog zii in
de arrnen van den kloeken |oos. Het gerucht had het ftsmF der LeliaarÉs
gewekt. Langs alle kanten greep men de wapens en snelde men toe.
Maar de kteine troç Witkappen was reeds te paard gesprongen eû
verdween in de richting van Brugge, Gent den rug toekeerenda
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