WAITER
LT

; .:
SCOTT

Q U E N T I N
DURWARD
GEBR . GRAAUW'5 UITGEVERIJ
AMSTERDAM -50FRABAIA

QUENTIN DURWARD

WAITER SCOTT'S WERKEN

QUENTIN DUR WARD
VERTAALD DOOR
GERARD KELLER

Ge111ustreerde Uitgave
TWEEDS

DRUK

..~

GEBR, GRAAUW'S UITGEVERIJ
AMSTERDAM -SOERABAIA

HOOFDSTUK

I

TWEE KARAKTERS
In de tweede helf t der vijf tiende eeuw werden de gebeurtenissen voorbereid, die de verheffing tengevolge hadden van Frankrijk tot dien staat van macht, welke daarna zoo vaak de afgunst
en argwaan der andere naties van Europa heef t opgewekt. Voor
dien tijd was het met Engeland, dat reeds in het bezit van zijn
schoonste provincies was, in een strijd gewikkeld, die over niets
minder dan zijn bestaan beslissen moest, en al de pogingen van
zijn koningen, al de dapperheid van zijn bevolking konden het
ternauwernood behoeden tegen het juk van den vreemdeling . Dit
was echter het eenige gevaar niet, dat Frankrijk to vreezen had .
De vorsten, die in het bezit waren van de groote leenen der
kroon, inzonderheid de hertogen van Bourgondie en Bretagne,
waren erin geslaagd, om hun of hankelijkheid zoo weinig beteekenend re doen worden, dat zij er niet het minste bezwaar in
vonden, om, onder de nietigste voorwendsels, de vaan tegen hun
wettigen opperheer op to heffen . In vredestijd bestuurden zij hun
provincies als oppermachtige vorsten, en het huffs van Bourgondie, dat over bet land van dien naam, alsmede over bet schoonste en rijkste gedeelte van Vlaanderen, regeerde, was zoo rijk en
vermogend, dat bet aan de kroon van Frankrijk in kracht en
luister niet het minste toegaf.
In navolging der groote leenheeren, matigde elke vasal zich
zooveel onafhankelijkheid aan, als zijn verwijderde Jigging van
het middelpunt van bet gezag, de uitgestrektheid van zijn goederen en de sterkte van zijn kasteel hem veroorloofden . Al deze
kleine tirannen, na zich aan bet gezag der wet onttrokken to
hebben, gaven zich, naar de inspraak van bun grillen, straffeloos
aan de buitensporigste onderdrukking en wreedheid over . In
Auvergne alleen telde men meer dan driehonderd zoodanige on~
afhankelijke edellieden, voor wie roof en moord schier dagelijk-
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sche bedrijven waren geworden .
Bovendien werd bet ongelukkige Frankrijk nag door een geesel geteisterd, die uit de langdurige oorlogen met Engeland was
ontstaan . Talrijke troepen krijgslieden, in benden vereenigd en
met bevelhebbers aan bet hoof d, welke zij zelf kozen uit de
gelukzoekers, bet meest am bun dapperheid beroemd en door de
fortuin begunstigd, hadden zich in onderscheidene deelen van bet
rijk gevormd . Deze partijgangers verkocbten hun diensten aan
den meestbiedende, en wanneer zij hiertoe geen gelegenheid vonden, voerden zij krijg voor eigen rekening ; versterkten zich in
veroverde torens en kasteelen ; maakten gevangenen voor wie zij
hooge losgelden eischten ; legden dorpen en of gelegen woningen
onder schatting, en recbtvaardigden op deze wijze de namen van
scheerders en vilders, die men hun gegeven had .
Te midden van de rampen en ellende, welke uit een zoo jammerlijken stand van zaken moesten voortspruiten, werd door den
lageren, zoowel als door den hoogeren adel, de verkwisting tot
bet uiterste gedreven, en bun ondergeschikten, hun voorbeeld
volgende, spreidden een ruwe, maar schitterende weelde ten
toon, en verteerde op die wijze de schatten, welke zij bet yolk
afpersten . Een romaneske en ridderlijke hoffelijkheid, maar die
niet zelden in ongebondenheid ontaardde, kenmerkte den omgang tusschen de twee seksen . Men sprak nag de taal der dolende
ridderschap en bleef zich aan haar voorschrif ten onderwerpen ;
de refine geest van eerlijke liefde en edelmoedige dapperheid
had opgehouden de buitensporigheden ervan in to boezemen en
die to doen verschoonen. De steekspelen, feesten, vermakelijkheden en brasserijen, die aan elk van die kleine Fransche haven
plaats hadden, lokten elken vreemden gelukzoeker naar dat rijk,
en daar aangekomen, vond hij meestal gelegenheid tot bet betoonen van dien blinden cooed, van dien vermetelen en ondernemenden geest, waarvoor zijn meer gelukkig vaderland geen
geschikt tooneel opleverde .
In dien tijd, als ware bet am dit schoone rijk to beschutten
tegen al de rampen, welke bet bedreigden, was de waggelende
kroon op het hoof d van Lodewijk X I geplaatst, wiens karakter
zoo slecht als het op zich zelf oak zijn mocht, met de onheilen
van den tijd wist to kampen en die in een zekere mate onschadelijk to maken, gelijk vergiften van tegenovergestelden aard,
naar het beweren der oude geneeskundige schrijvers, de eigenschap bezitten am elkander to bekampen en elkanders verwoestende uitwerking to beletten .
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Moedig genoeg voor hetgeen de binnenlandsche politieke behoeften van zijn rijk vereischten, bezat Lodewijk geen vonkje van
die romaneske dapperheid of van dien trots, welke er zoo merle
verwant is, of we! uit haar ontstaat, die voortgaat to strijden
om de eer, wanneer het nut reeds lang is bereikt . Koel, listig en
bovenal lettend op zijn persoonlijk belang, wist hij alien hoogmoed, iederen hartstocht op to of f eren, die haar zou kunnen
schaden . Hij droeg groote zorg, zijn gevoelens en plannen to verbergen voor al degenen, die hem omringden, en dikwijls herhaalde hij, dat de koning, die niet wist to veinzen, ook niet wist
to regeeren, en dat, wat hem betrof, indien hij begreep, dat zijn
muss zijn geheimen kon weten, hij niet aarzelen zou, die onmiddellijk in het vuur to werpen . Niemand wist ooit beter dan hij
van de zwakheden van anderen partij to trekken, en tegelijkertijd to beletten, dat men met de zijne voordeel deed, wanneer
hij die onberaden opvolgde .
Hij was zoo wreed en wraakgierig geworden, dat hij vermaak
schepte in de menigvuldige doodstraffen, waartoe hij bevel gal .
Maar bewoog geenerlei gevoel van medelijden hem ooit om diegenen to sparen, die hij zonder vrees kon opofferen, de zucht tot
wrack deed hem ook nooit een voorbarige daad van geweld begaan. Zelden vie! hij op zijn proof, voor dat deze volkomen onder
zijn bereik was, en al zijn maatregelen waren met zooveel zorg
bewimpeld, dat men gewoonlijk eerst door het slagen ervan bet
doe! vernam, dat hij er zich mee had voorgesteld .
Op gelijke wijze maakte zijn gierigheid altijd voor een schijn
van verkwisting plaats, wanneer hij een gunsteling of minister
van dezen of genen vorst to winnen had, hetzij om een aanval
of to wenden, waarmee hij werd bedreigd, of om een tegen hem
gesloten verbond to vernietigen . Hij hield van vermaak tot buitensporigheid toe ; maar de liefde zoomin als de jacht, welke zijn
groote hartstochten waren, beletten hem ooit, zijn zorgen geregeld can de openbare zaken en bet bestuur van zijn rijk to wijden .
Door zich persoonlijk in alle standen der maatschappij to mengen,
had hij een diepe kennis van bet menschelijk hart verkregen . Ofschoon van nature trotsch en hoogmoedig, sloeg hij toch geenerlei acht op de willekeurige onderscheidingen in het maatschappelijk leven, en niettegenstaande zulk een gedrag in dien tijd als
niet minder vreemd dan onverstandig werd beschouwd, aarzelde
hij niet om lieden uit den laagsten stand tot de aanzienlijkste en
belangrijkste posten to verhef f en, en zoo juist wist hij die to kiezen, dat hij zich zelden in hun hoedanigheden vond teleurgesteld .
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Het karakter van dezen zoo bekwamen als listigen vorst was
evenwel niet van tegenstrijdigheden vrij : de menschelijke natuur
toch is nooit aan zich zelf gelijk . Niettegenstaande hij zelf de
meest valsche en bedriegelijke der menschen was, sproten toch
eenige der grootste dwalingen van zijn regeering voort uit bet
blinde vertrouwen, dat hij in de deugd en eerlijkheid van anderen stelde. De misslagen, die hij beging, schijnen aan een to vet
gedreven slimheid van zijn staatkundig stelsel to moeten worden
toegeschreven, daar dit meebracht, dat hij den schijn had van een
onbepaald vertrouwen to stellen in hen, die hij voornemens was to
misleiden ; in zijn dagelijksch gedrag was hij zoo wantrouwend en
achterdochtig, als eenig dwingeland ooit was .
Nog ontbreken er een paar trekken aan het beeld van een
monarch, die zich onder de ruwe en ridderlijke vorsten van zijn
tijd, door middel der staatkunde, tot zulk een hoogte wist to
verheffen . Men zou hem niet oneigenaardig kunnen vergelijken
met iemand, die met het temmen van opgesloten wilde dieren is
belast. Alleen door met oordeel voedsel en slagen uit to deelen,
gelukt bet hem, wezens to beheerschen, wier meerdere kracht hem
verscheuren zou, indien hij ze niet met behendigheid in bedwang
wist to houden .
De eerste van deze karaktertrekken bestond in een verregaande
bijgeloovigheid, een geesel, waarmee de hemel dikwijls diegenen
tref t, die aan de voorschrif ten van den godsdienst geen gehoor
geven . Nooit trachtte Lodewijk de wroegingen, welke zijn misdadig gedrag hem deed ondervinden, tot rust to brengen, door in
zijn machiavellistisch stelsel bet minste to veranderen ; maar hij
beijverde zich om het bittere van die gewaarwordingen to verzachten en ze to verdooven, door zich over to geven aan de bijgeloovigste laden, zich de zwaarste boetedoeningen op to leggen
en aan de geestelijkheid de verkwistendste geschenken to doen .
De tweede karaktertrek, en die zich somtijds op de zonderlingste wijze met de eerste vereenigde, was de lust tot dronkenschap
en andere verborgen losbandigheden . Lodewijk, de verstandigste
of tenminste de listigste der vorsten van zijn tijd, was verzot op
lieden van den geringsten stand, en zelf een geestig man, geven
scherts en snedige antwoorden hem veel gent, veel meet dan
andere karaktertrekken zouden doen verwachten . Hij mengde zich
zelfs in duistere en kluchtige avonturen, met een gemakkelijkheid, die met zijn wantrouwenden en kwaaddenkenden inborst
weinig strookte, ja, hij had zulk een smack in zedelooze en
gemeene vertelsels, dat hij een welbekende verzameling ervan deed
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maken .
Door middel van bet voorzichtige en krachtvolle, ofschoon weinig beminnelijke, karakter van dezen vorst, behaagde het den
hemel, die zich van den hevigsten storm zoowel als van den
zachtsten regen tot uitvoering van zijn besluiten bedient, om de
groote Fransche natie de weldaden van een burgerlijke regeering
to doen genieten, weldaden, die zij bij de komst van Lodewijk
tot den troop schier geheel verloren had . Voor dat tijdstip had
hij meet blijken van ondeugd, dap van bekwaamheid aan den dag
gelegd . Zijn eerste vrouw Margaretha van Schotland, was onder
de pijlen van den Taster bezweken, aan het hof van haar eigen
gemaal, zonder wiens aanmoediging niemand een woord zou hebben durven uiten ten nadeele van deze beminnelijke prinses, die
bet slachtoffer der onrechtvaardigheid werd . Hij was een ondankbaar en oproerig zoos, die flu ceps geheime middelen beraamde
om zijn vader in zijn macht to krijgen, en hem dap weer openlijk den oorlog aandeed . Voor de eerste van deze misdaden werd
hij naar Dauphine gebannen, dat onder zijn bestuur stond, en
men moet erkennen, dat hij over deze streek met veel wijsheid
regeerde . Na bet plegen der tweede, werd hij in bepaalde ballingschap gezonden ; en zag zich genoodzaakt, de bescherming, ja
bljna de liefdadigheid in to roepen van den hertog van Bourgondie en diens zoon, aan wier hof hij tot aan den flood van zijn
vader, in 1461, een gastvrijheid genoot, waarvoor hij hen in bet
vervolg zeer slecht beloonde .
Lodewijk XI had nauwelijks de teugels van het bewind aanvaard, of hid werd bijna overweldigd door een bondgenootschap,
flat de groote leenmannen van zijn kroon tot stand bracbten en
aan bet hoof d waarvan de hertog van Bourgondie, of om beter
to spreken, diens zoon, de graaf van Charolois, stond . Zij brachten een machtig leger op de been, omsingelden Aarijs en leverden, onder de muren van die stall, een gevecht, welks twijfelachtige uitslag op bet punt was van den geheelen ondergang der
Fransche monarchic na zich to sleepen . Het gebeurt niet zelden,
flat van die veldsiagen, welke onbeslist blijven, de verstandigste
der bevelbebbers, zooal niet de eer, tenminste de wezenlijke
vruchten plukt . Lodewijk, die in den slag van Montlheri onmiskenbare blijken van dapperheid aan den dag had gelegd, wist uit
deze gebeurtenis evenveel nut to trekken, alsof hij een volslagen
overwinning had behaald . Hij hield de zaken zoo Tang sleepende,
totdat zijn vljanden vanzelf bet bondgenootschap verbraken, en
hij strooide de zaden van wantrouwen en afgunst zoo listig onder
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die vermogende vorsten uit, dat hun „verbond voor bet algemeen
welzijn" gelijk zij het noemden, maar waarvan het ware doel de
omverwerping was der Fransche monarchic, geheel ontbonden
werd en zich nooit weer op een zoo gevaarlijke wijze vernieuwde .
Sedert dit tijdstip hield Lodewijk, flu hij van Engeland, dat
door de burgeroorlogen tusschen de huizen van York en Lancaster geteisterd werd, niets to vreezen had, zich gedurende een
reeks van jaren bezig met, als een bekwaam, maar ongevoelig
geneesheer, de wonden van den staat to heelen, of liever met, nu
eens door zachte middelen en dan weer door staal en vuur, den
voortgang to stuiten van het doodelijk kwaad, dat er aan knaagde. De rooverijen der vrije benden, noch de onderdrukking van
een door straffeloosheid vermetel geworden adel geheel kunnende
beletten, trachtte hij hieraan evenwel paal en perk to stellen, en
vergrootte, door wijsheid en volharding, aan den eenen karat bet
koninklijk gezag, terwijl hij aan de andere zijde de macht van
hen besnoeide, die dit in evenwicht hield .
De koning van Frankrijk bleef echter nog steeds door onzekere
toestanden en gevaren omringd . Niettegenstaande de leden van
het bondgenootschap het onderling oneens waren, bestonden zij
toch nog, en de aan stukken gehouwen slang kon zich wederom
vereenigen en nieuwe gevaren doen ontstaan . De steeds toenemende
macht van den hertog van Bourgondie was, onder al de anderen,
die, welke hij het meest to vreezen had, want deze worst was in
dien tijd een der vermogendste van Europa, en de hoogst onzekere afhankelijkheid van liens hertogdom van de Fransche
kroon, kon niet strekken om hem in rang to doen dalen .
Karel, bijgenaamd de Stoute, of liever de Roekelooze, want
zijn moed geleek naar roekeloosheid, ja, a naar razernij, droeg toen
de hertogelijke kroon, en hij brandde van begeerte, om die in
een koninklijke en geheel onafhankelijke to veranderen . Het karakter van dezen worst was in alle opzichten volkomen het tegenovergestelde van dat van Lodewijk XI .
Deze was bedaard, handelde met overleg, was vol van listen,
zette nooit een wanhopige onderneming voort, maar gaf er ook
nooit een op, waarvan de goede uitslag waarschijnlijk was, hoe
verwijderd die ook mocht wezen . Het karakter van den hertog
was geheel verschillend : hij stortte zich in het gevaar, omdat hij
er van hield, en liet zich door geenerlei moeilijkheden stuiten,
omdat hij die verachtte . Lodewijk offerde nooit zijn belangen aan
zijn driften op ; Karel integendeel zou niets ter wereld boven de
bevrediging van zijn hartstochten en grillen hebben verkozen . In
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weerwil der banden van bloedverwantschap, die hen vereenigden ;
in weerwil der hulp, welke de hertog en zijn vader aan Lodewijk
in zijn ballingschap hadden verleend, bestond er tusschen hen
wederkeerig minachting en haat . De hertog verachtte de sluwe
staatkunde van den koning ; hij beschuldigde hem van lafheid,
wanneer hij hem de toevlucht zag nemen tot geld en onderhandelingen, om voordeelen to verkrijgen, die hij zich, in zijn plaats,
gewapenderhand zou hebben verschaf t ; en hij haatte hem, niet
alleen wegens de ondankbaarheid, waarmee Lodewijk de diensten
had beloond, die hij hem had bewezen, maar ook wegens de persoonlijke beleedigingen, die hij van hem ondergaan had, alsmede
van de aantijgingen, welke Lodewijks gezanten zich tegen hem,
nog bij het leven van zijn vader, hadden veroorloofd, en bovenal wegens den bijstand, dien hij in het geheim aan de ontevredenen van Gent, Luik en andere groote Vlaamsche steden verleende . Deze steden, die zeer op het handhaven van haar voorrechten gesteld en trotsch waren op haar rijkdommen, waren dikwijls in openlijken opstand tegen haar souvereinen, en waren er
altijd zeker van onderhandsche huip bij Lodewijk to verwerven,
die van alle voorkomende gelegenheden gebruik maakte, om in
de staten van een to machtig geworden leenvorst onlusten to
verwekken .
Lodewijk koesterde van zijn kant geen mindere verachting voor
den hertog, maar hij wist zijn gewaarwordingen achter een dichteren sluier to verbergen . Een vorst, die zulk een scherpen blik
had op de zaken als hij, moest noodwendig met minachting neerzien op die hardnekkige stiff hoof digheid, die nooit eenig ontwerp
opgaf, welke heillooze uitwerking de volharding daarbij ook
mocht hebben ; alsmede op die onstuimige vermetelheid, die zich
blindelings in het renperk stortte, zonder een oogenblik aan de
struikelblokken to denken, welke zij er ontmoeten kon . De koning
haatte den hertog echter nog meer dan hij hem verachtte, en deze
twee vereenigde gewaarwordingen verwierven nog een verhoogden graad van heftigheid door de vrees, die er zich bijvoegde ;
want hij wilt, dat de aanval van een verbolgen stier, waarmee
hij den hertog vergeleek, altijd to duchten is, al mocht flit flier
hem ook met gesloten oogen doen . Deze vrees werd niet alleen
door den rijkdom der landen van het huffs van Bourgondie, door
de dapperheid en krijgstucht van hun inwoners en hun talrijke
bevolking veroorzaakt, maar ook de persoonlijke hoedanigheden
van den hertog gaven daartoe aanleiding . Onversaagd tot vermetelheid toe, kwistig in zijn verteringen, schitterend in zijn hof,
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in zijn kleeding en in alles wat hem omringde ; in alle opzichten
de erfelijke pracht van het huffs van Bourgondie ten toon spreidende, trok Karel de Stoute alle waaghalzen van dien tijd, wier
inborst zoozeer met de zijne strookte, tot zijn dienst ; en Lodewijk zag maar al to duidelijk in, wat er met een hoop van zulke
avonturiers, door een ondernemend opperhoof d aangevoerd, kon
worden beproef d en tot stand gebracht .
Nog was er een omstandigheid, die de verbittering van Lodewijk tegen een zoo machtigen leenvorst vermeerderde . Hij had
namelij k diensten van hem genoten, die hij nimmer voornemens
was geweest to erkennen, en was dikwijls in de noodzakelijkheid
van hem to ontzien, ja, zelfs uitbarstingen van baldadigheid to
verduren, die voor de koninklijke waardigheid beleedigend waren,
zonder hem antlers dan ais zijn goeden neef van Bourgondie to
kunnen behandelen .
De aanvang van deze geschiedenis moet worden geplaatst omstreeks het jaar 1468, toen hun oneenigheid, ondanks een bedriegelijken wapenstilstand, die er, gelijk meermalen plaats had,
tusschen hen getroffen was, den hoogsten trap had bereikt . Men
zal wellicht denken, dat de rang en de omstandigheden van den
persoon, dien wij het eerst ten tooneele zullen voeren, een taf ereel
van den betrekkelijken toestand van twee machtige vorsten weinig noodzakelijk maakten ; maar de hartstochten der grooten,
hun twisters en verzoeningen, oef enen hun invloed uit op al degenen, die hen omringden ; en uit het vervolg der geschiedenis zal
men zien, dat dit eerste hoofdstuk volstrekt onmisbaar is tot
goed begrip der lotgevallen van hem, met wien wij den lezer
thans bekend gaan makers .

HOOFDSTU K

II

DE REIZIGER

Op een schooners zomermorgen, voor dat de zon haar brandende stralen uitschoot en terwijl de dauw nog de lucht verf rischte, naderde een jongeling de doorwaadbare plaats van een
kleine rivier, die zich uitstortte in de Cher, nabij het koninklijk
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kasteel van Plessis, waarvan de zwarte, talrijke torens zich in
de verte verhieven boven het uitgestrekte bosch, dat het omringde . Dit bosch bevatte een edele jacht, of koninklijk park, dat
door een omheining was ingesloten, die men in het latijn der
middeleeuwen pl exitium noemde, en waarvan de naam Plessis,
dien zoo vele dorpen in Frankrij k droegen, of komstig was . Dat,
waarvan wij thans spreken, heette, evenals bet kasteel, Plessisles-Tours, om bet van al de andere van dien naam to onderscheiden, en bet was gelegen ongeveer twee mijlen ten zuiden der
schoone oude hoof dstad van Touraine, wier vruchtbare vlakte de
tuin van Frankrijk werd genoemd .
Aan den overkant van de beek zag de reiziger twee mannen,
die in een zeer ernstig gesprek waren gewikkeld en van tijd tot
tijd zijn bewegingen schenen gale to slaan, want, toen zij zich op
een veel hoogere plek bevonden dan hij, hadden zij hem reeds
op een verren afstand zien aankomen .
De jonge reiziger was ongeveer negentien of twintig jaar oud .
Zijn gelaatstrekken en zijn uiterlijk voorkomen namen voor hem
in, maar getuigden van een antler land dan dat, waarin hij zich
beyond . Zijn korte, grijze rok en zijn broek waren meer naar bet
Vlaamsche dan naar bet Fransche model, terwijl de bevallige
blauwe routs met een palmtak en een arendsveer versierd, hem
als een Schot deden kennen . Zijn gewaad was zeer zindelijk en
werd met de zorg van een jongeling gedragen, die niet onbewust
is van zijn welgevormde leden . Hij droeg een reiszak op den rug,
die zijn overige kleeren bevatte ; aan zijn linkerhand droeg hij
een flier handschoenen, welke dienden om een valk to houden,
ofschoon hij zulk een vogel niet bij zich had ; en in de rechterhand hield hij een dikken met ijzer beslagen jagerstok . Over zijn
linkerschouder hing een geborduurde sjerp, waaraan een rood
fluweelen zakje hing, zooals de aanzienlijke valkenjagers gewoonlijk bij zich hadden en waarin zij het voedsel van die vogels
en andere dingen droegen, welke tot hun in dien tijd zoo hoog
gewaardeerde kunst betrekking hadden . Deze sjerp werd door
een bandelier gekruist, waaraan een jachtmes hing . Inplaats van
de laarzen, destijds in gebruik, had de jongeman halve laarsjes
van half gelooid hartsleer aan .
Hoewel hij zijn vollen wasdom nog niet had bereikt, was hij
toch groot en welgemaakt, en de vlugheid van zijn gang bewees,
flat hij in bet to voet reizen meer genot dan vermoeienis vond .
Hij was blank van huid, hoewel zijn aangezicht een weinig gebruind was, hetzij door den invloed der zonnestralen van flit
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voor hem vreemde land of wel omdat hij in zijn geboorteland
veel aan de lucht was blootgesteld geweest .
Zijn gelaatstrekken, ofschoon niet bijzonder regelmatig, waren
toch bevallig en getuigden van rondborstigheid en oprechtheid .
Een halve glimlach, die uit de gelukkige zorgeloosheid van de
jeugd scheen voort to spruiten, liet van tijd tot tijd zien, dat
zijn tanden fraai en zoo wit waren als ivoor, terwijl zijn blauwe
fonkelende oogen op de belangrijkste voorwerpen die zij ontmoetten een blik wierpen, waarin zijn opgeruimdheid en vroolijke openhartigheid to lezen stonden .
Hij beantwoordde den groet der weinige reizigers, welke hij
in deze gevaarvolle tijden op den weg ontmoette, op dezelfde
wijze als zij gebracht wend . De achteraan komende krijgsman,
half soldaat en half roover, mat den jongeman met zijn oogen,
alsof hij de kans van het maken van buit en het gevaar van
een geduchten tegenstand berekende, en ontwaarde in de blikken
van den jeugdigen reiziger een vastberadenheid, welke de schaal
zoodanig aan den laatsten kant deed overslaan, dat hij zijn booze
opzet liet varen en hem een wrevelig „goeden dag, kameraad"
toevoegde ; een groet, dien de jonge man op een even krijgshaf tigen, ofschoon minder onvriendelijken toon beantwoordde . De
pelgrim en de bedelmonnik gaven hem, op zijn eerbiedige begroeting, hun zegen, en met de jonge zwartoogige boerin, die
gewoonlijk eens omkeek, als hij haar eenige schreden voorbij was,
wisselde hij glimlachend flog een vriendelijk goeden dag . Met een
woord, op alien die hij ontmoette oefende hij een snort van aantrekkingskracht uit, waardoor hij de aandacht altijd op zich vestigde, en die hij aan de vereeniging van een stoutmoedige openhartigheid, een vroolijken inborst en een belangwekkend voorkomen to danken had . Alles scheen in hem den man aan to kondigen,
die de wereld intrad zonder de minste vrees voor de gevaren to
gevoelen, die zich van alle zijden opdoen, en die evenwel geen
andere middelen tot bestrijding van de moeilijkheden bezat, dan
een levendigen geest en een natuurlijken cooed . Met zulke karakters is het ook, dat de jeugd het liefst instemt, terwijl zij van den
anderen kant aan den ouderdom en de ondervinding een hartelijke
belangstelling inboezemen.
De jonge man, dien wij getracht hebben to schetsen, was reeds
lang gezien door de twee personen, die heen en veer wandelden
aan de andere zijde der kleine rivier, welke hem van het park
en het kasteel scheidde ; en terwijl hij met de vlugheid van een
hert, dat tot' lessching van zijn dorst naar een fontein snelt, van
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den steilen leant afsprong, zei de jongste der twee tot den
anderen
Dat is onze jonge borst, de Zigeuner ; zoo hij het waagt om
door de rivier to waders, dan is hij verloren, want het water is
hoog en tegenwoordig niet doorwaadbaar .
Dat hij dit zelf ondervinde, antwoordde de oudste ; misschien wordt hierdoor nog een stuk touw uitgewonnen en op die
wijze een spreekwoord gelogenstraft .
lk oordeel maar naar zijn blauwe routs, hernam de eerste,
want zijn gezicht lean ik niet onderscheiden : hoor, hij roept, en
vraagt of het water diep is .
Hij heeft dit maar to beproeven, hervatte de ander ; niets
overtref t de ondervinding .
De jongeling intusschen, ziende, dat men hem geenerlei teeken
gaf om hem van zijn voornemen terug to houden, en het stilzwijgen van hem, die hij aansprak als een verzekering beschouwde, dat hij geen gevaar liep, stapte, na zijn halve laarzen to
hebben uitgetrokken, zonder aarzelen de rivier in . De oudste der
twee onbekenden riep hem nu toe, dat hij moest oppassen, en
zei tot zijn metgezel : Bij God, gij hebt u al weer vergist, het is
de praatzieke Zigeuner niet .
De waarschuwing kwam echter to laat voor den jongeling :
hij had ze niet gehoord, of hij lean er geen gebruik meer van
makers, daar zijn voet reeds was uitgegleden ; ieder die minder
vlug was geweest dan hij en niet zoo goed had kunnen zwemmen, zou de paging met den flood hebben moeten bekoopen, want
de stroom was zoo snel als de rivier diep was .
Bij St. Anna! riep de laatste spreker uit : flat is een knappe
jongen ! Loop heen, man, en herstel uw vergissing door hem nag
to helpers, zoo gij kunt ; hij is van uw gild, en zoo de oude spreekwoorden niet liegen, dan zal hij in het water niet verdrinken .
Inderdaad, de jonge reiziger klief de den stroom met zooveel
behendigheid en kracht, flat hij weldra aanlandde recht tegeny
over de plaats, waar hij zich daarin begeven had.
De jongste der twee onbekenden was inmiddels naar den never
geloopen am den zwemmer hulp to bieden, terwijl de ander hem
langzaam volgde en mompelde : Bij mijn ziel, daar is hij aan
wal ; hij grijpt zijn stole, en, als ik mij niet haast, zal hij mijn
vriend of ranselen voor de eenige goede daad, die ik hem ooit
heb zien verrichten .
Hij had ongetwijfeld wel eenige reden am to veronderstellen,
flat flit de afloop van deze ontmoeting zou zijn, want de moe-
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dige Schot had den ter zijner hulp toegesnelden Samaritaan reeds
op een verbolgen toon toegevoegd : -- Onbeleef de hond ! waarom
hebt gij mij niet geantwoord toen ik u vroeg of de rivier doorwaadbaar was . De duivel hale mij, als ik u niet leer bij een volgende gelegenheid beter de plichten to betrachten, die gij jegens
een vreemdeling verschuldigd zijt .
Deze woorden deed hij van een dreigende zwaai met zijn stok
gepaard gaan, zoodat de antler zijn hand aan de sabel sloeg, want
deze behoorde tot die snort van menschen, die ten alien tijde meer
geneigd zijn tot handelen, dan tot praten . Maar zijn meer bedachtzame metgezel beval hem, zich to matigen ; en zich tot den
jongeman wendende, verweet hij dezen op zijn beurt, zijn onvoorzichtigheid en overijling, om zich in een rivier to werpen,
waarvan de wateren gezwollen waren, en van zijn onbillijke drift
am twist to zoeken tegen iemand, die tot zijn hulp was komen
toeschieten .
Toen de jonge Schot zich van een man van gevorderden leeftijd en achtenswaardig voorkomen zoo hoorde toespreken, liet
hij zijn stok terstond zakken en antwoordde, dat het hem zeer
leed zou doen, onbillijk jegens hen to zijn ; maar dat bet hem
toescheen, dat zij hem zijn leven in gevaar hadden laten stellen,
door hem op zijn vragen niet to antwoorden, iets wat aan brave
lieden zoomin als goede christenen paste, en vooral niet aan achtenswaardige burgers, gelijk zij schenen to zijn .
Mijn zoon, zei de oudste, aan uw voorkomen en tongval
merkt men, dat gij een vreemdeling zijt, en gij behoordet to bedenken, dat, met hoeveel gemak gij onze taal ook spreekt, het
ons niet even gemakkelijk is uw redenen to begrijpen.
Welnu, papa, hernam de jongeling, ik bekommer mij weinig
om het bad dat ik zooeven genomen heb, en ik zal bet u vergeven er gedeeltelijk de oorzaak van to zijn geweest, mits gij mij
een geschikte plaats aantoont, waar ik mijn kleeren kan laten
drogen, want ik heb geen andere, en ik moet ze in een toestand
bewaren, dat ik er mij mee vertoonen durf .
Voor wie ziet gij ons dan wel aan, mijn zoon? zei de vorige
spreker, inplaats van op de gedane vraag to antwoorden .
-- Voor brave burgers, natuurlijk, hernam Schot, of wel, wacht,
gij, mijn vriend, gij hebt mij bet voorkomen van een handelaar
in geld, of koopman in granen, en uw metgezel schijnt mij toe
een vleeschhouwer of veehandelaar to zijn .
Gij hebt onze beroepen met een verwonderlijke juistheid
Het is waar,
geraden, antwoordde de nude man glimlachend .
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dot ik in geld handel zooveel ik maar kan, en het ambacht van
mijn vriend heeft zeker veel overeenkomst met dot van vleeschhouwer . Wat u aangaat, wij zullen trachten u van dienst to
zijn ; maar vooraf moet ik weten wie gij zijt en waar gij heengaat ; want de wegen zijn tegenwoordig vol reizigers to voet en
to paard, die geheel andere zaken in de mars dragen dan eerlijke
beginselen en de vreeze Gods .
De jongeling wierp een doordringenden blik op den persoon,
die hem aldus toesprak, zoowel als op liens metgezel, als vilde
hij zich verzekeren, of zij het vertrouwen wel verdienden, dot
men eischte. De slotsom van zijn overdenkingen was de volgende
De oudste der twee mannen, wiens houding en kleeding het
meest de aandacht trokken, geleek een koopman van then tijd .
Zijn rok, vest en pantalon waren van dezelfde bruine stof, maar
zoo kaal, dot de booze geest van den jongen Schot er uit besloot, dot hij, die ze droeg, zeer rijk of zeer arm moest zijn, het
eerste echter was hij het meest geneigd to gelooven . Zijn kleeren
waren kort en eng, een mode, welke bij den adel of zelfs bij de
deftige burgers toen niet in zwang was, want deze droegen integendeel zeer ruime rokken, die tot op de helf t der been~n
hingen .
De uitdrukking van zijn gelaat was in zekeren zin innemend
en terugstootend tevens : uit zijn sterke gelaatstrekken, zijn
ingevallen wangen en diep ingezonken oogen spraken snaakSchheid en vroolijkheid, welke met bet karakter van den jongen
gelukzoeker overeenstemde . Maar, van een anderen kant hadden
zijn onder groote, zwarte wenkbrauwen verscholen oogen iets
indrukwekkends en onheilspellends, en de uitwerking wend misschien nag verhoogd door de loge bonten routs, die zijn geheele
voorhoofd bedekte en een tweeden shier voegde bij then, welken
zijn wenkbrauwen vormden . Voor den jeugdigen vreemdeling
was het moeilijk den blik van dezen onbekende met het overige
van zijn uiterlijk voorkomen, dot niets kenmerkends bezat, overeen to brengen ; en vooral scheen het hem opmerkelijk toe, dot
de routs, een kleedingstuk, waarop alle lieden van aanzien een
of onder gouden of zilveren kleinood droegen, geen onder sieraad
had dan een looden plaat, die de Heilige Maag'd voorstelde en
gelijk was aan die, welke de arme pelgrims van Lorette meebrachten.
Zijn metgezel was een kloek man, van gemiddelde grootte en
een jaar of tien jongen dan hij . Hij had een terugstootend voor-
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komen, en wanneer hem als bij toeval een glimlach ontsnapte,
lets, wat hem niet anders gebeurde dan bij wijze van antwoord
op zekere eheimzinnige teekens, welke er tusschen hem en den
anderen onbekende gewisseld werden, dan had deze glimlach
lets onheilspellends . Hij was met een Babel en een dolk gewapend,
en de Schot merkte op, dat hij onder zijn kleed een snort van
buigzaam pantser droeg, gelijk in die gevaarvolle dagen dikwijls
wend gedragen ook door personen, die aan den krijgsstand geheel vreemd waren, maar wier beroep veelvuldige reizen noodzakelijk maakte ; en bet was dan ook deze omstandigheid, die
den jongeling in de meening bevestigde, dat bet een vleeschhouwer of veehandelaar moest zijn of een persoon, die een soortgelijk beroep uitoefende .
Al deze opmerkingen werden door den Schot in enkele oogenblikken gemaakt, en na een kort zwijgen antwoordde hi j :
Ik weet niet tegen wien ik de eer heb to spreken, maar
ik maak er geen geheim van, dat ik een jonge Schot ben en,
volgens het gebruik van mijn landslieden, in Frankrijk of elders
f ortuln kom zoeken .
-- En, bij mijn ziel, riep de oudste der onbekenden nit, dat
is een loffelijk gebruik ; gij schijnt een flinke borst to zijn en op
een leeftijd, juist geschikt om bij mannen en vrouwen vooruit
to komen . Wat dunkt u? Ik ben koopman en heb een jongeman
noodig om mij in mijn bezigheden behulpzaam to zijn . Maar gij
zult misschien een to adellijk persoon zijn om u met bet onedele
bedrijf van den handel bezig to houden .
Indien gij uw aanbod waarlijk meent, mijnheer, wat ik
nog eenigszins betwijfel, dan betuig ik u mijn dank daarvoor ;
maar ik geloof niet, dat ik u van veel nut in uw handel zou
kunnen zijn.
-- )a, ik vermoedde wel, dat gij bekwamer zijt in bet schieten
met den bong, dan in bet opmaken van een rekening, en dat
gij met de Babel beter dan met de pen weet om to gaan ; nietwaar?
- Ik ben een Bergschot, mijnheer, en dus boogschutter ; maar
ik ben in een klooster , geweest, waar de goede vaders mij hebben leeren lezen, schrijven, ja, zelfs rekenen .
-- Bij den hemel ! dat is al te. .veel boter op een brood . Bij
de Lieve Vrouw van Embrun, gig zit waarachtig een wonderkind
Lach zooveel gij wilt, patroon, antwoordde de jongeling,
wien de spottende toon van den spreker niet zeer beviel ; wat
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mij betref t, ik geloof, dat ik beter zou doen met mij ergens to
gaan drogen, dan mij hier met het beantwoorden van uw vragen
op to houden, terwijl het water van mijn kleeren druipt .
Op mijn een, riep de onbekende nog harder lachend uit,
het spreekwoord liegt toch nooit : Trotsch als een Schot . Kom
aan, mijn vriend, gij zijt afkomstig uit een land, dat ik hoog
acht ; ik heb er voorheen handel mee gedreven . Men vindt er
een menigte arme brave lieden . Zoo gij met ons naar het dorp
wilt gaan, dan zal ik u een glas warmen wijn en een goed ontbijt geven, our u over uw bad to troosten . Maar wat doet gij
toch met dien jachthandschoen aan uw hand? Weet gij niet,
dat de vogeljacht in een koningspark niet geoorloofd is?
Dat heb ik van een verwenschten boschwachter van den
hertog van Bourgondie vernomen. Ik had slechts bij Perronne
op een reiger een valk losgelaten, dien ik uit Schotland had
meegebracht, en waarop ik rekende teneinde de aandacht op
mij to vestigen ; de schelm doorschoot hem met een pijl .
Fn wat deedt gij toen?
1k roste hem geducht af, antwoordde de jonge held, zijn
stok zwaaiende ; ik roste hem zoo veel als de eene christenmensch
den anderen rossen kan ; dat wil zeggen, dat ik hem niet volstrekt our hats hielp ; want zijn flood wilde ik mij niet to verwijten hebben.
Weet gij wel, flat, zoo gij in de handen van den hertog
gevallen waart, hij u zou hebben laten ophangen als een
kastanje?
J a, ik heb gehoord, flat hij met flat werk zoo voortvarend
is als de koning van Frankrijk ; maar daar flit geval dicht bij
Peronne had plaats gehad, ijlde ik over de grenzen en bekommerde mij niet meer our hem . Indien hij niet zoo oploopend
was geweest, dan zou ik wellicht dienst bij hem genomen hebben .
Het verlies van zulk een dolend ridden zal niet weinig
gevoelig voor hem zijn, indien de wapenstilstand mocht verbroken worden.
Dit zeggende, wierp de onbekende een blik op zijn metgezel,
die dezen met een van die halve glimlachen beantwoordde, welke voor een korte wijl zijn gelaat leven bijzetten, als een bliksemstraal sours voor een oogenblik een stikdonkeren hemel
verlicht .
De jonge Schot keek hen beurtelings aan, zijn routs dieper
over zijn rechteroog drukkende, gelijk een man ,die aan niemand
tot speelbal wil verstrekken. Daarop zei hij op vasten toon :
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Mijne heeren, en gij vooral, die de oudste zijt, en dus de
wijste behoorde to wezen, bet zal, geloof ik, noodig zijn dat ik
u leer, dat bet noch verstandig, noch voorzichtig is met mij den
gek to scheren . De toon, waarop gij spreekt, mishaagt mij bepaald . Niet dat ik geen scherts zou kunnen velen, of bestraffing
verdragen van iemand, die ouder is dan ik ; integendeel, ik kan
er hem dankbaar voor zijn, wanneer ik weet, dat ik ze verdiend
heb ; maar ik houd er niet van om als een kind behandeld to
worden, wanneer ik mij genoegzaam man gevoel to zijn, om u

beiden tegen elkander to wrijven, zoo gij mijn geduld uitput .
Hij, tot wien hij zich meer bijzonder richtte, scheen bij deze
woorden to zullen stikken van lachen . De antler bracht zijn
hand opnieuw aan zijn sabel, waarop de jongeman hem met
zijn stok zulk een geduchten slag op de vuist gal, dat hij er
zich niet van zou hebben kunnen bedienen ; een voorval dat de
vroolijkheid van den oudste slechts scheen to vermeerderen .
Houd op! dappere Schot, riep hij echter uit ; hou op, ter
liefde van uw dierbaar vaderland! En gij, kameraad, geen dreigende blikken meer . Bij mijn ziel, men moet billijk zijn in den
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handel, en een bad met kleeren-en-al mag wel gerekend worden
een slag op de vuist to vergoeden, zoo handig en bevallig toegebracht . Hoot eens, vriendlief, vervolgde hij, den jongen vreemdeling met een waardigheid aansprekende, die hem, ondanks
hemzelf, eerbied inboezemde : geen geweld meet, bet zou niet
verstandig wezen, tegen mij u daarvan to bedienen, en gij ziet
dat mijn kameraad ruim genoeg betaald is . Hoe beet gij?
Wanneer men mij beleef d iets vraagt, weet ik op dezelf de
wijze to antwoorden, en ik ben bereid, u vooral den eerbied to
bewijzen, dien men aan uw jaren verschuldigd is, zoo gij mijn
geduld, door kwalijk geplaatste spotternijen, maar niet al to
zeer op de proef stelt . In deze gewesten, dat is in Frankrijk
en in Vlaanderen, beef t men goedgevonden mij, uithoof de van
den valkenzak dien ik draag, den man met den groenen zak to
noemen, dock mijn ware naam is Quentin Durward .
- Durward ! en is dit de naam van een edelman?
Sedert vijf ties geslachten ; en om die reden is bet ook,
dat ik geen ander beroep das dat der wapenen verkies uit to
oef enen .
Een echte Schot, op mijn woord ! Overvloed van bloed,
overvloed van trots, maar schaarschheid van dukaten ! Komaan, kameraad ; ga vooruit, zeg bun, dat zij ons in bet moerbezienbosch bet ontbijt gereed makes, want deze jongeman zal
den maaltijd zooveel eer aandoen als een uitgehongerde muffs
aan een versche kaas . En wat den Bohemer aangaat, boor eens .
Hierop fluisterde hij hem eenige woorden in bet oor, die de
ander slechts met een glimlach beantwoordde, waaruit bleek,
dat hij hem wel verstaan had, dock die tevens iets onheilspellends aanduidde . Hij grog daarop vooruit .
Welnu, zei daarop de oudste tot Durward, thans zullen wij
samen voortwandelen ; en bet bosch doortrekkende, kunnen wij
in bet voorbijgaan de mis hooren in de kapel van St . Hubertus,
want bet is niet goed de behoef ten van bet lichaam to bevredigen, alvorens aan die van de ziel to hebben gedacht.
Durward, die een goed katholiek was, had niets hiertegen in
to brengen, ofschoon hij waarschijnlijk liever had wines beginners met zich to drogen en eenige verversching to gebruiken .
Den vooruitgezondene hadden zij spoedig uit bet oog verloren,
maar zij gingen denzelf den weg als hij en kwamen weldra in
een bosch van groote boomers, met struiken en kreupelhout,
of gewisseld en door lanee lanes doorsneden, waarin zij troepen
herten zagen loopen, wier tamheid scheen aan to duiden, dat zij
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gevoelden, dat dit park een veilig oord voor hen was .
-- Gij vroeg mij straks, of ik een goede boogschutter was,
zei de Schot ; geef mij een bong en een paar pijlen, en ik beloof
u dat gij van wild zult voorzien zijn .
Gij zult wel wijzer zijn, vertrouw ik . Mijn vriend daar
heel t het toezicht over die herten, en ik verzeker u, dat
hij een strenge opzichter is .
Hij gelijkt
T
meer naar een slager, dan naar een
vroolijken boschii
wachter. 1k kan
bezwaarlijk gelooven, dat zulk een
voorkomen van een
opgehangen hond
aan iemand behoort, die met de
wetten der jacht
bekend is.
Het is waar,
mijn vriend heel t,
op het eerste gezicht, geen innemend voorkomen,
maar ik verzeker u,
dat niemand, die
met hem to doen
heeft gehad, zich
ooit over hem is
komen beklagen .
Quentin Durward
vond jets zonderlings en zelf s onaangenaams in den
toon, waarop deze laatste woorden werden uitgesproken, en
plotseling de oogen op zijn metgezel richtende, meende hij op
diens gelaat, in den glimlach, die op zijn lippen zweefde, en in
het knippen van zijn zwart levendig oog, iets to bespeuren, dat
de bevreemding, die hij ondervond, rechtvaardigde .
1k heb we!, dacht hij bij zichzell, van dieven, roovers en
beurzensnijders hooren spreken ; zou het niet mogelijk zijn, dat
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de knaap, die vooruit gegaan is, een moordenaar was, en
dat hij, die naast mij loopt, belast was met hem zijn proof op
een geschikte plaats toe to voeren? Ik zal op mijn hoede zijn,
en zij zullen weinig meer dan goede Schotsche stokslagen van
mij ontvangen.
Terwijl deze gedachten bij hem rezen, kwamen zij op een plek,
waar de groote boomen verder van elkander stonden . De aarde,
van alle struiken en onkruid gezuiverd, was met een tapijt van
het schoonste gras bedekt, dat, door de hooge boomen tegen de
groote hitte der zon beschermd, veel f risscher en schooner was
dan men bet gewoonlijk in Frankrijk aantreft . De boomen in
dit afgelegen oord warm voor het meerendeel berken en olmen,
die zich als bergen van bladeren in de lucht verhieven . Te midden van deze prachtige zonen van het woud stand op een
meer open plaats een nederige kapel, in welker nabijheid een
helder beekje ruischte. De bouworde was even eenvoudig als
ruw, en op eenige schreden afstand zag men een hut, de waning
voor den kluizenaar of priester, die zich in dit eenzame oord
aan den dienst van het altaar wijdde . In een boven de deur
gemetselde nis stand de heilige Hubertus afgebeeld, met een
hoorn om den hall en twee jachthonden aan zijn voeten . De h gging van deze kapel in bet midden van een met wild gevuld
bosch, had natuurlijk aanleiding gegeven tot het denkbeeld, om
ze aan den beschermheilige van de jacht to wijden .
Durwarda geleider richtte zijn schreden naar dezen tempel,
en toen zip dlen naderden, trail de geestelijke, in priesterlljk
gewaad, buiten zijn huisje naar de kapel . Uit eerbied voor zijn
heilig beroep, maakte Durward een diepe bulging voor hem,
maar zijn metgezel dreef de vroomheid verder en bong een knie
ter aarde, teneinde den zegen van Gods dienaar to ontvangen .
Met langzame schreden en met een voorkomen van ootmoed en
berouw trail hij de kerk binnen .
De kapel was inwendig versierd op een wijze, die aan het
werk herinnerde, waarmee de heilige zich op aarde had bezig
gehouden . Het altaar, zoowel als het overige der kerk, wat behangen met de schoonste huiden van dieren, waarop men in
verschillende landen jaagt, door koppen van herten, wolven
en andere dieren afgewisseld . In een woord, al de sieraden
droegen het kenmerk van de jacht . De mis zelf stemde hierin,
evenals al het andere, overeen, want, zij was zeer kort, bet was
dan oak een zoogenaamde jacht-mis, gelijk die gewoonlijk voor
de edelen en grooten plaats had, die gedurende bet vieren in
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den regel van verlangen brandden om hun geliefkoosd vermaak
to hervatten .
Gedurende deze korte plechtigheid scheen Durward's geleider
de meest volkomen en nauwgezette aandacht daaraan to wijden,
terwijl de jonge Schot, niet zoo geheel en al met godsdienstige
denkbeelden vervuld, zich niet weerhouden kon, zichzelf to verwijten, dat hij beleedigende vermoedens had kunnen voeden
jegens een man, die zoo godsdienstig scheen to zijn . Wel verre
van hem toen voor een makker en medeplichtige va in roovers to
houden, zag hij hem bijna voor een heilige aan .
Toen de mis geeindigd was, gingen zij samen uit de kapel en
de onbekende zei tegen Durward : - Thans zijn wij dicht bij
het dorp en gij kunt flu met een onbezwaard geweten ontbijten .
Volg mij .
Rechtsom slaande en een f lauw hellenden weg volgende, waarschuwde hij Durward om op to passen van niet van het pad to
wijken en zooveel mogelijk het midden to houden ; en toen
Quentin hem 1e reden van dien raad vroeg, ontving hij tot
antwoord
-- Dit is, omdat wij dicht bij het hof zijn, vriend ; en, waarachtig, men loopt hier niet zooals men over uw met heide begroeide bergen gaat . Met uitzondering van het pad, waarop wij
ons bevinden, is elke vadem gronds vol gevaar, ja, bijna onbruikbaar, wegens al de vallen en van scherpe messen voorziene
klemmen, die de ledematen van den onvoorzichtigen reiziger
even glad afsnijden als het snoeimes van den tuinman een takje
kamperfoelie afsnijdt . I Jzeren punten zouden u door de voeten
dringen, en er zijn bedekte putten, waarin gij u levend zoudt
kunnen begraven . Gij bevindt u thans op koninklijken grond, en
weldra zullen wij den gevel van het kasteel to zien krijgen .
~-- Indien ik koning van Frankrijk was, zei Durward, dan zou
ik mij zooveel moeite niet geven met vallen en klemmen om
mijn woning to plaatsen ; maar integendeel trachten zorg to
dragen, dat mijn bestuur zoo gbed was, dat niemand haar met
kwade oogmerken zou durven naderen . En wat hen betteft, die
er met gevoelens van vrede en trouw verlangen mochten to
komen, hoe grooter hun getal was, hoe aangenamer het mij
wezen zou .
De oude man keek als onrustig om zich heen en zei daarop :
-- Stil, man met den f luweelen zak, stil ! want ik heb nog vergeten u to zeggen, dat de bladeren van deze boomen ooren hebben en in de binnenkamer van den koning alles overbrengen
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wat zij hooren spreken .
- Daar geef ik zeer weinig om, antwoordde Durward, ik
heb een Schotsche tong in den mond, en deze is onbevreesd
genoeg om hetgeen ik denk in het aangezicht van koning Lodewijk (die de hemel beware!) zelf to zeggen . En wat de ooren
aangaat, waarvan gij spreekt, indien ik ze op een menschelijk
hoof d gewaar werd, dan zou ik ze met mijn jachtmes of houwen.

HOOFDSTUK III
HET KASTEEL
Zoo pratende, kwamen Durward en zijn nieuwe kennis voor
het kasteel van Plessis-les-Tours, een kasteel, dat, zelf s in deze
gevaarvolle tijden, waarin ook de aanzienlijken zich genoodzaakt
zagen hun verblijf in versterkte plaatsen to vestigen, uitblonk
door de tot in het oneindige vermenigvuldigde voorzorgen, om
ze to versterken en to bewaken .
Van den rand van bet bosch af, waar onze jonge Schot met
zijn metgezel was blijven staan om de koninklijke woning to
beschouwen, verhief zich langzaam een uitgestrekt plein, waarop men struik noch boom bespeurde, met uitzondering van een
reusachtigen eik, die van ouderdom reeds half gestorven was .
Dat plein was open gelaten krachtens de natuurlijke en onveranderlijke regelen van den vestingbouw, teneinde den vijand
to verhinderen de muren to naderen onder bedekking, of zonder van de tinne ervan to worden bespeurd .
Het kasteel was door drie buitenmuren omringd, welke van
schietgaten en, op geschikte of standen, vooral op de hoeken,
van torens waren voorzien . De tweede muur was hooger dan de
eerste en zoo gebouwd, dat hij dezen laatsten bestreek, ingeval
een vijand zich van dezen mocht hebben meester gemaakt .
Evenzoo was bet met den derden gelegen . Rondom den buitensten muur was, naar Durward van zijn metgezel vernam, een
gracht van twintig voeten diepte gegraven, die haar water uit
een der takken van de Cher ontving . Ook om den tweeden en
derden muur liep een soortgelijke gracht, en alle drie waren zij
zeer breed . De boorden dezer grachten waren van ijzeren stormpalen voorzien, waarmee men hetzelf de doel bereikte, als waar-
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toe in den nieuweren vestingbouw de Friesche paarden dienen,
want elke ijzeren paal liep in onderscheidene scherpe en naar
verschillende kanten uitstekende punten uit, zoodat men het
niet wagen kon ze to beklimmen zonder gevaar to loopen zichzelf to spiesen .
Op den grond, die door den derden muur werd omringd, verhief zich het kasteel, dat uit onderscheidene op verschillende
tijden gestichte gebouwen was samengesteld, waarvan het oudste
een door de tand des tijds zwart geverfde toren was, die naar
een reusachtig grooten Ethiopischen reus geleek ; terwijl de afwezigheid van alle vensters grooter dan de hier en daar gemaakte
schietgaten in het gemoed van den aanschouwer die pijnlijke
gewaarwording deed ontstaan, welke men bij het zien van een
blinde ondervindt .
De andere gebouwen schenen voor de bewoners niet veel aangenamer to kunnen zijn, want al de vensters gingen slechts aan
den kant van een binnenplaats open, zoo, dat het geheele uitwendige van het kasteel meet naar een gevangenis, dan naar
een paleis geleek. De regeerende koning had veel tot deze uitwerking toegebracht, want, gelijk de meeste achterdochtige lieden, die niet gaarne zien, dat men hun vermoedens bespeurt,
had hij de versterkingen, die hij bij de oude had laten aanbouwen, zoodanig laten inrichten, dat men deze van de laatste
niet onderscheiden kon . Tot dat einde had hij van een donkerkleurige steep gebruik gemaakt en roet onder de kalk doen
mengen, waardoor het een zoowel als het antler een zeer oudachtig voorkomen had gekregen .
De geduchte sterkte had slechts een ingang, ten minste aan
den kant, waar Durward zich beyond, zag hij er slechts een .
Naar gewoonte, had deze aan beide zijden een sterken toren, en
werd door een ijzeren hek en een ophaalbrug verdedigd . Het
hek was neergelaten en de brug opgehaald Soortgelijke torens
vertoonden zich bij den tweeden en derden muur, dock zij waren
niet op dezelfde lien met de eerste, want men icon niet rechtstreeks van de eene poort naar de andere gaan ; integendeel, na
de eerste to zijn doorgetrokken, had men een vijftigtal schreden
tusschen de twee wallen to doen, voor men aan de tweede kon
komen, zoodat, wanneer een vijand er door mocht zijn heengedrongen, hij aan de schichten was blootgesteld, waarmee men
hem van beide kanten verpletteren kon . Na ook de tweede
poort to zijn doorgekomen, moest men weer rechts gaan om de
derde to genaken, zoodat men, teneinde de plaats to bereiken
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waar de gebouwen van het kasteel stonden, twee gevaarlijke
engten door moest, met de flanken aan tallooze pijlen blootgesteld, die van de wallen geschoten werden, en door drie poorten breken, welke op de geduchtste wijze, die toen bekend was,
versterkt waren .
Uit een land komende, dat eveneens door een buitenlandsche
oorlog en inwendige verdeeldheden geteisterd werd ; uit een
land, dat in zijn bergen, rotsen en rivieren zooveel natuurlijke
sterkten bezit, was Durward vrijwel met de verschillende midmelen bekend, waardoor de menschen, in die nog eenigszins
barbaarsche eeuw, hue woningen trachtten to verdedigen ; openhartig echter erkende hij, nooit gedacht to hebben, dat het binnen het bereik der kunst was zooveel tot stand to brengen daar,
waar de natuur zoo weinig had gedaan, want, bet kasteel, gelijk
wij hebben gezegd, was slechts op een geringe langzaam stijgende
hoogte gelegen .
De verwondering van Durward werd nog verhoogd, toen hij
van zijn metgezel vernam, dat, met uitzondering van bet kronkelende pad, waarlangs zij gekomen waren, al de omstreken van
bet kasteel, zoowel als bet bosch, met vallen, klemmen en puttee
waren bezaaid, welke ieder, die zich daarin zonder girls durf de
wagen, met een wissen flood bedreigden ; flat er voorts boven op
de muren ijzeren wachthuisjes stonden, zwaluwnesten genaamd,
vanwaar de schildwachten, die daarin geregeld geplaatst werden, met bijna volkomen zekerheid schieten konden op elk, die
zich zou durven vertoonen, zonder het teeken of woord to bezitten, flat elken dag vernieuwd werd ; en flat de boogschutters der
koninklijke wacht dag en nacht met dezen dienst waren belast,
waarvoor zij door den koning met eerbetooningen, een hooge
soldij en prachtige kleeren werden beloond .
-- En nu, knaap, zei Quentin's metgezel, zeg mij, of gij ooit
zulk een sterk kasteel gezien hebt, en of gij geloof t, flat er
lieden bestaan, vermetel genoeg om bet to bestormen?
Durward was lang blijven staan, met zijn oogen op deze
sterkte gevestigd, die hem zooveel belangstelling inboezemde,
flat hij er de natheid van zijn kleeren door vergat. Bij bet
hooren van de vraag die hem gedaan werd, fonkelden zijn
oogen en een nieuwe gloed overtoog zijn gelaat, als flat van een
onversaagd man, die een stoutmoedige onderneming beraamt .
Dit is een sterke en goed bewaakte vesting, antwoordde
hij, maar voor dapperen is niets onmogelijk .
-- En kept gij er in uw land, die er naar uw meening in
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slagen zouden? hernam de antler op eenigszins minachtenden
toon .
--r Dit dun ik niet verzekeren, maar er zijn duizenden mannen, die zich voor een goede zaak van zulk een onderneming
niet zouden laten afschrikken .
-- Oho! En gij rekent u zelf misschien onder dat getal?
Ik zou zonde doen, wanner ik ging pochen waar geen
gevaar is ; maar mijn vader heef t een daad verricht, die niet
minder stoutmoedig was, en ik vlei mij, dat ik glen bastaard
bee .
-- Welnu, gij zoudt hier misschien wel menschen naar uw
smack kunnen vinden en zelfs landlieden ; want de Schotsche
boogschutters van de wacht van den koning bewaken deze muren ; zij bestaan uit drie honderd edellieden van de beste huizen
van uw land .
-- In dat geval zou ik, indien ik koning Lodewijk was, geheel
op die drie honderd Schotsche edellieden vertrouwen, de muren
of breken om de grachten to dempen, mij door mijn grooten laten
omringen en levee gelijk het een koning past ; ik zou tournooien
laten houden, overdag met mijn hovelingen vroolijk zijn, des
nachts, met de dames dansen, en geen vij and erger vreezen dan
een vlieg.
Zijn metgezel glimlachte opnieuw, en bet kasteel den rug
toekeerende, hetwelk hij zei, dat zij to dicht genaderd waren,
bracht hij hem weer in het bosch, een breederen en meer gebaanden weg inslaande, dan waarlangs zij gekomen waren .
-- Deze weg, zei hij, leidt naar het dorp du Alessis, waar gij
als vreemdeling een goede en weinig kostbare herberg zult vinden . Ongeveer twee mijlen verder is de f raaie stall Tours, die
haar naam can deze rijke en schoone provincie heeft gegeven .
M car in bet dorp zult gij met minder goed kunnen terecht
komen .
Ik zeg u hartelijk dank voor uw raad, mijn vriend ; maar
mijn verblijf hier zal van niet langen duur zijn, en als ik in bet
dorp slechts een stuk vleesch vied om to eten en iets beter dan
water om to drinken, dan zullen mijn zaken er spoedig zijn
of gedaan.
Ik meende, dat gij den een of anderen vriend in dezen
omtrek had op to zoeken .
Dat is ook zoo, en wel den eigen broer van mijn moeder ;
voor dat hij de bergen van Angus verliet, was hij de schoonste
tan, die ooit de heide betreden heeft .
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En hoe heet hij? Ik zal hem voor u opzoeken, want het
zou niet voorzichtig zijn, dat gij u voor het kasteel vertoonde .
Men zou u voor een spion kunnen houden .
Bij den arm van mijn vader! Mij voor een spion houden!
Hij, die mij dit zou durven zeggen, zou spoedig het staal dat
ik draag in zijn ingewanden voelen . Wat den naam van mijn
oom betref t, ik heb niet de minste reden om dien to verbergen .
Hij heet Lesly, een naam, die adellijk en eervol tevens is,
1k twijfel daar volstrekt niet aan ; maar er zijn bij de
Schotsche lijfwacht drie personen, welke dien naam dragen .
Mijn oom heet Ludovick Lesly .
Onder de drie Lesly's zijn er twee wier voornaam Ludovick is .
Bij ons noemde men mijn oom Ludovick met het Litteeken, want er zijn in Schotland zooveel families van denzelf den
naam, dat, wanneer men geen goederen bezit, waarnaar men zich
noemen kan, men altijd een bijnaam heeft .
Een oorlogsnaam, wilt gij zeggen? Maar ik merk, dat de
Lesly, w aarvan gij spreekt, dezelf de is dien wij hier, wegens dat
litteeken op zijn gelaat, den balaf re noemen . Dat is een achtenswaardig man en een uitmuntend soldaat . l k zal trachten u een
samenkomst met hem to bezorgen, hoewel dit nogal moeilijk zal
wezen, want hij client bij een korps, welks plichten zeer gestreng
zijn en zij, die ertoe behooren, komen zelden buiten het kasteel,
behalve wanneer zip den koning vergezellen . En nu, jongeling,
beantwoordt mij een vraag, lk veronderstel, dat gij wenschen
zoudt om, evenals uw oom, in de Schotsche lijfwacht to worden
opgenomen . Zoo dit uw doel is, clan moet ik u zeggen, dat het
niet heel gemakkelijk gaan zal, vooral daar gij nog zeer jong
zijt en er eenige jaren ondervinding vereischt worden, om de
hooge plichten to kunnen vervullen van den post, waarnaar gij
dingt.
> > i Ij
Het is mogelijk, dat ik het door u bedoelde oogmerk heb
gehad, maar thans bestaat het zeker niet .
Wat wilt gij hiermee zeggen, jonge vriend? Spreekt gij
met zooveel onverschilligheid over een eer, waarnaar de edelste
van uw landslieden reikhalzen?
Wel bekome het hun . Om u echter de waarheid to zeggen,
had ik wel lust gehad, om in den dienst van den koning van
Frankrijk to treden, maar ondanks de fraaie kleeren en hooge
soldlj, verkies ik de open lucht boven de ijzeren hokjes, die
daar in de hoogte staan, die zwaluwnesten, gelijk gij die snort
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van peperbussen noemt . Bovendien wil ik niet ontveinzen, dat
een kasteel mij weinig behaagt, in welks omtrek men eikenboomen aantreft, die eikels dragen gelijk aan die, welke ik ginder
bespeur.
Ik gis wel wat gij zeggen wilt, maar ik verzoek u toch, u
duidelijker uit to drukken .
- Gaarne . Zie daar dien grooten eik, welke op eenige pijlschoten van bet kasteel staat : ziet gij daar niet een man met
een grijzen rok aan hangen, gelijk aan dien, welken ik draag?
- Op mijn woord, gij hebt gelijk! Zie eens wat bet zegt,
jonge oogen to hebben ! Ik zag wel iets, dock meende, dat bet
een kraai was, die in de takken zat . Dit gezicht heef t overigens
niets nieuws, mijn vriend : wanneer de zomer plaats maakt voor
den herfst, de nachten lang en de wegen onveilig worden, dan
zult gij aan dien boom wel groepen van tien, ja, twintig soortgelijke eikels zien hangen . Maar, wat kwaad? Elk hunner client
tot afschrik van de booswichten, en voor elken knaap, die aldus
wordt opgehangen, kan de brave man rekenen, dat er een gauwdief, verrader, roover of onderdrukker van het yolk in Frankrijk minder is . Gij moet dus, mijn vriend, daarin een bewijs
van de rechtvaardigheid van den koning vinden .
Dit is zeer mogelijk, maar indien ik koning Lodewijk was,
dan zou ik ze wat verder verwijderd van mijn paleis laten
hangen . In mijn land hangen wij de doode kraaien in de streken, waar zich de levende ophouden, maar niet in onze lusthoven of duivenvluchten . De stank van dat kreng . . . foei, mij
dunkt ik ruik bet reeds op den afstand, waarop wij ons flu
bevinden.
- Zoo gij lang genoeg in leven blijf t, om een brave en
trouwe dienaar van omen vorst to worden, dan zult gij wel
leeren, dat er geen geur is, welke bij dien van een dooden
verrader haalt .
- Nooit zal ik lang genoeg leven om reuk en gezicht to verliezen . Toon mij een levenden verrader, en zie bier mijn arm
en zwaard gereed om hem to straffen ; maar als hij flood is,
kan mijn baat hem niet overleven . Maar mij dunkt, flat wij
het dorp naderen, en ik hoop u to overtuigen, flat noch het genomen bad, noch de walging die mij bevangen heeft, mij iets van
mijn eetlust hebben benomen. Naar de herberg alzoo, en wel
fangs den korsten weg. Alvorens ik evenwel van uw gastvrijheid gebruik maak, is bet noodig, flat ik uw naam weet .
Men noemt mij meester Aieter ; in titels handel ik niet ; ik
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ben een doodeenvoudig man, die genoeg bezit om van to leven .
Welnu, meester Fieter, ik verheug mij, dat een gunstig lot
ons heett samengebracht, want ik heb een goeden raad noodig
en kan dankbaar daarvoor zijn .
Terwijl zij aldus voortpraatten, kondigde de kerktoren en
een groot houten kruisbeeld, dat boven de boomen uitstak, aan,
dat zij in het dorp gekomen waren . Meester Pieter evenwel, den
grooten weg verlatende, zei tot Durward, dat de herberg, waar
hij voornemens was hem to brengen, en waar men niets dan
f atsoenlij ke lieden ontving, eenigszms of gelegen stond
- Als gij door f atsoenlijke lieden reizigers verstaat, wier
beurs goed voorzien is, dan moet ik u zeggen, dat ik tot deze
niet benoor, en ik zie er geen onderscheid in, of ik op 's heeren
weg, dan wel in uw herberg word of gezet .
- Groote God, wat zijt gij, Schotten, voorzichtig! Een Engelschman stapt zonder nadenken in een herberg, eet en drinkt
van het beste dat hij er vindt en denkt aan geen betalen voordat hij wel verzadigd is . Maar gij vergeet, vriend Quentin, dat
ik u een ontbijt schuldig ben voor het bad, dat mijn verzuim u
op den hals heef t gehaald ; dit is een billijke schadevergoeding .
lnderdaad, ik dacht niet meer aan bad, verzuim of schadevergoeding, want mijn kleeren zijn zoo gaandeweg al redelijk
gedroogd . 1k wil uw vriendelijk aanbod intusschen niet van de
hand wijzen, want ik deed gisteren maar een zeer matig middagmaal en avondeten heb ik in het geheel niet gehad . Gij
schijnt een bemiddeld burger to zijn ; uw ouderdom maakt u
dubbel achtenswaardig, en ik zie niet in, waarom ik van uw
beleefdheid geen gebruik zou maken .
De Franschman keerde zijn gelaat van Durward af, om to
lachen, want hij zag duidelijk, dat de jongeman, ofschoon half
uitgehongerd, moeite had om de gedachte to verdragen ten koste
van een vreemdeling to ontbijten, en dat hij zijn hoogmoed
trachtte to overwinnen, door de overweging, dat ten aanzien
van zulk een licht dienstbetoon, hij, die het wel ontvangen
wilde, niet minder beleefd was dan hij, die het bewees .
Zij sloegen intusschen een smalle, maar schoone olmenlaan
in, aan het einde waarvan zij door een breede poort op het
plein van een zeer groote herberg kwamen, die voornamelijk
voor de edellieden diende, welke het een of antler op bet kasteel
to verrichten hadden ; want Lodewijk stond hoogst zeldzaam,
behalve in de uiterste noodzakelijkheid, een nachtverblijf aan
een zijner hovelingen toe . Boven de deur van een groot, maar
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onregelmatig gebouw hing een koninklijk wapenschild ; op de
plaats echter, zoomin als in het huffs, zag men jets van then
schijn van bezigheid, waardoor de knechts en andere dienstboden in zulk een herberg toenmaals getuigden van het aantal
vreemdelingen, die zich daar bevonden. Het scheen, tat het
sombere en ongezellige van het nabijgelegen kasteel iets van
de koude statigheid, die er heerschte, aan een huffs had medegedeeld, tat bestemd was om een tempel van vroolijkheid, vermaak en goede sier to zijn .
Zonder iemand to roepen, of zelfs de groote deur to naderen,
lichtte meester Aieter de klink van een kleine deur op en ging
Durward voor in een groote zaal, waar een takkebos op den
haard lag to branden en al de toebereidselen voor een rijk ontbijt waren gemaakt .
Mijn vriend heeft niets vergeten, zei Quentin's leidsman ;
gij zult ongetwijfeld koud zijn, ziedaar een goed vuur ; gij zult
honger hebben, en weldra zult gij to ontbijten krijgen .
Op een fluitje van meester Aieter trail de kastelein binnen,
die zijn groet met een eerbiedige buiging beantwoordde, maar
niets van die praatachtigheid aan den tag legde, welke de
Fransche herbergiers van alle eeuwen zoo zeer onderscheidt .
Er moet iemand hier gekomen zijn en een ontbijt besteld
hebben, zei meester Aieter ; is hij er geweest?
De kastelein antwoordde slechts met een diepe buiging van
het hoofd ; en ook toen hij bezig was met de onderscheidene
schotels, waaruit het ontbijt bestaan moest, op to brengen en
op tafel to schikken, sprak hij geen enkel woord om ze aan to
prijzen, niettegenstaande de verschillende gerechten volkomen
den lof verdienden, dien de Fransche herbergiers nooit missen
aan de vruchten van hun talent toe to zwaaien .

HOOFDSTUK IV
HET ONTBIJT
Wij hebben onzen jongen reiziger in een toestand gelaten,
aangenamer tan eenige, waarin hij zich sedert het betreden van
het grondgebied van de oude Galliers bevonden had . Het ontbijt, zooals men reeds in het vorige hoofdstuk zal hebben be-
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grepen, was uitmuntend. Er was zulk een overheerlijke pastei,
dat een lekkerbek in het betoonen van zijn hulde eraan zou hebben willen levee en sterven, gelijk de lotus-eters van Homerus,
die ouders, vaderland en alle maatschappelijke banden en
verplichtingen vergaten . Bovendien stond er een voortref f elijke
ragout, met dat weinigje look toebereid, waarop de Gascogners
zoo gesteld zijn, en waarvan de Schotten niet afkeerig zijn .
Voorts een schilderachtige ham, die nog kort geleden een gedeelte uitmaakte van een edel zwijn in het naburige bosch van
Montrichard . Het brood was zoo blank als lekker, en de korst
ervan was zoo smakelijk, dat ze met enkel water voor een lekkernij zou hebben kunnen doorgaan Maar er was wel jets beters
om een en antler to besproeien, want er stond een van die
lederen flesschen op de tafel, die men bottrines noemde, en die
zeker twee punters van den besten wijn uit Beaune bevatte .
Zoovele goede zaken zouden zelf s eetlust onder de ontvleesde
ribben van een geraamte hebben verwekt ; hoeveel uitwerking
moesten zij dan niet hebben op een twintigjarige, die sedert twee
dagen van weinig meet had geleef d dan eenige half rijpe vruchten,
welke het toeval hem had doers vinden, en een zeer matige
hoeveelheid gerstebrood . Hij begon met een aanval op den ragout, en de schotel was weldra ledig . Daarna wendde hij zich
tot de prachtige pastei, die hij terstond een wonde toebracht,
welke tot haar grondvesten doordrong. Onderscheidene malen
herhaalde hij dezen aanval, en besproeide het genuttigde van
tijd tot tijd met een glas wijn, tot groote verbazing van den
kastelein en tot geen gering vermaak van meester Pieter .
Deze laatste, waarschijnlijk, omdat hij zag dat hij een betere
daad had bedreven dan hij gemeend had, scheen over den eetlust van den jongen Schot opgetogen to wezen ; en toen hij ejndelijk bespeurde, dat zijn graagte begon of to nemen, zette hij
hem tot nieuwe pogingen aan door het doers opbrengen van
ingelegde vruchten, taarten en lekkernijen, die in staat konden
worden gerekend om een of nemenden eetlust wederom aan to
wakkeren . Terwijl hij zich aldus bezig hield, spreidde zijn gelaat
een snort van opgeruimdheid ten toon, die bijna tot goedhartigheid overging, en geheel met zijn gewone spreek- en handelwijze streed, welke koud, scherp en bijtens was . Bejaarde lieden aanschouwen altijd de genietingen en oefeningen der jeugd
met vermaak, wanneer hue geest noch door een heimelijk gevoel
van nijd, noch door een dwazen naijver wordt gekweld .
Van zijn kant ontdekte Durward, terwijl hij zijn tijd zoo
Quentin Durward, 3
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aangenaam doorbracht, das de gelaatstrekken van den man, die
hem zoo wel onthaalde, en die hij tevoren zoo terugstuitend had
gevonden, veel wonnen, wanneer hij, die ze aanzag, zich onder
den invloed van eenige glazen Beaune beyond ; en op een hartelijken soon verweet hij meester Pieter, das deze om zijn eetlust lachte, terwijl hij zelf niets gebruikte .
lk doe boete, antwoordde meester Pieter, en voor den
middag mag ik niets dan eenige ingelegde vruchten en een glas
water nuttigen ; en zich tot den kastelein wendende, voegde hij
er bij : zeg die dame ginds, das zij mij het een en ander brengt .
- Welnu, vervolgde hij, toen de kastelein vertrokken was,
heb ik mijn woord gehouden met het ontbijt das ik u beloof d
had?
- Dit is de beste maaltijd, antwoordde de jonge Schot, dien
ik heb gehouden seders ik uit Glen-Houlakin vertrokken ben
- Glen, was ! riep meester Pieter uit, wilt gij den duivel
bezweren met zulke woorden uit to spreken?
- Glen-Houlakin, mijn waarde heer, das is to zeggen de
muggenvallei . Dit was de naam van onze aloude bezittingen .
Gij hebt het recht verkregen om er over to lachen, indien u dit
pleizier does .
- Ik heb niet de minste bedoeling om u to beleedigen, mijn
jonge vriend ; maar wilde u alleen zeggen, das, zoo de maaltijd
dien gij genuttigd hebt, naar uw smaak is, de boogschutters der
Schotsche garde dagelij ks een even goede, j a, zelf s nog beteren
doen .
- Dit verwondert mij volstrekt niet . Als zij den geheelen
nacht in die zwaluwnesten zijn opgesloten, moeten zij 's morgens
een vreeselij ken eetlust hebben .
Dien zij dan ook overvloedig kunnen bevredigen . Zij behoeven niet, zooals de Bourgondiers, met een naakten rug to
loopen, teneinde de maag to kunnen vullen . Zij gaan gekleed als
graven en brassen als abten .
Dat does mij genoegen voor hen .
En waarom dan ook niet getracht dienst onder hen to
krijgen? Ik ben zeker, das uw oom u bij de eerste plaats, die
openvalt, zou kunnen laten aannemen ; ja, ik wil u niet ontveinzen, das ik zelf nog al eenigen invloed bezit en u gaarne
van nut zou zijn : ik vermoed das gij evengoed kunt paardrijden
als boogschieten?
Al degenen, die den naam van Durward gedragen hebben,
zijn zulke goede ruiters als iemand, die ooit zijn voet in den
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stijgbeugel heeft gezet, en ik weet zelf niet wel, waarom ik uw
vriendelijk aanbod niet zou aannemen . Voedsel en kleeren zijn
twee onmisbare zaken ; maar, ziet gij, bij lieden zooals ik, komen
eer, bevordering en hooge wapenf eiten ook in aanmerking . Uw
koning Lodewijk (de hemel behoede hem, want hij is de vriend
en bondgenoot van Schotland), maar hij sluit zich altijd in dit
kasteel op, of trekt slechts van de eene versterkte stad naar de
andere . Hij wint steden en provincies, niet met de punt van
den degen, maar door middel van gezantschappen . Wat mij
aangaat, ik ben het met de Douglassen eens, die altijd in het
veld zijn gebleven, omdat zij liever het gezang van den leeuwerik hoorden, dan bet gepiep van een muffs.
Jonge man, oordeel niet vermetel over de daden der vorsten . Lodewijk wil het bloed van zijn onderdanen sparen, maar
ontziet zijn eigen bloed niet . Te Montlheri heef t hij zijn dapperheid doen blijken .
Ja, maar dat is meer dan twaalf jaar geleden, en ik zou
gaarne een meester hebben, die zijn eer zoo schitterend hield als
zijn wapenschild, een vorst, die zich altijd beyond waar het
gevaar het grootst was
Waarom zijt gij dan niet to Brussel bij den hertog van
Bourgondie gebleven? Hij zou u elken dag in de gelegenheid
hebben gesteld our uw ledematen to breken, en uit vrees dat
deze gelegenheid u sours nog ontsnappen mocht, zou hij dit
zelf allicht hebben gedaan, vooral wanneer hij vernomen had,
dat gij een van zijn boschwachters had afgeranseld.
Dat is waar. Mijn kwaad gesternte heeft die deur voor
mij gesloten .
Het ontbreekt evenwel aan geen opperhoof den, die tot
zelf s den duivel zouden tarten, en onder wie een jong heethoofd gemakkelijk dienst kan vinden ; wat dunkt u, bijvoorbeeld, van Willem de la Marck?
Hoe! de man met den langen baard, het zwijn der Ardennes! 1k zou een roover- en moordenaars-kapitein gaan dienen,
een gauwdief, die een hoes omhals zou brengen, teneinde hem
zijn rok of to nemen, die priestess en pelgrims doodt alsof het
ridders en gewapende mannen waren ! Dit zou een onuitwischbare vlek op het wapenschild van mijn vader werpen .
Welnu, mijn jonge heethoofd, indien het zwijn to weinig
naar zijn geweten luistert, waarom dan den jongen hertog van
Gelderland niet gevolgd .
--- 1k diende liever den duivel ! Hoor, dat otns r is een to
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7ware last voor de aarde ; de hel opent zich reeds voor zijn
voeten . Men zegt, dat hij zijn vader houdt opgesloten en dat
liij de handen tegen hem heeft durven opheffen . Kunt gij dit
gelooven?
Meester Pieter scheen een weinig onthutst to zijn bij het zien
van het afgrijzen, waarmee de jonge Schot zich over de ondankbaarheid van een zoon uitliet en antwoordde :
- Gij weet niet, mijn jonge vriend, hoe zwak de banden van
hloedverwantschap zijn voor lieden van hoogen rang . Daarop
den gemoedelijken toon, then hij eerst had aangenomen, latende
~?aren, voegde hij er luchtig bij : Indien overigens de hertog zijn
vader geslagen heeft, zoo verzeker ik u, dat die vader hem op
7iiri heiirt mePr dan eens heeft afgerost ; zoodat de rekening
tusschen hen dan nog maar effen is .
- Ik sta verbaasd u zoo to hooren spreken, zei de ionge Schot,
gloeiend van verontwaardiging, lemand, wiens hoof d gelijk het
t~we met grijze Karen is bedekt, behoorde de onderwerpen van
zijn spotternij beter uit to kiezen . Indien de oude hertog zijn
loon geslagen heeft, toen deze een knaap was, dan is het toch
7eker, dat hij dit niet genoeg heeft gedaan : het zou beter geweest zijn, hem onder de roede to laten omkomen, dan hem to
1 aten levee om de geheele christenheid er over to doen blozen,
dat zulk een gedrocht ooit den doop ontvangen heeft .
Zooals gij het karakter der prinsen en opperhoofden uitpluist, geloof ik, dat bet best wat gij doen kunt zijn zou, zelf
een partij to vormen ; want waar zal zulk een wijs persoon
iemand vinden, die verdient het bevel over hem to voeten?
Gij lacht ten mijnen koste, meester Pieter, en misschien
hebt gij gelijk . Maar gij hebt mij toch flog een dapperen bevelhebber vergeten op to noemen, die goede troepen onder zich
heeft en in wiens dienst men met eere treden kan .
Ik begrijp niet van wien gij spreken wilt .
- wel, van wien anders dan van hem, die, gelijk het graf
van Mahomed, tusschen twee zeilsteenen hangt, die noch
Pranschman, noch Bourgondier is, maar de schaal tusschen deze
twee effen weet to houden en zich van beide vorsten weet to
doen vreezen en dienen, hoe vermogend zij ook zijn .
- Nog begrijp ik niet van wien gij spreekt, herhaalde meester Pieter nadenkend .
En wien anders zou ik dan met deze schets kunnen bedoelen dan Lodewijk van Luxemburg, graaf van St . Pol en GrootConnetable van Frankrijk . Aan de spits van zijn legertje houdt
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hij zich sta ande, met bet hoof d zoo bong als koning Lodewijk
of hertog Karel durf t denken, en gelijk een kind i n bet madden
van een wipplank, welker uiteinden zijn kameraden doen op- en
neergaan, houdt hij zich in evenwicht tusschen beide .
En bet kind van wien gij spreekt is joist hij, die den
gevaarlijksten val van alle drie kan doen . Maar boor, mijn
jon e vriend, gij, aan wien de roof zulk een zoo groote misdaad
schijnt, weet gij wel, dat uw verstandige graaf van St . Pol de
man is, die bet eerste voorbeeld gegeven heeft van bet in brand
steden der landhoeven gedurende den oorlog ; en dat, voor de
schandelijke verwoestingen door hem aangericht, de twee partijen altijd de dorpen en open steden, die geen tegenstand boden,
met verschooning behandelden?
waarlijk, indien dit zoo is, dan zal ik beginnen to gelooven, dat geen van die groote mannen beter is dan de antler, en
dat bet doen van een keuze tusschen hen gelijk staat met bet
kiezen van een boom om aan opgehangen to worden . Maar, die
graaf van St . Pol beef t middelen gevonden om zich in bet bezit
to stellen van de stall, die den naam van mijn patroon St .
Quentin draagt - bier maakte de Schot bet teeken van bet
kruis, - en bet schijnt mij toe, dat, indien ik daar was, deze
goede heilige mij meer bijzonder beschermen zoo ; want hij heeft
minder bezigheden dan sommige andere, wier naam door een
veel grooter aantal personen gedragen wordt . En ondertusschen
moet hij den armen Quentin Durward, zijn geestelijken zoon,
toch vergeten hebben, daar hij hem een geheelen dag zonder
voedsel beef t gelaten en des anderen daags hem overgeef t aan
de bescherming van St . Juliaan en de gastvrijheid van een
vreemdeling, met een bad in de Cher gekocht .
Spot met de heiligen niet, zei meester Pieter . St . Juliaan
is de getrouwe beschermheilige der reizigers, en waarschijnlijk
heeft de zalige St . Quentin meer voor u gedaan dan gij denkt .
Terwijl hij nog sprak, gang en deur open, en een meisje van
vijftien of zestien jaar droeg een schenkbord met een schoon,
damast servet bedekt, waarop een vacs met die snort van gedroogde pruimen stond, waarvoor de stall Tours to alien tijde
zoo beroemd is geweest, alsmede een f raai gedreven beker, een
snort van arbeid, waarin de goudsmeden van die stall boven die
van alle andere Fransche steden uitmuntten . De vorm ervan
was zoo schoon, dat Durward er niet eens aan dacht of hij van
zilver dan wel slechts van tin was, gelijk die, welke voor hem
op de taf el stond, maar zoo blonk, dat men hem voor een edeler
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metaal zou hebben kunnen houden .
Het meisje echter, dat het schenkblad droeg, trok meet dan
de daarop geplaatste voorwernen de aandacht van Durward .
Hij bespeurde een menigte lange vlechten van schoon, zwart
haar, die zij, gelijk de Schotsche meisjes, zonder eenig antler
sieraad dan een krans van klimop droeg, en die een kopje overschaduwden, waarvan de regelmatige trekken, zwarte oogen en
nadenkende plooi de beeltenis van Melpomene schenen to zijn,
in weerwil van de rozen, die op de wangen bloeiden, en den
glimlach, die op de lippen zweefde, en het denkbeeld opwekten,
dat de vroolijkheid, ofschoon geenszins het gewone kenmerk
van dit verleidelijk gelaat, toch niet geheel en al vreemd er
aan was. Quentin meende zelfs to kunnen bespeuren, dat de
ernst over de geheele houding van zulk een jeugdig en beminnelijk wezen verspreid, alleen door treurige omstandigheden werd
veroorzaakt ; en daar de verbeelding van een jongeling altiid
gereed is om uit de onbeduidendste gebeurtenissen gevolgtrekkineen to waken, vond hij goed uit hetgeen volgde of to leiden,
dat bet lot van deze schoone onbekende in geheimzinnigheid was
gehuld .
-- wat wil dit zeffgen, Berta? zei meester Pieter, zoodra zij
binnentrad . Heb ik niet cezegd, dat mevrouw Emilia mij het
verlanrde zou brengen? Of is zij een to groote dame om mij to
bedienen?
Mijn moeder is niet wel, antwoordde Berta, op den nederigsten toon ; zij gevoelt zich onpasselijk en houdt haar kamer .
-- Zii ho>>dt die alleen, hoop ik! riep meester Pieter met nadnik nit ; ik ben een oude vos en men maakt mij niet zoo
licht iets wijs .
Op deze woorden van meester Pieter verbleekte Berta, en
haar bevende beenen warm on het punt van haar to begeven,
want zijn toon en hTik, altijd hard . scherp en onaangenaam,
werden onheilspellend en vreeselijk, als zij toorn of achterdocht
verrieden .
De ridderlijke berrschot sprong terstond on en naderde Berta,
teneinde haar van den last to ontheffen, dien zij torschte en
dien zij hem in een peinzende houdin overhandigde, terwijl zij
den vergramden oude een vreesachtigen en onrustigen blik
toewierp . Het was niet mogelijk aan haar tot in de ziel drintende . medelijden afsmeekende blikken to weerstaan, en meester Pieter zei tot haar . niet op een ontevreden toon, maar met
zooveel zachth&d als zijn gelaat in staat was uit to drukken : Ik
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berisp u niet Berta, want

gij zijt to jUng om nag to zijn hetgeen men zich met leedwezen herinnert, dat gij eens zult moeten
wezen : valsch en verraderlijk, gelijk uw geheel beuzelend geslacht. Niemand is tot mannelijken ouderdom gekomen, zonder
in de gelegenheid to zijn geweest u to leeren kennen ; zie hier een
Schotschen edelman, die u zeker wel hetzelf de zal zeggen .
Berta richtte haar oogen op den jongen vreemdeling, als om
aan meester Pieter to gehoorzamen ; maar die blik, hoe vluchtig
hij ook zijn mocht, scheen Durward toe, zijn hulp en mededoogen in to roepen . Met de snelheid, welke hem zoowel het gevoel
der jeugd, als de romantische eerbied voor het schoone geslacht
inboezemde, dien hij aan zijn opvoeding to danken had, antwoordde hij terstond, dat hij den handschoen toewierp aan ieder
van zijn rang en ouderdom, die zou durven beweren, dat een
gelaat als het hare niet de spiegel was van het openharstigste
en zuiverste gemoed .
De wangen van het meisje werden op deze woorden met een
doodelijke bleekheid overdekt, en zij wierp een vreesachtigen
blik op meester Pieter, bij wien de snoeverij van den jongen
Schot eerder een glimlach van minachting, dan van goedkeuring
teweeg bracht. Quentin, bij wien het tweede denkbeeld gewoonlijk het eerste verbeterde, bloosde over het onbedachte uitspreken van woorden, die voor een uitdaging konden worden gehouden van een grijsaard, die een vreedzaam beroep bekleedde ;
en zich tot een snort van genoegdoening veroordeelende, die
even billijk als geevenredigd aan zijn misslag was, besloot hij
onderworpen al de vernederingen to verdragen, welke hij verdiend had. Hij hield meester Pieter bet schenkblad voor met een
verwarring, die hij vergeefs zocht to verbergen.
Gij zijt een jonge dwaas, voegde deze hem toe, en gij
kept de vrouwen niet beter dan de vorsten, wier harten, voegde
hij er, bet teeken des kruises makende, bij, God in zijn rechterhand houdt .
-- En wie houdt dan die der vrouwen? vroeg Quentin, besloten om zich niet to laten overbluffen door den toon van meerderheid van dezen zonderlingen man, wiens trotsche manieren
een invloed op hem uitoefenden, waarover hij zich schaamde .
-- 1k geloof, dat gij deze vraag liever aan iemand antlers
moet doen, antwoordde meester Pieter koel .
Deze nieuwe onheuschheid ontwapende Quentin Durward
echter niet geheel . -- Zeker, dacht hij, ik heb voor dezen burger
van Tours al het ontzag niet, dat ik hem betoon, om bet ont-
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bijt, waarop hij mij onthaald heeft, hoe stevig en uitmuntend
het ook was . Valken en honden verbindt men aan zich door hen
to voeden, maar den mensch moet men door andere middelen
weten to winnen ; door het betoon van achting en vriendschap
alleen kan men zijn genegenheid versterken . Dit is intusschen
een waarlijk zonderling man, en deze bekoorlijke gedaante, die
ongetwijfeld weldra verdwijnen zal, dit zoo volmaakte wezen,
kan niet tot den lagen stand behooren, kan zelfs van deze rijken
koopman niet afhankelijk zijn, al schijnt hij ook een snort van
gezag over haar uit to oefenen, gelijk hij ongetwijfeld over alles
doet, wat door het lot binnen zijn engen kring gebracht wordt .
Het is merkwaardig zooveel waarde die Franschen en Vlamingen aan rijkdom hechten, en zeker denkt ook deze nude handelaar, dat hij aan zijn geld de achting verschuldigd is, die ik
aan zijn grijze Karen bewijs. Ik, Schotsch edelman uit een aloud
geslacht, van aanzienlijke geboorte, en hij, een koopman van
Tours!
Deze gedachten volgden elkander met groote snelheid in den
geest van den jongen Durward op, terwijl meester Pieter glimlachend, en zijn hand over haar schoone haarvlechten strijkende,
tegen Berta zei : - Deze jongeman zal mij wel bedienen, Berta ;
gij kunt dus heengaan ; ik zal uw onachtzame moeder zeggen,
dat zij verkeerd doet met u, zonder noodzaak, aan de blikken
van vreemdelingen bloot to stellen .
Het was alleen our u to dienen, antwoordde het meisje ; ik
hoop dat gij over uw nicht niet ontevreden zult zijn, want . . .
Genoeg ! sprak meester Pieter levendig, maar zonder hardheid ; bevangt u de lust our met mij to redetwisten, of blijft gij
staan our then jongen man aan to kijken? Ga heen! Hij is van
adel ; hij zal mij bedienen .
Berta ging heen en Durward hield zich zoo geheel met haar
plotselinge verschijning bezig, dat zij den draad van zijn overdenkingen geheel afbrak, en hij gehoorzaamde werktuigelijk, toen
meester Pieter zich achteloos in zijn grooten armstoel werpende,
hem, op den toon van iemand die gewoon is to bevelen, zei : Zet
dat schenkbord bij mij .
De koopman trok zijn wenkbrauwen op en liet ze toen weer
op zijn fonkelende oogen neervallen, zoodat zij bijna niet zichtbaar waren, niettegenstaande zij sours een snellen en schitterenden straal uitschoten, gelijk die der achter een wolk ondergaande
zon flu en dan, maar slechts voor een oogenblik doordringen .
Is dat niet een bekoorlijk schepseltje? zei meester Pieter
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daarop, het hoofd opheffende en een vorschenden blik op Quentin werpende ; een allerliefst kind voor een herbergmeisje? Aan
de taf el van een gegoed burger zou zij, dunkt mij, geen kwaad
figuur maken ; maar zij heeft een slechte opvoeding gehad en zij
is van lage afkomst .
Het gebeurt niet zelden, dat een enkel toevallig woord een
prachtig kasteel vernietigt dat in de lucht was opgebouwd ; en
de bouwmeester gevoelt dan weinig verplichting aan hem, die
zich het naodlottig woord heeft laten ontsnappen, ofschoon de
schade, welke deze hem heef t aangedaan, volstrekt niet voorzien
is . Quentin gevoelde zich onthutst, en was geneigd om, hij wist
zelf niet recht om welke reden, tegen dezen grijsaard in toorn
to ontsteken voor de mededeeling, dat het bekoorlijke schepsel
noch meer, noch minder was dan hetgeen haar bezigheden hadden aangekondigd, een herbergmeisje namelijk, weliswaar van
een meer verheven snort, en waarschijnlijk een dochter of nicht
van de kasteleines, maar die daarom niettemin verplicht was
zich naar de luimen van alle vreemdelingen to schikken, die zij
bedienen moest, en vooral naar die van meester Pieter, wien het
aan geen grillen scheen to ontbreken, en die rijk genoeg moest
zijn, om deze als wetten to doen eerbiedigen .
Een gedachte rees telkens bij hem op, die namelijk, dat hij
den ouden man het onderscheid tusschen hun stand moest doen
inzien en hem doen gevoelen, dat, hoe rijk hij ook zijn mocht,
zijn schatten hem nimmer gelijk konden stellen met een Durward
van Glen-Houlakin . Wanneer hij echter meester Pieter aanzag,
met het voornemen om hem lets over dit onderwerp to zeggen,
vond hij, in weerwil der neergeslagen oogen, der etagere wezenstrekken en grove, gemeene kleeren, lets in het gelaat van den
koopman, dat hem belette de meerderheid to doen gelden, welke
hij begreep boven hem to bezitten . Integendeel, hoe meer hij
hem beschouwde, hoe oplettender hij hem gadesloeg, hoe meer
hij zijn nieuwsgierigheid voelde aangroeien om to weten, vie
en wat die man toch eigenlijk was, en hij kon zich niet weerhouden zich hem als een der stalls regeeringspersonen, of minstens als den geheimschrijver, voor to stellen ; met een woord,
als iemand, die op de een of andere wijze gewoon was eerbied
en ontzag to eischen en to genieten .
Meester Pieter scheen intusschen opnieuw in diepe overpeinzing verzonken to zijn, totdat hij eindelijk na het teeken des
kruises to hebben gemaakt, eenige pruimen met een beschuitje
nuttigde . Vervolgens wenkte hij Durward om hem den beker to
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geven, waarvan wij gesproken hebben, maar toen deze hem dien
aanbood, zei hij, alvorens hem aan to nemen : - Gij hebt mid,
geloof ik, gezegd, dat gij van adel zijt?
- Ongetwijf eld ben ik dat, antwoordde de Schot, indien vijftien geslachten mij dit makers kunnen . 1k heb u dit reeds gezegd ;
Bekommer u daarover echter niet, meester Pieter ; men heef t mij
altijd geleerd, dat het de plicht van jongeren is ouderen to
helpers .
Dit is een uitmuntend beginsel, hernam de koopman, den
beker aannemende, dien Quentin hem overhandigde, en er uit
een kan, die van hetzelf de metaal scheen to zijn, eenig water
in schenkende, zonder in het minst de vormen der beleefdheid
in acht to nemen, zooals Durward verwachtte.
De duivel hale de ongedwongenheid en gemeenzaamheid
van dezen burger, dacht de jongeman . Hij laat zich van een
Schotsch edelman met zoo wemig complimenten bedienen als ik
tegenover .een boer van Glen-Isla zou in acht nemen .
Meester Pieter had inmiddels zijn beker geledlgd, en zei tot
Durward : - Naar den smack to oordeelen, dien gij voor den
Beaune aan den dag hebt gezegd, geloof ik niet, dat gij veel lust
zult hebben om mij bescheid to doers met den drank, dien ik
zooeven heb gebruikt, lk heb echter een elixer bij mij, dat het
zuiverste bronwater terstond in heerlijken wijn doet verkeeren .
Met die woorden haalde hij een wijde lederen beurs uit den
boezem en liet in den niet zeer grooten beker een menigte kleine
zilveren geldstukjes vallen, zoodanig, dat deze er half mee gevuld was .
Gij zijt aan uw patroon St . Quentin, zoowel als aan St .
Juliaan, meet dankbaarheid verschuldigd dan gij wel schijnt to
denken, zei meester Pieter toen, en ik raad u eenige aalmoezen
in hun naam uit to reiken . Blijf hier in de herberg totdat uw
oom, die dezen avond wordt afgelost, bij u zal gekolnen z ijn . l k
zal hem doers weten, dat hij u hier vinden kan, want thans moet
ik mij naar het kasteel begeven .
Quentin Durward wilde zich van het aannemen van het geschenk van zijn nieuwen vriend verschoonen, maar meester Pieter, zijn zware wenkbrauwen optrekkende, en een nog meet ontzag inboezemende houding aannemende dan hij tot hiertoe gedaan had, zei op bevelenden toon : - Geen antwoord, jongmensch, doe slechts wat u bevolen wordt .
De jonge Schot stond als verpletterd, niet wetende wat to
moeten denken van al hetgeen er met hem was gebeurd . Zijn
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eerste beweging, welke tevens de natuurlijkste, zoo niet de edelste was, bestond in een blik op den beker, die meer dan half vol
was met kleine geldstukjes, geen vierde gedeelte van weaker
waarde hij misschien ooit ter zi}ner beschikking had gehad . Maar
veroorlooide hem zijn waardigheid als edelman, dit geld van een
rijk plebejer aan to nemen? Dit was een teedere vraag, want,
ofschoon hij wel een goed ontbijt gedaan had, zoo was hij toch
niet genoeg bij kas, om of naar Dijon terug to keeren, ingeval
hij zich, op gevaar van zich aan de gramschap van den hertog
van Bourgondie bloot to stellen, in diens dienst mocht willen
trede , of wel naar St . Quentin to gaan, indien hij den connetable van St. Pol de voorkeur gaf, want hij was besloten zijn
diensten dan een van beiden aan to bieden, zoo hij dit niet aan
den koning van Frankrijk deed . Het besluit, waartoe hij zich
bepaalde, wat misschien het verstandigste dat hij in zijn tegenwoordige omstandigheden nemen kon ; het bestond namelijk
daarin, om zich door den raad van zijn oom to laten voorlichten .
Inmiddels stortte hij het geld in zijn f luweelen zak en riep den
hospes om hem den zilveren beker to laten wegnemen en tevens
eenige vragen to doen omtrent den milden koopman, die zoo den
toon van gezag wist aan to nemen .
De man llet zich niet lang wachten, en zoo hij al niet bijzonder spraakzaam was, was hij toch minder stilzwijgend dan tot
hiertoe . Hij weigerde volstrekt den zilveren beker terug to nemen, daar hij, volgens zijn zeggen, er geenerlei recht op had,
en dat die toebehoorde aan meester Pieter, die hem ten geschenke gegeven had aan dengene, dien hij op een ontbijt had
onthaald . Hij bezat weliswaar vier zilveren kannen, die hem
door zijn grootmoeder zaliger gedachtenis waren nagelaten,
maar die niet meer op dozen f raai gedreven beker geleken dan
een raap op een perzik . Hij was een van die beroemde bekers
van Tours, welke door Martin Dominique waren bewerkt, een
kunstenaar, die geheel Parijs kon tarten.
-- En wie is dan toch die meester Pieter, viol Durward hem
in de rode, die man, die aan vreemdelingen zulke f raaie geschenken geeft?
-- Wie of meester Pieter is? herhaalde de hospes, doze woorden zeer langzaam uitsprekende,
- Ongetwijfeld, hernam Durward, op een toon die antwoord
eischte . - Wie is die meester Pieter, die zich den schijn goof t
zoo mild to zijn? En wie is die snort van vleeschhouwer, dien hij
vooruit hoof t gezonden om hot ontbijt to bestellen?
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Op mijn woord, mijnheer, wat betreft wie meester Pieter
is, gij had die vraag liever aan hem zelf moeten doen ; en wat
den ander aangaat, die het ontbij t is komen bestellen, de hemel
beware ons nader kennis met hem to maken!
- Er is jets geheiinzinnigs in dit alles . Die meester Pieter
heef t mij gezegd, dat hij koopman was .
Hid heef t u ongetwijf eld de waarheid gezegd .
En welk snort van handel drijf t hij ?
0, een heel mooien handel! Onder anderen zijn hier zijdef abrieken opgericht, waarvan de voortbrengselen kunnen wedijveren met de rijke stotfen, die de Venetianen ons uit Indie en
Cathay toevoeren . Hierheen komende hebt gij zeker then grooten
aanleg van nioerbezienboomen bespeurd ; welnu, meester Pieter
is de man, op wiens last deze zijn geplant tot voeding der zijdewormen .
En w ie, vriend, is dat meis je, dat het schenkbord heef t
binnen gedragen?
- Een juf i rouw, die met een oudere dame, haar tante, geloof ik, sedert eenigen tijd in mijn huffs woont .
- En is het dan uw gewoonte, de menschen, die hun verblijf bij u nemen tot het bedienen van uw gasten to gebruiken?
lk heb opgemerkt, dat meester Pieter niets uit uw handen noch
uit die van uw knecht wilde aannemen .
Rijke lieden hebben hun grillen, omdat zij ervoor betalen
kunnen. Dit is niet de eerste maal, dat meester Pieter een middel gevonden heel t om zich door edelen to laten dienen .
Deze laatste opmerking beleedigde den jongen Schot een weinig, maar zijn gevoeligheid verbergende, vroeg hij den hospes,
of hid hem, voor den dag en misschien voor langer, een kamer
kon geven .
- Ongetwijfeld, en wel your zoo lang als gij begeeren zult .
En daar ik dan met die twee dames onder hetzelf de dak
zal slapen, zou het mij vergund zijn, haar mijn opwachting to
maken?
Dat weet ik niet . Zij gaan nooit uit en ontvangen geen
bezoeken .
Behalve die van meester Pieter, nietwaar?
- Ik mag op dezen regel geenerlei uitzondering noemen,
antwoordde de hospes, op stelligen maar eerbiedigen toon .
Quentin, die het besef van zijn beteekenis, in evenredigheid
tot de middelen, welke hij tot handhaving ervan bezat, vrij ver
dreef, en zich door het antwoord van den kastelein gekrenkt
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voelde, aarzelde niet, om zich van een gebruik to bedienen, dat
in die tijden vrij algemeen was .
-- Breng die dames, zei hij, een f lesch Vernat, maak haar
mijn compliment, en zeg haar, dat Quentin Durward, van bet
hues van Glen-Houlakin, Schotsch edelman, en thans, gelijk zij,
zich in deze herberg bevindende, haar verzoekt hem to willen
vergunnen, om haar persoonlijk zijn hulde to komen aanbieden .
De hospes grog de kamer uit, en kwam bijna terstond weer
terug, met de boodschap, dat de dames den Schotschen edelman
voor zijn beleefdheid hartelijk bedankten ; dat zij echter meenden zijn geschenk niet to kunnen aannemen en met leedwezen
betuigen moesten, dat zij, uit hoof de van de eenzaamheid waarin zij leefden, zijn bezoek niet konden ontvangen .
Quentin beet zich op de lippen, schonk zich een glas van den
Vernat in, dien men geweigerd had en die de hospes op taf el
had geplaatst, en zei bij zich zelf : - Op mijn woord, dit is
een zonderling land ! Kooplieden hebben er de manieren en de
mildheid van groote heeren, en meisjes, die hair hof in een herberg houden, geven zich bet voorkomen van vermomde prinsessen ! lk wil die schoone met haar zwarte wenkbrauwen evenwel
weerzien, of de duivel zou er mee spelen . Na dit verstandig besluit to hebben genomen, vroeg hij naar zijn kamer .
De kastelein deed hem een wenteltrap opgaan, die hem op
een galerij bracht, waarop onderscheidene deuren uitkwamen,
gelijk die van cellen in een klooster ; een overeenkomst, welke
onzen held weinig beviel, daar hij zich bet proefje, dat hij van
het kloosterleven gehad had, met niet veel genoegen herinnerde .
De hospes bleef aan bet erode van de galerij staan, zocht een
sleutel uit bet groote getal, dat aan den bos was, die aan zijn
gordel hing, deed een deur open en wees Durward een kamer,
welke het binnenste van een torentje uitmaakte . Zij was wel
klein, maar zeer netjes, eenigszins van de overige verwijderd,
van een goede slaapplaats en andere meubelen voorzien, die
veel beter waren dan men gewoonlijk in herbergen aantreft ;
in een woord, dit vertrekje scheen hem over bet geheel toe een
paleisje to zijn .
1k hoop, mijnheer, dat gij deze kamer naar uw genoegen
zult vinden, zei de hospes, zich verwijderende ; bet is mijn plicht
to zorgen, dat al de vrienden van meester Pieter tevreden zijn .
- Welk een gelukkige onderdompeling heb ik vanmorgen gedaan! riep Quentin uit, in zijn kamer omspringende, zoodra de
hospes vertrokken was ; wie beef t ooit zulk een zondvloed van
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geluk beleef d !
Zoo in zichzelf sprekende, naderde hij het venstertje, waardoor de kamer licht ontving . Daar het torentje vrij ver buiten
den gevel van het gebouw uitstak, zag hij van daar niet alleen
den grooten f raaien tuin van de herberg, maar ook bet moerbezienbosch, dat meester Pieter tot onderhoud der zijderupsen
had laten planten . Daarop zijn blikken Tangs den muur van
bet gebouw latende gaan, stuitten ze op een torentje, recht over
het zijne, verlicht door een soortgelijk venstertje als waarvoor
hij stond . Voor iemand die twintig jaar ouder is dan Quentin
toen was, zou bet moeilijk zijn to zeggen, waarom dit torentje
en venstertje hem meer belangstelling inboezemden dan de
fraaie tuin en bet moerbezienbosch ; want, helaas! oogen, waarvan men zich veertig jaar en langer bediend heeft, beschouwen
het venster van een torentje met groote onverschilligheid, ofschoon het dan ook tot het inlaten van lucht half open staat
en bet luik tot bet weren der zonnestralen half gesloten is, ja,
zelfs dan ook nog, wanneer zij er een luit mast zien hangen,
half bedekt met een lichten groen zijden sluier. Maar in den
gelukkigen ouderdom van Durward maken zulke omstandigheden den grondslag van honderd luchtkasteelen uit, bet herdenken waaraan den volwassenen wel eens zuchtend doet glimlachen of glimlachend zuchten .
Daar men begrijpen lean, dat Durward van verlangen brandde,
om iets meer betreffende de schoone eigenares van luit en sluier
to vernemen ; daar men tenminste vermoeden kan, dat hij gaarne
geweten zou hebben, of bet ook bij geval bet meisie was, dat hij
met zooveel onderdanigheid meester Pieter had zien dienen, zal
men wel zonder verwondering hooren, dat hij geenszins bet halve
lijf, met open mood en van nieuwsgierigheid fonkelende oogen,
uit bet venster stale . Onze held verstond de kunst van vogelvangen beter . Zich zorgvuldig achter den muur verbergend, bong
hij bet hoofd voorzichtig vooruit en vergenoegde zich met door
de ijzeren tralies, die boven aan bet venster waren, to kijken ;
aan welke voorzorgen hij bet genoegen to danken had van weldra een ronden, lelieblanken arm bet speeltuig to zien afstemmen, en weinige oogenblikken later genoten ook zijn ooren de
belooning van zijn voorzichtigheid .
De bewoners van bet torentje, de eigenares van luit en sluier,
zong een van die liedjes, welke wij ons gewoonlijk voorstellen,
dat de groote dames in de riddertijden zingen moesten, terwijl
zij door haar minnaars en andere ridders zuchtend werden aan-

48
gehoord . De woorden waren niet gevoelvol, geestig of beeldrijk
genoeg om de aandacht van de muziek of to leiden, en deze
laatste was niet kunstig genoeg om het verstaan der woorden
to verhinderen . Dichter en toonkunstenaar waren zoo noodzakelijk voor elkander, dat, indien men het liedje alleen gelezen
had, of de muziek alleen had hooren spelen, zonder van de
stem to zijn vergezeld, men gees van beide eenige aandacht
zou hebben waardig gekeurd .
Het kunstlooze lied luidde :
0 graaf Reinier, het uur is daar,
De dagvorst is in 't sat bedolven ;
De oranjebloem verspreidt haar geur,
En 't koeltje krult de groene golven .
Des leeuwriks lief Belied
Vervult de lucht thans niet :
Naast zijne gezellin wacht hij den Bag in vrede ;
Gevogelt, bloem en wind,
't Mint al en wordt bemind,
Maar gij, o graaf Reinier, waar blijft gij dan toch heden?
Het dorpsmeisje is de liefdetaal
In 't lommer van 't geboomt' gaan hooren,
En de eed'le maagd, des daags zoo f ier,
Laat zich door 's ridders stem bekoren .
De lieve nachtvorstin,
Getrouwe boo der min,
Heerscht flu, in glass gehuld, omhoog en hier beneden ;
Haar invloed, teer ®en rein,
Gevoelt en groot en klein,
Maar gij, o graaf Reinier, waar blijft gij dan toch heden?
Wat flu de lezer ook van Bit liedje mope denken, bet had
een verbazende uitwerking op Quentin, toes hij het hoorde zingen met een zoete welluidende stem, welker tones zich aan de
zuchtjes van een zachten zef it paarden, die de geur der bloemen in den tuin tot aan zijn venster voerde . Ofschoon wel een
gedeelte der zangster zichtbaar voor hem was, kon hij haar
evenwel niet herkennen, en deze omstandigheid wierp een snort
van geheimzinnigheid over Bit tafereel, die het nog bekoorlijker
maakte.
Aan bet einde van bet tweede couplet, kon Durward zich
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niet weerhouden van zich meer bloot to geven dan hij nog gedaan had, door een poging to doen om de sirene, die hem bekoorde, beter to kunnen zien . Terstond Meld de muziek op, bet
venster ging dicht, een gordijn werd er van binnen voorgeschoven, en de bewoner van bet andere torentje zag niets meer .
Quentin was over de gevolgen van zijn overhaasting meer
wrevelig als verwonderd ; maar hij troostte zich met de hoop,
dat de dame niet zoo gemakkelijk een speeltuig, dat zij zoo
vaardig wist to hanteeren, onaangeroerd zou laten, en ook niet
zoo wreed zou zijn om zich het genot to onthouden van de
frissche lucht to laten binnenkomen, alleen met het kinderachtige doel om voor zich alleen de liefelijke tonen to bewaren, die
zij aan de snaren wist to ontlokken . Ook is bet niet onmogelijk,
dat zich een weinig persoonlijke ijdelheid aan deze troostrijke
overdenkingen paarde . Indien, gelijk hij vermoedde, de bewoneres van bet eene torentje een schoon zwartharig meisje was,
was hij niet onbewust, dat zich op bet andere een schoon, welgemaakt, vurig en levendig junkman beyond ; en de romans, die
uitmuntende onderwijzers, hadden hem reeds geleerd, dat het
ook aan de schroomvalligste en ingetogenste meisjes niet aan
zekere nieuwsgierigheid ontbreekt, om de zaken van haar buren
to leeren kennen, ja, dat zij somtijds groote belangstelling daarin aan den dag legden .
Terwijl Quentin zich met deze verstandige overdenkingen
bezig Meld, kwam de knecht hem mededeelen, dat er een heer
was, die hem wenschte to spreken .

HOOFDSTUK

V

DE KRIJGSMAN
De persoon, die in de zaal, waar deze ontbeten had, op
Quentin Durward stond to wachten, was een dergenen, van wie
Lodewijk XI sedert lang gezegd had, dat zij de fortuin van
Frankrijk in bun handen hielden, daar bet aan hen was, dat hij
de bewaking van zich zelf had toevertrouwd .
Dit beroemde corps, dat men de boogschutters der Schotsche
lijfwacht noemde, was door Karel VI am betere redenen opgericht, dan men gewoonlijk voor het omringen van den 'troop
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door onbezoldigde vreemdelingen kan aanvoeren . De inwendige
verdeeldheden, die hem meer dan de helft van zijn koninkrijk
hadden ontnomen, en de twijf elachtige trouw van den adel, die
hem nog bleef aanhangen, maakten het onvoorzichtig en onstaatkundig, om de zorg voor zijn persoonlijke veiligheid aan
zijn onderdanen op to dragen . De Schotten waren geboren vijanden van Engeland, en de oude vrienden, ia, naar het scheen, de
natuurlijke bondgenooten van Frankrijk . Zij waren arm, dapper
en getrouw. De overvloeiende bevolking van hun land, waaruit
meer stoutmoedige gelukzoekers kwamen dan uit eenig ander
land van Europa, leverde altijd manschappen genoeg op om het
corps voltallig to houden . De aanspraak, die zij op ouden adeldom maakten, gaf hun bovendien het recht om den persoon
van den koning van meer van nabij to naderen dan eenig ander
krijgsvolk, terwijl de geringheid van hun getal hen belette, om
in opstand to geraken en zich tot meester to verheffen, terwijl
zip slechts hadden to gehoorzamen .
Van den anderen karat was het de staatkunde der Fransche
koningen geworden, om de genegenheid van dit uitgezochte
corps vreemdelingen to winnen, door hun eervolle rechten en
een hooge soldij toe to kennen, welke laatste de meesten hunner,
tot handhaving van hun vermeenden rang, met ware krijgsmansverkwisting verteerden . Elk van hen had den rang en genoot de
eer van een edelman, en daar hun dienst hen den persoon van
den koning dagelijks deed naderen, werden zij hierdoor in hun
eigen oogen, zoowel als in die der Franschen, personen van gewicht . Zij waren prachtig gewapend en uitgerust, en elk hunner
had het recht om een schildknaap, een page en drie knechts
to houden, een waarvan de „mesdrager" werd genoemd, wegens
het groote mes, dat hij op zijde droeg, om diegenen van karat
to maken, die in den slag zijn meester omvergeworpen had . Met
zulk een gevolg was een boogschutter der Schotsche lijfwacht
een man van aanzien en beteekenis ; en daar de opengevallen
plaatsen gewoonlijk werden toegestaan aan hen, die den dienst
in hoedanigheid van schildknaap of page hadden geleerd, zond
men dikwijls de jongste zonen der beste Schotsche families, om
onder een of anderen vriend of bloedverwant to dienen, totdat
zich een gelegenheid tot bevordering voordeed .
Daar de mesdragers en hun kameraden niet van adel waren
en dus naar deze bevordering niet konden dingen, werden zij uit
den minder aanzienlijken stand voltallig gehouden ; maar aangezien zij goed betaald werden, vonden hun meesters onder hun
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omdolende landslieden hiertoe altijd lieden genoeg, die hat evenmin aan dapperheid als aan kracht ontbrak .
Ludovick Lesly, of, gelijk wij hem noemen zullen, de Balafre,
want onder dezen naam was hij algemeen in Frankrijk bekend,
was ongeveer zes voet lang, zeer gespierd en had bijzonder
krachtige gelaatstrekken, waarvan de uitdrukking nog versterkt
ward door een groot litteeken, dat boven aan hat voorhoof d
begon, Tangs het rechteroog over den wang tot onder hat oor
liep, een diepe groef vorrnde, die beurtelmgs scharlakenrood,
paars, ja, bijna zwart, maar altijd afgrijselijk was, daar zij,
welke kleur ook vertoonende, altijd het tegenovergestelde was
van zijn gelaat, dat, of hat kalmte of hartstocht 4anduidde, onveranderlijk een gale kleur had, door de lucht en de zon ontstaan .
Zijn kleeding en wapenrusting waren schitterend . Hij had zijn
Schotsche muss op, die met een pluim en een zilveren Mariabeeldje was versierd. Dit sieraad was door den koning aan de
Schotsche lijfwacht gegeven, omdat hij, in een van zijn aanvallen
van bijgeloovige vroomheid, hun degens aan den dienst der
Heilige Maagd had gewijd. Volgens sommige geschiedschrijvers
was hij zelf zoo ver gegaan, dat hij Onze Lieve Vrouw tot
kapitern-gener4al over die lijfwacht had benoemd, ja, een aanstelling hiervan had onderteekend . De kraag van den Balafre,
zijn armplaten en handschoenen waren van hat schoonste staal
met zilver ingelegd, en zijn wapenrok schitterde als de rijp, op
een schoone wintermorgen, op de haide. Bovendien droeg hij
een nederhangenden blauw fluweelen overrok, die aan de zijden
open was als hat kleed van een heraut, en van voren en achteren van een groot met zilver geborduurd kruis voorzien . Zijn
dij- en kniestukken waren eveneens van over elkander liggende
platen staal, walk metaal ook zijn schoenen bedekte . Een scherpe
breede dolk, dien men „de genade Gods" noemde, hing aan zijn
rechterzijde, terwijl aan een rijk geborduurden over zijn schouder hangenden bandelier een groote sabel slingerde ; gemakshalve echter hield hij toen dat gewichtige wapen, dat de wetten
van den dienst hem niet veroorloof den ooit of to leggen, in de
hand .
Ofschoon Durward, gelijk al de jonge Schotten van zijn tijd,
met allerlei wapentuig en krijgstoerusting reeds vroeg gemeenzaam was geweest, meende hij toch nooit iemand gezien to hebben, wiens houding zoo krijgshaftig en die zoo volkomen en
prachtig uitgerust was als hij, die hem op dat oogenblik om-
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helsde, de brooder van zijn moeder, Ludovick Lesly, de Balafre .
Eon gelaat echter, dat niets minder dan innemend was, zou
hem bijna hebben doen terugdeinzen, terwijl die dierbare oom,
met zijn ruwe knevels hem de wangen streelende, hem met zijn
aankomst in Frankrijk geluk wenschte en naar hot nieuws vroeg,
dat hij uit Schotland medebracht .
Niets goods, waarde oom, antwoordde Durward ; maar
ik bon niet weinig verheugd to zien, dat gij mij zoo gemakkelijk herkend hebt .
lk zou u herkend hebben, mijn jongen, hernam de Balafre,

al had ik u op de vlakten van Bordeaux ontmoet, op stelten
loopende als een ooievaar . Maar ga zitten ; en indien gij mij
kwade tijdingen hebt merle to deelen, zullen wij ook wijn hebben om ons die to helpen dragon . 1-lola, bags Valschmaat, wijn,
van de beste, en terstond !
De Schotsche tongval was toentertijd zoo bekend in de herbergen van du Plessis, als tegenwoordig de Zwitsersche in de moderne kroegen van Parijs, en zoodra men dien hoorde, gehoorzaamde men met een voorbeeldelooze vlugheid, met de overij ling zelf s der vrees. Een f lesch champagne stond dan ook weldra tusschen beiden. De Balafre schonk zich een groot glas in,
terwijl Durward slechts de helft van een roomer gebruikte, om
de beleefdheid van zijn oom to beantwoorden, terwijl hij hem

mededeelde, dat hij dezen morgen reeds wijn gedronken had .
Die verontschuldiging zou goed zijn in den mond van uw
zuster, zei daarop de oom ; gij moet zoo bang niet voor de flesch
wezen, als gij haar aan de kin wilt krijgen en een goed soldaat
worden . Maar, laat zien, wat zegt de Schotsche post? Geef mij
thans eenige berichten van Glen-Houlakin . Hoe vaart mijn
zuster?
-- Zij is dood, antwoordde Quentin, treurig.
-- Dood, herhaalde de oom, op een toon die meet verwondering dan droefheid verried ; wat duivel, zij was nog vijf jaar
jonger dan ik, en nooit heb ik mij beter bevonden dan thans .
Dood! dat is onmogelijk, nooit heb ik zooveel als hoofdpijn
gehad, tenzij na twee of drie dagen brassen met de broeders
van bet vroolijke gild . Mijn arme zuster is dus dood! En uw
vader, is hij hertrouwd?
Voor dat zijn neef den tijd had om to antwoorden, las hij bet
antwoord in de verbazing, welke deze vraag bij hem deed ontstaan : -- Hoe, ging hij voort, is hij bet niet? lk zou er op gezworen hebben dat Allan Durward geen man was om zonder
vrouw to levee . Hij hield er veel van om zijn huffs in orde to
zien ; ook zag hij gaarne een schoone vrouw, hoewel hij vrij
streng in zijn beginselen was . Het huwelij k verschaf to hem dit
alles . Wat mij betref t, ik breek er weinig mijn hoof d merle, en
ik mag een aardig vijf je aankijken, zonder aan bet sacrament to
denken ; ik bee nauwelijks heilig genoeg daarvoor .
Helaas, waarde oom, toen mijn moeder stierf, was zij reeds
een jaar lang weduwe . Toen Glen-Houlakin door de Ogilvies
wend aangevallen, zijn mijn vader, mijn twee ooms, mijn twee
oudste broeders, zeven van onze bloedverwanten, de rentmeester
en nog zes van ons yolk, in bet verdedigen van bet kasteel gesneuveld . Geen steep is er op den ander gelaten, en geen schoorsteen ziet men meet in gansch Glen-Houlakin rooken .
Bij bet kruis van St . Andreas, dat mag men dan een ware
slooping noemen! Ja, die Ogilvies zijn altijd lastige buren voor
Glen-Houlakin geweest . Dit is een leelijk geval, maar bet is de
oorlogskans ! de oorlogskans ! . . . En wanneer beef t dit ongeluk
plaats gehad, neef je?
Bij deze vraag, sloeg hij een groot glas wijn naar binnen, en
schudde op bedenkelijke wijze bet hoofd, toen zijn neef hem zei,
dat bet met St . Judas een jaar was geweest, dat zijn geheele
f amilie was omgekomen .
Ziedaar, hervatte de Balafre, zei ik u niet, dat bet de
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oorlogskans was? Dienzelfden dag heb ik met twintig van mijn
kameraden stormenderhand het kasteel der Zwarte Rots ingenomen, dat toebehoorde aan Amary Bras-de-fer, kapitein der
vrije lansiers, van wien gij wel hebt moeten hooren, lk stak hem
dood op den drempel van zijn deur, en ik verkreeg bij die gelegenheid goud genoeg om er deze f raaie keten van to laten maken, die nog eens zoo lang geweest is als thans . En dit doet mU
denken dat ik er een gedeelte van aan een godsdienstig doel behoor to wij den. Andre ! hola ! Andre
Terstond kwam Andre binnen . Dit was de man uit zijn gevolg dien men den mesdrager noemt . Over het geheel was hij
uitgerust als zijn meester, behalve dat hij geen antler verdedigingswapen had dan een ruwer bewerkt borstharnas, dat zijn
routs zonder pluim en zijn overrok van grof Taken inplaats van
f luweel was . De Balaf re nam daarop zijn gouden keten van den
hals, trok er ongeveer de lengte van veer duimen met zijn tanden of en stelde dit stuk aan Andre ter hand, met de woorden :
Breng dit van mijnentwege bij mijn vriend den vroolijken
pater Bomtacius, monnik van St . Martin. Vraag hem hoe hij het
maakt sedert onze laatste bijeenkomst, toen hlj, to middernacht
heengaande, niet in staat was om „God zegen u" to zeggen . Zeg
hem, dat mijn broeder, mijn zuster en verscheidene andere van
mijn bloedverwanten naar de andere wereld zijn afgereisd, en,
dat ik hem verzoek om voor het hell van hun zielen zooveel
missen to doen, als voor dit stuk gouden keten zal kunnen geschieden, en, zoo er nog jets bij moet wezen om hen uit het
vagevuur to halen, dat hij dit dan op crediet doe . En hoor
daar het lieden waren van een onbesproken gedrag en met
geenerlei ketterij besmet, zoo is het mogelijk, dat zij reeds een
voet buiten het vagevuur hebben ; in dit geval ziet gij, verlang
ik dat hij dit goud aanwende tot, vervloekingen over een geslacht, Ogilvien genaamd, en dat wel op de krachtigste wijze
die in de kerk bekend is om hen to bereiken . Gij begrijpt mid?
Andre antwoordde met een bevestigend hoofdknikken .
-~- Maar draag wel zorg, ging de Balaf re voort, dat geen
van die schakeltjes den weg naar een herberg vindt, alvorens de
monnik ze heef t aangeraakt ; want zoo dit gebeuren mocht, zal
ik op je rug zooveel riemen in stukken slaan, dat je niet meer
vel zal overblijven dan aan St. Bartholomeus . Wacht, ik zie dat
je begeerige oogen op die f lesch wijn slaan ; welnu, je zult niet
vertrekken, zonder er van geproef d to hebben .
Met deze woorden schonk hij hem een beker vol, en toen de
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mesdrager dien geiedigd had, grog hij been om de ontvangen
bevelen uit to voeren.
-- Met hen, die ouder en sterker waren dan ik, bleef ik
voortvechten, totdat zij alien in bet stof hadden gebeten en ik
een pijnlijke wonde had ontvangen .
Toch niet erger, dunkt mij, dan die, welke ik voor tien
ontving.
Zie dit litteeken . De sabel van een Ogilvie heeft
jaar
nooit zoo diepe vdor gegraven .
Zij, die ze bij die gelegenheid groeven, antwoordde Durward treurig, waren bet maar al to zeer ; maar zij werden bet
moorden moe, en toen men bespeurde, dat mij de adem nog niet
geheel ontvloden was, verwierf mijn moeder door haar smeeken de gunst, dat men mij dien niet ontnam . Een geleerde
monnik van Aberbrothock, die juist op bet kasteel was en oak
bijna in bet gevecht zou zijn omgekomen, verkreeg vergunning
om mijn wonde to verbinden en mij naar een veilige plaats to
brengen ; maar hij verwierf dit alleen op zijn en mijn moeders
belofte, dat ik monnik zou warden .
. Monnik, riep de oom, uit! Bij St . Andreas, dat is mij nag
nooit overkomen . Van mijn geboorte of tot bet huidige oogenblik toe, heeft niemand ooit gedroomd om een monnik van mij
to maken ; en als ik alles wel bedenk, ben ik er toch over ver~vonderd . Want, behalve bet lezen en schrijven, dat ik nooit heb
kunnen leeren, bet psalmzingen, dat mij altijd onverdragelijk is

geweest, bet kleed, dat hen naar gekken en bedelaars doet gelijken, en, de lieve Vrouw vergeve bet mij ! (bier sloeg hij een
kruis) bun vasten, wat niet met mijn eetlust strookte, behalve
deze kleinigheden, zie ik niet vat er aan mij ontbroken zou
hebben, am een goede monnik to zijn als mijn vriend van St .
Martin . Maar, waarom weet ik niet, niemand heeft bet mij ooit
voorgesteld . Dus neef ie, gij moest dan monnik warden, en waarom als bet a belief t?
Opdat bet huffs van mijn vader zou uitsterven, antwoordde
Quentin .
-- 0, ik begrijp bet ; slimme gauwdieven! ja, verduiveld slim!
zij zouden zich intusschen in bun berekening hebben kunnen
vergissen ; want, ziet gij, neef je, ik herinner mij den kanunnik
Robersart, die zijn gelofte reeds had afgelegd, maar daarna
bet klooster verliet en bet hoofd van een vrijkorps wend . Hij
had een liefste, de aardigste meid, die ik ooit gezien heb, en
drie kindertjes als engelen . Men moet niet op de monniken vertrouwen, neef je . Zij kunnen soldaten en vaders warden, wanneer
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men dit het minst verwacht . Maar, ga met uw geschiedenis voort .
Ik heb er niet veel meer bij to voegen, dan dat ik, mijn
moeder als in zekeren zin voor mij verantwoordelijk beschouwende, bet deed van novitius aannam, mij aan de repels van
bet klooster onderwierp en zelfs lezen en schrijven leerde .
Lezen en schrijven ! riep de B al of re nit, die tot bet petal
van die personen behoorde, welke alle kundigheden als wonderwerk beschouwen, welke de hunne to boven gaan ; lezen en
schrijven, zegt gij? Dat kan ik niet gelooven . Nooit heb ik nog
hooren zeggen, dat een Durward of een Lesly zijn naam kon
zetten, en dat dit met peen der laatsten ooit bet geval was, dit
kan ik stellig verzekeren . Ik ben evenmin in staat om to schrijven als om to vliegen Maar, in den naam van St . Lodewijk, hoe
hebben zij u dat alles toch geleerd?
Dat wat mij in den beginne zeer moeilijk toescheen werd
welds gemakkelijk . Mijn wonde en bet groote bloedverlies dat
er bet gevolg van was, hadden mij zeer verzwakt ; ik wenschfe
mijn redder, vader Peter, genoegen to geven, zoodat ik mij met
de borst op bet leeren toelegde ; maar na eenige maanden stierf
mijn goede moeder en, daar mijn gezondheid toen volkomen was
hersteld, gaf ik mijn weldoener, die onder-prior van bet klooster was, mijn weerzin to kennen, dien ik tegen bet afleggen der
gelofte had. Toen namen wij bet besluit dat, daar mijn roeping
niet voor bet kloosterleven was, ik mijn fortuin in de wijde wereld zou gaan zoeken ; maar dat mijn vertrek, teneinde den
onder-prior voor de gramschap der Ogilvien to vrijwaren, den
schijn van een vlucht zou hebben, en teneinde daaraan meer
waarschijnlijkheid bij to zetten, nam ik een valk van den abt
mee. l k verkreeg evenwel een geregeld verlof tot vertrek, door
den abt geschreven en onderteekend .
Komaan, dat is alles volmaakt goed ; onze koning zal er
weinig am geven of gij een valk gestolen hebt, maar hij heeft
een afkeer van alles vat gelijkt naar een monnik, die de kap
aan den wand heeft gehangen . En de schat, dien gij bij u draagt,
zal u zeker in bet loopen niet hinderlijk zijn?
Niets dan eenige stukjes geld, waarde oom ; want ik moet
openhartig tegenover u wezen.
Te drommel ! dat is bet ergste ! Maar, of schoon ik wel
nooit veel van mijn soldij bespaar, want in deze gevaarvolle
tijden zou bet bngeraden zijn, veel geld bij zich to hebben, heb
ik toch altijd eenig gouden kleinood, dat ik als sieraad van mijn
persoon draag, een keten, bijvoorbeeld, daar men, ingeval van
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nood, gemakkelijk eenige schakels daarvan of kan nemen . Maar,
gij zult mij vragen, neef je, voegde de Balaf re er bid, zijn keten
zegepralend schuddende, op welke wijze ik aan zulke beuzelingen kom ; men vindt ze niet aan alle struiken hangen ; en zij
groeien ook niet in het veld, gelijk die boontjes waarvan de
kinderen halskettingen maken . Gij kunt ze echter ook verkrijgen,
op dezelfde wijze als waarop ik ze verkregen heb, in den dienst
van den koning van Frankrijk namelijk, waarin men altijd een
fortuintje vinden kan, zoo men maar verstand genoeg bezit om
het to zoeken . Niets antlers is daartoe noodig dan dat men zijn
leven en ledematen waagt .
lk heb hooren zeggen, antwoordde Quentin, die het nemen
van een bepaald besluit wilde uitstellen totdat hij nauwkeuriger
onderricht was, dat de hertog van Bourgondie een grooter staat
dan de koning van Frankrijk voert, en dat er meer eer order
diens vaandels to behalen is ; dat men er hakt en houwt en
hooge wapenfeiten ziet ; terwijl zijne Allerchristelijkste Majesteit tot het maken van veroveringen zich slechts van de tong
van zijn gezanten bedient.
Gij praat als een jonge dwaas, neef je, en toch geloof ik,
dat ik bij mijn aankomst hier even onnoozel was als gij . Een
koning kon ik mij niet nders voorstellen dan als een man op
een prachtigen troop gezeten, met zijn grooten en hovelingen
goede sier makende, zich niet dan met lekkernijen voedende,
met een groote gouden kroon op bet hoof d, of aan de spits van
zijn troepen den vijand aanvallende, gelijk Charlemagne in de
romans, of Robert Bruce en William Wallis in onze geschiedenis . Maar hoor eens, mijn jongen, dit alles is slechts als het
beeld der maar in een emmer met water : de staatkunde, de
staatkunde is het, die alles teweeg brengt . Onze koning heeft het
geheim uitgevonden, om met de sabel van anderen to vechten
en in hun beurs het noodige to vinden em zijn soldaten to betalen. 0 ! hij is de verstandigste vorst die ooit het purper gedragen heef t ; en hij bedient er zich intusschen maar zelden van,
want ik zie hem dikwijls eenvoudiger gekleed dan het mij voegen zou,
-- Maar gij beantwoordt mijn vraag niet, waarde oom . Daar
ik toch in een vreemd land moet dienen, zou ik het gaarne ergens
doer, waar een schitterende daad, zoo ik bet geluk had er een
to verrichten, mij onderscheiding verwerven kon .
--- lk versta u, neef je, ik versta u genoeg ; maar gij zijt nog
niet rijp voor die snort van dingen . De hertog van Bourgondie
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is een heethoofd, een doldriftig man met een stalen hart, die
voor niets ter wereld terugdeinst . Aan het hoofd van zijn edelen
en ridders van Artois en Bourgondie valt hij aan ; meent gij dat,
zoo gij of ik zelf, daar waart, wij meer vooraan zouden zijn dan
de hertog en de dappere adel van zijn land? Indien wij hen
niet dicht genoeg op de hielen volgden, zouden wij kans hebben om als achterblijvers aan den grootprovoost van het leger
to worden overgeleverd ; indien wij gelijk met hen waren, zouden
zij zeggen, dat wij onzen plicht deden en onze soldij verdienden ;
en indien het geval wilde, dat ik mij ter lengte van een piek
vooruit beyond, jets, dat drommels moeilijk is, daar waar elk
zijn best doet, welnu, dan zou de hertog in zijn Vlaamsche
wartaal, evenals wanneer hij een goeden slag ziet toebrengen,
uitroepen : ,Goed getrof f en ! een goede laps, een brave Schot ;
men geve hem een gulden om op onze gezondheid to drinken' .
Maar rang, land nosh geld worden het deel van een vreemdeling in zulk een dienst ; alles is er voor de zonen van het land .
En in 's hemels naam, oom, wie kan er meer aanspraak op
hebben?
Hij, die de kinderen van den grond verdedigt, antwoordde
de Balafre, fier het hoofd omhoog heffende . Hoor, wat onze
koning Lodewijk zegt : -- Mijn goede boer, denk slechts aan
uw ploeg, uw houweel, uw egge en andere gereedschappen van
landbouw ; ziehier een dapperen Schot ; die voor u strijden zal
en dien gij slechts den last hebt to betalen . En gij, doorluchtige
hertog, edele graaf, vermogende markies, bedwingt uw kokenden moed totdat men dien noodig zal hebben, want hij loopt
altijd gevaar van den verkeerden weg in to slaan ten nadeele
van uw meester. Ziet hier mijn vrijcorpsen, mijn Fransche lijfwachten, en bovenal ziet hier mijn Schotsche boogschutters en
mijn dapperen Ludovick den Balafre, die zoo goed en nog beter
zullen vechten dan gij, met al uw moed zonder krijgstucht, wat
uw vaderen de veldslagen van Crecy en Azincourt heef t doen
verliezen . - En ziet gij flu niet, in welken der twee staten lieden
als wij den hoogsten rang zullen genieten en tot den hoogsten
trap van eer geraken?
lk geloof u to begrijpen, waarde oom, maar naar mijn
begrip kan er geen eer to behalen zijn, daar, waar men geen
gevaar to loopen h eeft . l k vraag u verschooning, maar mij dunkt
het is een leegloopers en luiaards leven, de wacht to betrekken
condom een grijsaard, dien niemand voornemens is leed to doen,
en de zomerdagen en winternachten daar op die muren door to
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brengen, opgesloten in een ijzeren kooi, uit vrees, dat gii van uw
post mocht wegloopen Oom ! oom ! dat heet op stok blijven zitten, gelijk de valk, then men op de jacht nooit meeneemt .
-- Bij St . Martin van Tours, de jongen heeft vuur in het
lijf ! Men herkent het bloed der Lesly's in hem . Ziedaar mijn
levend evenbeeld, zoo hij niet nog een greintje dwaasheid meer
in het lijf heeft . Hoor eens neef : leve de koning van Frankrijk! Nauwelijks gaat er een dag voorbij, of hij heeft aan den
een of antler onzer eenigen last op to dragen, die hem eer en
voordeel kan doen behalen . Denk niet, dat alle dappere gevaarvolle daden alleen bij vollen dag plaats hebben . 1k zou u
eenige feiten kunnen noemen, zooals kasteelen stormenderhand
veroverd, gevangenen ontvoerd en andere dergelijke dingen,
waarvoor iemand, wiens naam ik u niet behoef to zeggen, meer
gevaar geloopen en grooter eer behaald heeft dan een der razende volgelingen van den razenden hertog van Bourgondie . En
indien het nu aan zijne majesteit behaagt, om, terwijl men aldus
voor haar bezig is, zich op een of stand to houden, wat komt er
dit op aan? Zij is daardoor slechts temeer onbelemmerd van
geest om de gelukzoekers, van wie zij gebruik maakt, naar
waarde to schatten en naar verdiensten to beloonen . Zij beoordeelt hun gevaren en daden beter dan wanneer zij uersoonlijk
deel eraan genomen had . 0 ! De koning is een politiek vorst en
zeer verstandig .
Quentin bewaarde eenige oogenblikken het stilzwijgen en zei
toen met zachte stem, maar op nadrukkelijken toon : -- De
goede vader Peter heeft mij dikwijls geleerd, dat er veel gevaar
kon zijn in daden, waarmede men weinig roem behaalde . Het
zal niet noodig zijn u to zeggen, waarde oom, dat ik vertrouw,
dat al die geheime zendingen eervol zijn .
-- Voor wien houdt gij mij, neefje? riep de Balafre op meer
strengen toon uit, dan hij tot hiertoe gebezigd had . Het is
waar, dat ik in geen klooster ben grootgebracht en lezen noch
schrijven kan, maar ik ben de broeder van uw moeder, een
Lesly, een man van eer . Meent gij, dat ik in staat ben em u
aan to sporen tot het doen van iets, dat uwer onwaardig is?
De beste ridder van geheel Frankrijk, Duguesclin zelf, zou er,
indien hij nog leefde, eer in stellen mijn daden bij de zijne to
mogen rekenen .
1k twijfel volstrekt niet aan hetgeen gij zegt, waarde oom :
mijn noodlot heeft mid nlemand antlers gelaten dan u am raad
to kunnen vragen . Maar is het waar, gelijk men zegt, dat de
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koning bier, in zijn kasteel van du Plessis, een zeer dunne hofhouding heeft? Geen edelen of hovelingen in zijn gevolg ; geen
groote leenmannen of andere kroon-officieren bij hem ; slechts
eenige bijna eenzame vermaken, die alleen de officieren van zijn
huffs met hem deelen ; geheime raadsvergaderingen, waarbij niets
dan mannen van lage afkomst worden toegelaten ; al wat van
adel en hoogen rang is, verwijderd, en lieden uit de heffe des
yolks genieten de koninklijke guest . Dit alles schijnt zeer ongeregeld to zijn en gelijkt weinig naar bet gedrag van zijn vader,
den edelen Karel, die meer dan de helf t van bet Fransche koninkrijk aan de klauwen van den Engelschen leeuw ontwrong .
-- Gij praat als een kind zonder verstand, en als een kind
herhaalt gij slechts dezelfde tonen, niettegenstaande gij verschillende snaren aanslaat . Hoor . Indien de koning Olivier le Dam,
zijn barbier, gebruikt voor hetgeen deze beter kan doen dan
eenige pair des rijks, moet dan bet land daarbij niet winnen?
Zoo bij zijn gespierden grootprovoost Tristan beveelt, dezen of
genen oproerigen burger in hechtenis to nemen, hem van dezen
of genen woelzieken groote to ontslaan, dan is de zaak daarmee
afgedaan en er wordt niet meer aan gedacht ; terwijl, Indien bij
een hertog of markies met zulk een zaak belastte, deze hem
misschien een boodschapper met een uittartend antwoord zou
zenden . Zoo ook, wanneer bet den koning behaagt, aan Ludovick
den Balaf re, die geen anderen titel beef t, een zending op to
dragen, die bij zal uitvoeren, inplaats van aan den groot-connetable, die hem waarschijnlijk verraden zou, is dit niet een blijk
van verstand? Bovenal is niet juist een vorst, die aldus handelt,
de man, then fortuinzoekers als wij, die gaan moeten waar bun
diensten bet meest gezocht en gewaardeerd zijn, verlangen moeten to dienen? Ja, jonge man, ik zeg u, dat Lodewijk weet zijn
vertrouwelingen to kiezen, bun bekwaamheden to ontdekken en
den last voor de schouders van iedereen of to passen . Hij gelijkt
niet then koning van Castilie, die van dorst stierf, omdat de
grootschenker niet achter hem stond our hem den beker aan to
bieden . Maar ik boor de klok van St . Martin luiden ; ik moet
dus naar bet kasteel terug . Vaarwel, breng den tijd vroolijk
door, kom morgenochtend our acht uur aan de ophaalbrug en
vraag den schildwacht naar mij . Pas wel op, dat gij niet van
den weg dwaalt, of de betreden paden verlaat, want dit zou tt
sours een been of voet kunnen kosten, wat u natuurlijk spijten
zou . Gij zult dan den koning zien en zelf over hem kunnen
oordeelen . Vaarwel !
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Met deze woorden vertrok de Qalaf re, in den haast den wijn
vergetende to betalen, dien hij gevraagd en gedronken had, een
gebrek aan geheugen, waaraan lieden van zijn snort dikwijls
onderhevig zijn en waarvan de hospes niet meende, dat hij
trachten moest hen to genezen, ongetwijfeld wegens den eerbied, dien de pluim en de groote sabel hem inboezemden .
Men zou kunnen meenen, dat Durward, toen hij alleen gebleven was, naar zijn torentje terug trok, teneinde er de herhaling
der liefelijke toners of to wachten, die hem 's morgens zoo hadden bekoord . Maar dit voorval was een hoofdstuk uit een roman,
terwijl het onderhoud met zijn oom hem een bladzijde in zijn
ware levensgeschiedenis had geopend . Het onderwerp ervan
was niet zeer opwekkend, de overdenkingen en herinneringen, die
het deed geboren worden, moesten alle andere denkbeelden,
vooral die, welke zijn jeugdige verbeelding streelden, verbannen .
Hij besloot een wandeling Tangs de boorden van de Cher to
makers, na den hospes eerst zorgvuldig gevraagd to hebben
welken weg hij nemen moest, om vallen en klemmen to vermijden . Daar trachtte hij zijn gemoed weer tot kalmte to brengen en zijn zwervende gedachten to verzamelen, teneinde to
beraadslagen over de partij, die hem to nemen stond, want zijn
onderhoud met zijn oom had hem hieromtrent nog eenige onzekerheid gelaten .

HOOFDSTUK VI
DE BOHEMERS
De opvoeding, die Quentin Durward ontvangen had, was niet
geschikt om zachte gewaarwordingen in zijn hart to doers ontkiemen, of het zelfs met zeer zuivere beginselen van zedelijkheid to vallen . Evenals aan zijn geheele geslacht, had men ook
hem geleerd de jacht to beschouwen als het eenige vermaak dat
hem paste, en den oorlog als zijn eenige ernstige bezigheid .
Men had hun diep ingeprent, dat de groote plicht van hun
geheele levers daarin bestond, om met standvastigheid to lijden,
en de onheilen, . hun door hun leers-vij anden berokkend, honderdvoudig to wreken ; en niettemin paarde zich aan dezen erfelijken
haat een geest van ruwe ridderlijkheid, ja, zelfs van beleefd-
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heid, die de overigens woeste inborst aanmerkelijk verzachtte,
zoodat de wrack het eenige gerecht dat men kende, niet geheel
en al met verkrachting alter voorschriften van menschelijkheid
en edelmoedigheid werd uitgeoef end . Van den anderen kant
hadden de lessen van den ouden goeden monnik, dien de jonge
Durward in zijn tegenspoed en gedurende een langdurige ziekte
waarschijnliik met meet nut had aangehoord dan hij gedaan zou
hebben als hij gelukkig en gezond ware geweest, hem nog juister
begrippen ingeboezemd omtrent de plichten, die de menschelijkheid vordert, zoodat, als men de algemeene onkunde, die
toen heerschte, de ingenomenheid met den krijgsstand, en de
wijze, waarop hij was opgevoed, in aanmerking neemt, hij in
staat was our de zedelijke plichten van zijn stand juister dan
de meesten van zijn tij dgenooten to beset f en .
De gedachte can het gesprek met zijn oom leverde slechts
een gevoel van smart en teleurstelling bij Durward op . Hij had
al zijn hoop op dezen gevestigd ; want ofschoon er toentertijd
can Been briefwisseling werd gedacht, werd de naam van Lesly
to Glen-Houlakin sours door een pelgrim, reizenden koopman
of afgedankten soldaat uitgesproken, en alien waren eenstemmig
in hun lof omtrent zijn onoverwinnelijke dapperheid en den
gelukkigen uitslag van onderscheidene ondernemingen, waarmee
zijn meester hem had belast . De verbeelding van den jongen
Quentin had de ruwe schets op haar eigen wijze voltooid, en
de daden van den voorspoedigen gelukzoeker, die zijn oom was,
daden, waaraan de verhalers waarschijnlijk niets tekort deden,
schenen hem toe gelijk to zijn can die der kampvechters en
dolende ridders, welke door de dichters bezongen werden, en die
met de punt van hun laps of degen, kronen en koningsdochters
ten huwelijk verwierven . Thans zag hij zich genoodzaakt, our
dezen zoozeer bewonderden corn op een veel lageren sport op de
ladder der ridderschap to plaatsen ; en toch, verblind door de
achting, welke hij koesterde voor zijn bloedverwanten en voor
al degenen, die ouder waren dan hij, door de opgevatte vooringenomenheid met zijn oom gesterkt, van ondervinding ontbloot en met geestdrift vervuld met de gedachtenis can zijn
moeder, kon hij het karakter van haar eenigen broer geenszins
in het ware daglicht beschouwen . Die corn was een van die
huurlingen, die men toentertijd overal aantrof, en hij was noch
veel beter, noch veel slechter dan de meeste lieden van zijn beroep, wier tegenwoordigheid de rampen, die Frankrijk verscheurden, nog vermeerderde.
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Zonder opzettelijk wreed to zijn, had de Balafre allengs een
groote onverschilligheid voor het leven en lijden van anderen
gekregen . Hij was zeer onwetend, tuk op buit, weinig nauwgezet
omtrent de middelen tot het maken ervan, en verteerde hem
weer ruimschoots ter voldoening van zijn hartstochten . De gewoonte van uitsluitend aan zijn eigen behoeften en belangen
to denken, had van hem een der zelfzuchtigste wezens gemaakt
tengevolge waarvan het dan ook gebeurde, dat hij zich zelden,
gelijk de lezer wel reeds zal hebThen opgemerkt, in eenig onderwerp verdiepen kon, zonder to bedenken, in welk opzicht het op
hem toepasselijk zou kunnen zijn, of, gelijk men zegt, dat de
beperkte kring van zijn plichten en vermaken zijn denkbeelden,
begeerten en verwachtingen langzamerhand had doen inkrimpen,
en in een zekere mate die brandende dorst naar eer, dat verlangen our zich door de wapens to onderscheiden, welke to voren
zijn hart doorgloeiden, had gelescht .
Met een woord, de Balafre was een funk, gehard, maar zelfzuchtig soldaat met een bekrompen geest ; onvermoeibaar en
stout in de uitvoering der hem gegeven bevelen, maar schier
onbekend met alles wat daarbuiten lag, behalve de waarneming
der plichten door een bijgeloovige vroomheid voorgeschreven,
die hij sours door het ledigen van eenige flesschen met zijn
vriend en biechtvader, broeder Bonifacius, verving. Indien zijn
verstand maar een enkelen graad grooter ware geweest, dan zou
hij waarschijnlijk wel den een of anderen belangrijken post hebben gekregen, want de koning, die ieder soldaat van zijn lijfwacht persoonlijk kende, stelde groot vertrouwen in den cooed
en de verknochtheid van den Balafre, terwijl de Schot overigens
gezond verstand of slimheid genoeg bezat, our de luimen van
den monarch to treffen en gelegenheid to vinden our deze to
vleien ; maar zijn bekwaamheden waxen van een al to beperkten aard, our hem tot een hoogeren rang to doen opklimr en ;
en ofschoon Lodewijk hem somtijds een vriendelijken glimlach, ja, zelfs eenige blijken van toegenegenheid schonk, bleef
de Balafre evenwel slechts eenvoudig boogschutter in de Schotsche lijf wacht,
Zonder het karakter van zijn oom nog juist to hebben doorgrond, was Quentin evenwel ten hoogste verontwaardigd over
de onverschilligheid, waarmede hij den jammerlijken ondergang
van het geheele geslacht van zijn schoonbroeder had aangehoord, en hij kon zijn verwondering niet onderdrukken, dat
remand, die hem zoo na in den bloede bestond, hem den steun
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van zijn beurs niet had aangeboden, dien hij, zonder de edelmoedigheid van meester Pieter, genoodzaakt geweest zou zijn
in to roepen . Hij deed zijn oom echter geen recht wedervaren,
wanneer hij meende, dat gierigheid de oorzaak van deze nalatigheid was . Daar hij op dat oogenblik zelf geen geld noodig had,
was het den Balaf re niet in de gedachten gekomen, dat zijn
neef het kon behoeven, want antlers beschouwde hij zulk een
bloedverwant zoozeer als een deel van zichzelf, dat hij voor zijn
levenden neef hetzelf de gedaan zou hebben als hij voor de zielen van zijn overleden zuster en verdere nabestaanden getracht
had to doen . Wat intusschen ook de oorzaak van dit verzuim
mocht wezen, het kwetste Durward niet weinig, en meer dan
eens gevoelde hij groote spijt, dat hij voor zijn twist met den
boschwachter, geen dienst bij den hertog van Bourgondie had
genomen.
Wat er ook van mij mocht zijn geworden, dacht hij, ik
zou altijd het troostend denkbeeld hebben behouden van, bij
voorkomende onheilen, in mijn oom een vriend to bezitten, op
wien ik rekenen kon ; maar thans heb ik hem gezien, en, ongelukkig voor hem, ik heb meer hulp van een vreemden koopman
dan van den broeder van mijn moeder ondervonden . Men zou
bijna zeggen, dat de sabelhouw, die zijn aangezicht van alle
schoonheid heef t ontbloot, hem tevens beroof d heef t van al
het Schotsche bloed, dat hij in zijn aderen had .
Het speet Durward, geen gelegenheid to hebben gevonden our
met den Balaf re over meester Pieter to spreken, teneinde, zoo
mogelijk, iets meer omtrent dezen geheimzinnigen man to vernemen ; maar zijn oom had hem zooveel en snel op elkander
volgende vragen gedaan, en de klok van St . Martin had hun
onderhoud zoo plotseling afgebroken, dat hem de tijd ontbroken
had am er aan to denken . Hij herinnerde zich, dat die grijsaard
barsch en knorrig en een vriend van bijtende scherts scheen to
zijn ; maar hij was edelmoedig en mild, en zulk een vreemde is
meer waard dan een onverschillig bloedverwant .
Wat zegt het oude Schotsche spreekwoord? dacht hij al
verder ; ,Een goedgezind vreemdeling is beter dan een vervreemd nabestaande' . lk zal dien man wel weten uit to vinden ;
dit kan niet moeilijk wezen, als hij zoo rijk is als de hospes
zegt . Hij zal mij ten minste goeden raad geven omtrent hetgeen
mij to doen staat, en zoo hij sours naar vreemde landen reist,
zooals kooplieden dikwijls plegen to doen, weet ik niet of men
in zijn dienst niet, even zoo goed als onder die lijfwachten van
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koning Lodewijk, avonturen zou kunnen hebben .
Terwijl dit denkbeeld in Quentin's geest oprees, zei hem een
zachte stem in zijn hart, waarin zoovele dingen buiten ons weten, of tenminste zonder dat wij ze erkennen willen, omgaan,
dat wellicht de bewoners van het torentje, de dame van de
luit en den sluier, de refs, waaraan hij dacht, wel mee zou
maken.
De jonge Schot was in deze overpeinzingen verzonken, toen
hij twee manners met een deftig gelaat, waarschijnlijk burgers
uit Tours, ontmoette . Zijn muss met al den eerbied afnemende,
dien een jong mensch aan den ouderdom verschuldigd is, verzocht hij hun hem to willen zeggen, waar meester Pieter
woonde .
Meester wie, mijn zoon? vroeg een van hen .
Meester Pieter, antwoordde Durward ; de rijke koopman in
zijde, die al deze moerbezienboomen heeft doers planters?
Jonkman, zei hij, die het dichtst bij hem was, gij zijt al
vroeg een dwaas beroep begonnen .
En gij behoordet beter uw personen to kiezen, om uw grappen to verkoopen, voegde de antler er bij . Qeen grappenmakers
of vreemde landloopers moesten den secretaris van Tours op die
wijze durven aanspreken .
Quentin stond zoo verbaasd, dat twee menschen, die er f atsoenlijk uitzagen, beleedigd waren over zulk een eenvoudige
vraag, die hij hun met de meeste beleef dheid gedaan had, dat
hij vergat zich op zijn beurt boos to maken over de onbeschoftheid, waarmee zij hem hadden geantwoord . Hij keek hen eenige
oogenblikken na, terwijl zij zich met haastige schreden en van
tijd tot tijd omziende, verwijderden, alsof zij verlangden hoe eer
hoe liever buiten zijn bereik to zijn .
Dezelfde vraag herhaalde hij aan een troep wijnbouwers, dien
hij daarna ontmoette, en deze vroegen hem in antwoord, of
hij van meester Pieter den schoolmeester, van meester Pieter
den timmerman, van meester Pieter den pedel, of van nog een
half dozijn andere meesters Pieter wilde spreken . Daar de mededeelingen, die hij omtrent al deze meesters Pieter verwierf, volstrekt niet toepasselijk waren op hem, dien hij zocht, beschuldigden de boeren hem van een schoft to zijn, die den gek met
hen wilde steken, en zij legden zelf s eenige neiging aan den
dag om hem voor zijn kwalijk geplaatste scherts to straffen ;
maar de oudste, die eenigen invloed op de andere scheen uit to
oef enen, vermaande hen geen geweld to gebruiken .

Quentin Durward .
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-- Ziet gij niet, zei hij tot hen, aan zijn tongval en zijn zotskap, dat het een van die uitheemsche landloopers is, die in het
land zijn gekomen en die sommigen wichelaars en toovenaars,
anderen goochelaars en kwakzalvers noemen? En wie kept de
potsen, die zij ons spelen willen? Ik heb er van een hooren spreken, die een armen man een oortje had gegeven om in zijn
wijngaard zooveel druiven to molten eten als hij lustte, en dat hij
toen zulk een hoeveelheid verzwolgen had, als men nauwelijks op
een wagers zou kunnen laden, zonder dat hij een enkelen knoop
van zijn vest behoefde los to maken. Laat hem dus ongemoeid
voorbij trekk~n . En gij, vriend, ga, in den naam van God in dien
van Onze Lieve Vrouw van Noirmoutier en van St . Martin
van Tours, uw welt, zonder ons verder met uw meester Pieter
lastig to vallen, die, voor zoover wij weten, wel een naam kan
zijn om er den duivel mee aan to duiden .
De jonge Schot, die zich geenszins de sterkste gevoelde, begreep, dat hij niet beter kon doers, dan zonder to antwoorden
zijn weg to vervolgen . Maar de boeren, die zich eerst met een
snort van afschuw van hem verwijderd hadden, wat de kunst,
waarin zij hem bedreven achtten, en de smack voor druiven,
die zij bij hem veronderstelden, hun inboezemden, schiepen weer
mood toen zij hem op een afstand zagen . Zij bleven staan,
schreeuwden luid, overlaadden hem met scheldwoorden en zonden eindelijk een hagelbui van steenen op hem af, hoewel zij to
ver van hem waren, om het voorwerp van hun gramschap to
kunnen tref f en . Quentin vervolgde zijn weg, begon op zij n
beurt to begrijpen, dat hij onder den invloed van een betoovering was, of dat de boeren van Touraine de domste, onbeleef dste
kinkels van heel Frankrijk waren. Wat hem eenige oogenblikken
later gebeurde, moest hem in die meening bevestigen .
Aan de boorden van den schooners snellen stroom, waarvan
wij reeds meer dan eens gesproken hebben, verhief zich een
kleine heuvel, en op kleinen afstand van den weg, waarlangs hij
ging, waren drie groote kastanjeboomen toevallig zoo geplaatst,
dat zij een groep vormden, welke de aandacht der voorbijgangers trekken moest . Niet ver van deze boomers stonden drie of
vier boeren onbewegelijk, met hun oogen op de takken van den
dichtst bij hen gelegenen gevestigd .
De gedachten der jeugd zijn zelden diep genoeg om voor den
minsten prikkel der nieuwsgierigheid niet even gemakkelijk
plaats to maken, als een uit de hand gevallen steep de oppervlakte van een spiegelgladden vijver rimpelt . Quentin verhaastte
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zijn schreden en kwam bijtijds genoeg op den heuvel, om bet
afschuwelijke tooneel to zien, waarop de blikken der boeren
gevestigd warm . Het was niets minder dan een persoon, die aan
een boomtak opgehangen en in de laatste stuiptrekkingen was .
Waarom snijdt gij hem niet af? riep Durward, wiens hand
altijd even gereed was om bet ongeluk van anderen to herstellen, als zijn eigen eer to wreken, wanneer hij die aangerand
achtte .
Een der boeren richtte de oogen op hem, maar ze hadden
geen andere uitdrukking dan die van vrees, en, met een gelaat
zoo bleek als potaarde, wees hij hem met den vinger een teeken
in de bast van den boom, dat de grove gelijkenis met een leliebloem had . Niet wetende, wat dit teeken to beduiden had, en
zich daarover ook weinig bekommerende, klom Quentin, met de
vlugheid van een boschman in den boom, trok bet mes, dat de
onafscheidbare metgezel van den bergbewoner en jager is, zijn
getrouwen skene dim, uit zijn zak, en, hen die beneden stonden
toeroepende, dat zij bet lichaam zouden opvangen, speed hij
den strop door, voor dat er nog een minuut verloopen was, sinds
hij voor bet eerst dit tafereel had aanschouwd .
Zijn menschlievendheid werd evenwel slecht door de toeschouwers ondersteund . Wel verre van Durward eenige hulp to verleenen, schenen zij alien versteld to zijn over zijn vermetelheid
en namen alien tegeliik de vlucht, alsof zij vreesden, dat bun
tegenwoordigheid voldoende zou wezen om hen als zijn medeplichtigen to doen beschouwen . Het lichaam, dat door niemand
werd opgevangen, viel zwaar op den grond, en Quentin, snel uit
den boom klimmende, zag tot zijn smart, dat de laatste levensvonk was gebluscht . Hij gal echter zijn menschlievend voornemen
niet op dan na nog nieuwe pogingen tot redding to hebben aangewend . Hij maakte den knoop los, die de keel van den ongelukkige toeklemde, opende dims vest, wierp hem water in bet
gezicht en nam zijn toevlucht tot al die middelen, welke men
gewoonlijk in bet werk stelt om hen in bet leven terug to roepen, bij wie de verschillende lichaamsdeelen bun werking hebben gestaakt.
Terwijl hij bezig was met deze pogingen, hem door de menschelijkheid ingeboezemd, hoorde hij een wild geschreeuw, in
een taal, die hij niet verstond, om zich been, en nauwelijks had
hij tijd gehad om op to merken, dat hij omringd was door mannen en vrouwen, die er op de zonderlingste wijze uitzagen, of
hij gevoelde zich bij beide armen gegrepen, terwijl men hem
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een mes op de keel zette .
Bleeke slaaf van Eblis! riep iemand in slecht fransch uit,
plundert gij dengene, dien gij vermoord hebt? Maar wij hebben
u vast en gij zult terstond voor uw misdrijf boeten .
Zoodra deze woorden waren uitgesproken, zag Quentin van
alle kanten messen om zich blinkers, en de woeste, vertoornde
wezens, die hem omringden, hadden bet voorkomen van wolven, die gereed staan om zich op burs proof to werpen .

Zijn cooed en tegenwoordigheid van geest hielpen hem echter
spoedig uit bet gevaar . - Wat wilt gij, manners? riep hij . Indien
dit lijk van een uwer vrienden is, weet dan, dat ik uit louter menschenlief de bet touw heb doorgesneden, waaraan bet hing ; en
gij zoudt beter doers met to trachten bet in bet levers terug to
roepen, dan een onschuldigen vreemdeling to mishandelen, die
een der uwen beef t pogen to reden .
De vrouwen hadden zich intusschen van bet lijk meester gemaakt en zetten Durward's begonnen arbeid voort om den ver-
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vlogen adem terug to roepen, maar met geen beter gevolg dan
hij ; en daarna haar vruchtelooze pogingen stakende, gaven
mannen en vrouwen zich aan al de uitingen van smart over, die
in het Oosten gebruikelijk zijn : de laatste deden de lucht van
hun gegil weergalmen en de eerste deden alsof zij hun kleederen
verscheurden en zich bet hoof d met stof bedekten . Zoozeer hielden zij zich met hun droefheid bezig, dat zij voor Durward,
wiens onschuld bun uit den doorgesneden strop gebleken was,
geenerlei aandacht meer hadden . De verstandigste partij die hij
kiezen kon was ongetwijfeld, dit yolk aan zijn gejammer over to
latent maar hij had zich aan een bijna onbepaalde verachting
van alle gevaren gewend en ondervond de nieuwsgierigheid der
jeugd in al haar kracht .
De mannen en vrouwen, waaruit dit zonderlinge gezelschap
bestond, droegen tulbanden en mutsen, en deze laatste waren
meer gelijk aan die van Durward dan aan die, welke men algemeen in Frankrijk droeg, De meeste mannen hadden een zwarten
en gekrulden baard en de kleur van alien was bijna zoo donkey
als die der Af rikanen . Fen of twee, die de opperhoof den schenen to zijn, droegen eenige zilveren sieraden om hun hals of in
hun ooren, alsmede gele, scharlaken of lichtgroene sjerpen ; maar
hun beenen en armen waren naakt en alien hadden een armoedig en onzindelijk voorkomen . Geen andere wapens kon Durward bij hen ontdekken dan de lange messen, waarmee zij hem,
eenige oogenblikken to voren hadden bedreigd, en een klein
moorsch sabeltje, dat een vlug jong mensch droeg, die al de
overigen door zijn smartkreten overtrof en, de hand bij herhaling aan het hecht sloeg, en bedreigingen van wrack scheen
to doen .
Deze verwarde en schreeuwende groep was zoo verschillend
van al de wezens, die Quentin tot hiertoe gezien had, dat hij
bijna geloofde, dat hij een hoop van die Saracenen, die heidensche honden zag, die in al de romans welke hij had gelezen, of
waarvan hij had hooren spreken, de eeuwige vijanden van brave
ridders en christen vorsten waren ; en hij stond juist gereed om
zich uit zulk een gevaarlijke nabuurschap to verwijderen, toen
zich het geluid van naderende paarden in galop hooren deed ;
die vermeende Saracenen, die het lijk van hun broeder op hun
schouders hadden genomen, werden op hetzelf de oogenblik door
een troep Fransche ruiters aangevallen .
Deze plotselinge verschijning deed de aangeheven treurtoonen
in kreten van schrik verkeeren . Het lijk wend terstond op den
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grond geworpen, en zij, die het omringden, legden zooveel behendigheid en vlugheid aan den dag, om, onder den buik der
paarden heen to schieten, aan de tegen hen gerichte lansen to
ontsnappen, terwijl hun vijanden uitriepen : - Geen kwartier
aan die vervloekte heidensche gauwdieven ; houdt vast, doodt
ze, ketent ze als wilde dieren, - doorsteek ze met pieken als
wolven !
Deze kreten gingen met daarmede overeenstemmende laden
van geweld vergezeld, maar de vluchtelingen waren zoo snel, en
de grond, uit hoof de van het kreupelhout en de struiken die hem
bedekten, voor de ruiterij zoo ongunstig, dat zij alien ontkwamen, met uitzondering van twee, die gevangen werden genomen . De een was de met den sabel gewapende jongeman, en niet
zonder heftig verzet werd hij gevat . Quentin, lien de fortuin
tot speelbal scheen to hebben uitgekozen, werd tegelijkertijd door
de soldaten gegrepen, die hem, ondanks zijn vertoogen, de handen bonden ; want zij, die zich van zijn persoon hadden meester
gemaakt, legden een voortvarendheid aan den dag, welke bet
duidelijkste bewijs opleverde, dat zij in ondernemingen van
openbare veiligheid geen nieuwelingen waren .
Ben onrustigen blik op den aanvoerder van deze krijgslieden
werpende, van wien hij zijn vrijheid hoopte to herkrijgen, wist
Quentin niet recht of hij zich verheugen of bedroeven moest,
toen hij den somberen metgezel van meester Pieter in hem herkende . Het was waar, dat, van welke misdaad deze vreemdelingen ook mochten beschuldigd worden, die ambtenaar uit bet
's ochtends gebeurde zelf kon weten, dat Durward in geenerlei
betrekking tot hen stond ; maar een meer moeilijk to beantwoorden vraag was bet, of die man, die er zoo woest uitzag, een
gunstig oordeelaar, een getuige voor hem zijn zou, geneigd om
hem recht to doen wedervaren ; Quentin was dus zeer onzeker
of hij zijn toestand niet nog gevaarlijker zou maken, door hem
rechtstreeks aan to spreken .
Men liet hem intusschen den tijd niet om een besluit to nemen .
Trois-Echelles, Petit-Andre, zei de officier met bet onheilspellende gelaat tot twee mannen van zijn bende, die boomen
ginds staan daar juist van pas . Ik zal die booswichten, die dieyen, die toovenaars, wel leeren 's konings gerechtigheid tegen
to werken, wanneer deze een van hun verdoemd geslacht getroffen heeft . Stijgt af, jongens en volbrengt uw plicht .
Trois-Echelles en Petit-Andre stonden onmiddellijk naast bun
paarden, en Quentin merkte op, dat zij aan den knop van bun
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zadels en den staartriem van hun paarden verscheidene strengen
touw hadden hangen, en, terwijl zij die behendig losmaakten,
zag hij, dat in elk dezer touwen vooraf een lus was gemaakt, zoodat men er zich steeds terstond van zou kunnen bedienen . Het
bloed stolde in zijn aderen toen hij bemerkte, dat zij drie ervan
namen en zich gereed maakten om hem een daarvan om den hall
to slaan . Luid riep hij daarop tot den officier, herinnerde hem
aan hun ontmoeting, riep de rechten in, die een vrije Schot in
een vreemd land behoorde to genieten, en verklaarde geenerlei
kennis to hebben aan de personen, met wie hij aangehouden was,
of aan de misdaden, die hun werden ten laste gelegd . De off icier, tot wien Durward zich wendde, verwaardigde zich nauwelijks hem aan to zien, en scheen geenerlei acht to slaan op zijn
bewering van vroeger kennis met hem to hebben gemaakt . Hij
vergenoegde zich met zich tot eenige boeren to wenden, die, uit
nieuwsgierigheid of om tegen de gevangenen to getuigen, waren
komen toeloopen, en hun op een barschen toon to vragen :
Beyond deze jonge knaap zich bij de gauwdieven?
Ja, mijnheer de groot-provoost, antwoordde een der boeren ; hij is de man, die het eerst is aangekomen en de vermetelheid gehad heeft om den strop door to snijden, waaraan de
gauwdief opgehangen was .
Ik zou er op durven zweren, zei een ander, dat ik hem bij
de bende heb gezien, die onze hoeve is komen bestelen .
Maar, vader, hernam een kind, hij, van wien gij spreken
wilt, was zwart van huid, en deze jongeman is zeer blank ; hij
had kort gekroest haar, en dat van dezen is lang en f raai .
Dat is waar, kind, antwoordde de boer, en bovendien droeg
die ander een groen vest, terwijl dat van dezen grijs is . Maar
mijnheer de groot-provoost weet zeer wel, dat die deugnieten
even gemakkelijk van kleur als van kleeding veranderen, en ik
blijf erbij, dat het dezelfde schelm is .
Het is genoeg, zei daarop de officier, dat gij hem den loop
van 's konings gerechtigheid hebt zien stuiten, door den strop
van een veroordeelden misdadiger los to snijden . Trois-Echelles
en Petit-Andre, doet uw plicht .
Een oogenblik, mijnheer de off icier ! riep Durward in doodelijken angst uit, hoor mij een oogenblik aan . Doe geen onschuldige omkomen en bedenk, dat de beleedigde eer van mijn
landslieden in deze, en de wrack van den hemel in de andere
wereld u rekenschap van mijn bloed zullen eischen .
-r- In de eene zoowel als de andere zal ik rekenschap van mijn
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daden of leggen, antwoordde de provoost koel, den beulen sevens
een teeken met de hand gevende, waarop hij met een glimlach
van gekoelde wrack op zijn rechterhand wees, als herinnering
can den slag, dien Durward hem 's morgens daarop gegeven had .
-- Ellendeling ! Wraakzuchtige wreedaard ! riep Durward
daarop uit, overtuigd, das deze herinnering de eenige oorzaak
van de strengheid van dezen man was, en das hij dus geen
genade to hopen had .
De vrees voor den dood slaat das arme jonge mensch in
het hoof d, zei de provoost . Trois-Echelles, spreek hem eenige
troostwoorden toe, alvorens hem to doen aftrekken ; wanneer
men geen biechtvader bij de hand heeft, zijt gij een uitmuntend
trooster bij zulke gelegenheden . Geef hem een oogenblik tot
het aanhooren van uw geestelijke raadgevingen, en zorg, dat
alles in het volgende oogenblik afgeloopen is . Wat mij aangaat,
ik moet mijn ronde voortzetten . Soldaten, volgt mij .
Daarop vertrok de provoost, slechts twee of drie man achterlatende om de beulen behulpzaam to zijn . De ongelukkige Durward sloeg nog een wanhopenden blik op hem en meende in het
geluid van elken hoefslag der zich verwijderende paarden de
aankondiging to hooren, das zijn laatste hoop vervlogen was .
Door smart overweldigd om zich heen ziende, werd hij ten
hoogste getroffen door de stoicijnsche onverschilligheid van zijn
medelijders . In het eerst hadden zij groote vrees can den dag
gelegd en allerlei pogingen aangewend om to ontsnappen, maar
thans, stevig geboeid en den dood onvermijdelijk voor zich ziende, wachtten zij dien of met een bewonderenswaardige gelatenheid . Het zien naderen van hun einde gaf misschien can hun
koperkleur een meer geelachtige tint, maar bracht hun gelaat
geenszins in stuiptrekkende bewegingen, nosh doof de de hardnekkige f ierheid van hun oogen . Zij geleken vossen, die, na al
hun listen om de honden to misleiden to hebben uitgeput, den
dood ontvangen met een kalmen cooed, dien wolven noch beren,
voorwerpen van een meer gevaarlijke jacht, can den dag leggen .
Hun standvastigheid werd geenszins door de nadering der
beulen geschokt, toen deze hun werk met een nog grootere snelheid aanvingen dan hun meester hun bevolen had ; iets wat
ongetwijfeld can de gewoonte moet worden toegeschreven, die
hen in de uitoefening van hun afgrijselijk yak een snort van
genot deed vinden . Wij zullen een oogenblik bij hen blijven
stilstaan, want onder een dwingelandij, hetzij die van een enkelen
despoot of van bet yolk is, words bet karakter van een beul
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een voorwerp van groot belang .
De houding en manieren van deze twee ambtenaren verschilden onderling zeer . Lodewijk noemde hen gewoonlijk Demokriet
en Herakliet, maar hun meester, de groot-provoost, noemde hen
Jan die weent en Jan die lacht .
Trois-Echelles was een lang, mager en leelijk man . Hij had
een zeer zonderlinge def tigheid over zich en droeg een rozenkrans
om den hals, dien hij gewoonlijk aan de ongelukkigen, welke
zich onder zijn handers bevonden, aanbood om er zich in hun
laatste oogenblikken van to bedienen . Steeds had hij twee of
drie latijnsche teksten over de nietigheid en ijdelheid van bet
menschelijke levers in den mond, en, indien het niet met de welvoegelijkheid gestreden had, had hij de twee posters van beul
en biechtvader zeer wel in zijn persoon kunnen vereenigen .
Aetit-Andre was daarentegen een klein, rond, levendig mannetje, met een lachend gelaat, en deze verrichtte zijn werk alsof
het de aangenaamste bezigheid der wereld was . Zijn slachtoffers
scheen hij de teederste genegenheid toe to dragen, en altijd sprak
hij hun in de vleiendste en meest lief devolle bewoordingen toe .
Zij warm zijn lieve vrienden, alles naar gelang van hun ouderdom of sekse . Evenals Trois-Echelles hen met wijsgeerige en
godsdienstige denkbeelden omtrent de toekomst trachtte to vervullen, liet Petit-Andre zelden na, om hen op een of andere
scherts to vergasten, teneinde hen het levers to doers verlaten
als jets belachelijks en verachtelijks, waarvan bet verlies niet de
minste gewaarwording van leedwezen verdiende .
Ik weet niet, hoe of waarom het gebeurde, maar zeker is bet,
dat deze twee brave lieden, in weerwil van de uitmuntendheid
en verscheidenheid van hun gaven, en ondanks de weinige voorbeelden, die men van hun gelijken onder de menschen van hun
beroep aantreft, - algemeen hartelijker vervloekt werden dan
misschien met iemand van hun snort, voor of na hen, ooit bet
geval is geweest ; en de eenige twijfel onder hen, die ze een weinig kenden bestond daarin, of de deftige en gemoedelijke TroisEchelles, dan wel de grappige en vlugge Aetit-Andre, de meeste
vrees of afgrijzen inboezemde. Het lijdt overigens geen tegenspraak, dat zij in deze beide opzichten de kroon boven al de
beulen in Frankrijk spanden, met uitzondering misschien alleen
van hun meester Tristan 1'Hermite, den beruchten groot-provoost, of liever den meester van dezen, Lodewijk XI zelf .
Men moet niet meenen, dat Durward zich thans met deze
gedachten bezig hield . Het levers, de flood, de eeuwigheid stonden
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alien tegelijk voor zijn oogen ; een visioen waarvan de akeligheid de zwakheid der menschelijke natuur doet sidderen, zelfs
dan, wanneer de trots haar poogt to ondersteunen . Hij wendde
zich tot den God zijner vaderen, en in dat oogenblik vertoonde
zich de kleine ingestorte kapel, waar het overschot van zijn
geheele geslacht begraven lag, aan zijn verbeelding .
Onze leen-vijanden, dacht hij, hebben de mijnen een graf
op omen eigen bodem toegestaan, en ik zal in een vreemd land,
als een verbannen booswicht, den raven en kraaien tot voedsel
moeten strekken !
Deze gedachte ontlokte hem eenige tranen . Trois-Echelles,
hem zacht op den schouder tikkende, wenschte hem geluk dat
hij den dood in zulk een heilzame stemming of wachtte, en, op
een aandoenlijke wijze uitroepende : Beati qui in Domino moriuntur! voegde hij er bij, dat het zalig was voor de ziel, het
lichaam to verlaten, terwijl men de tranen in de oogen had .
Aetit-Andre, zijn hand op den anderen schouder leggende, zei
Houd moed, mijn beste jongen ; daar gij den daps toch niet ontspringen kunt, vroolijk het bal geopend, want de snaartuigen
zijn gestemd ! En tevens schudde hij den strop, teneinde het
zout van zijn scherts to beter to doen uitkomen . Daar de jongeman hierop eerst den een en vervolgens den antler weemoedig
aanzag, gaven zij zich duidelijker to verstaan, door hem naar den
noodlottigen boom to duwen, hem nog steeds moed blijvende
inspreken en verzekerende, dat alles in een oogenblik gedaan
zou zijn .
In dezen beklagelijken toestand wierp de jongeman een blik
van vertwijfeling om zich heen . -- Is hier ook eenig christenmensch, riep hij uit, die aan Ludovick Lesly, boogschutter onder de Schotsche lijfwacht, alhier bijgenaamd de Balafre, kennis
zou willen geven, dat zijn neef op zulk een onwaardige wijze
vermoord is?
Deze woorden werden juist op tijd uitgesproken, want een der
boogschutters, toevallig voorbijkomende, was bij het zien der
toebereidselen tot de rechtsoefening genaderd en met nog een
paar menschen blijven staan, om de gebeurtenis to aanschouwen .
- Let wel op hetgeen gij doet ! riep hij terstond den beulen
toe, want, indien deze jongeman waarlijk een Schot is, zal ik
niet gedoogen, dat hij onrechtvaardig ter dood wordt gebracht.
De hemel beware ons, heer ruiter, antwoordde Trois-Echelles, maar wij moeten onze bevelen ten uitvoer brengen . En
tegelijk trok hij Durward bij zijn arm vooruit .
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De kortste grap is altijd de beste, voegde Petit-Andre er
bij, hem bij den anderen arm voorttrekkende .
De door den Schot gesproken woorden hadden den cooed van
Quentin intusschen weer aangewakkerd en al zijn krachten verzamelende, rukte hij zich plotseling van zijn twee beulen los en,
met de nog geboeide armen naar den boogschutter loopende, zei
hij tot hem in bet Schotsch
Help mij, brave landsman, om de lief de van Schotland en
St. Andreas, help mij ; ik ben onschuldig ; ik ben uw landgenoot, in den naam van al uw hoop op den oordeelsdag, help mij !
Bij St. Andreas, antwoordde de boogschutter, zijn sabel
trekkende, niet dan dwars door mijn lichaam zullen zij u aanraken.
Snijdt mijn boeien los, landsman, en ik zal ook wel iets
voor mijzelf kunnen does .
De sabel van den Schot gaf hem terstond bet gebruik van
zijn handers weer, en de bevrijde gevangene, onvoorziens op een
der soldaten van den groot-provoost toespringende, ontrukte
hem den hellebaard, waarmee deze gewapend was.
Nu, riep hij uit, komt nader zoo gij durf t .
De twee beulen spraken elkander eenige woorden f luisterend
toe .
-- Loop naar den groot-provoost, riep Trois-Echelles vervolgens, en ik zal ze bier houden, als ik kan. Soldaten, to wapen !
Petit-Andre steeg daarop to paard en rende in galop weg, terwijl de soldaten, bet gegeven bevel gehoorzamende, zich zoo
snel in slagorde stelden, das zij in das oogenblik van verwarring de twee andere gevangenen lieten ontsnappen . Misschien
zelfs gaven zij zich niet veel moeite om ze vast to houden, want
seders eenigen tijd waxen zij van bet bloed van dergelijke
slachtoffers verzadigd, en, evenals aan andere wilde dieren, was
bet verder moorden bun een walging geworden . Tot bun rechtvaardiging voerden zij aan, das zij gemeend hadden onmiddellijk tot beveiliging van Trois-Echelles to zijn geroepen, want
er bestond tusschen de Schotsche lijfwacht en de soldaten van
den provoost, die de bevelen van bun meester ten uitvoer
brachten, een naijver, die somtijds tot openlijken twist oversloeg .
-- Wij kunnen die twee Schotten gemakkelijk meester worden, zoo gij wilt, zei een der soldaten tot Trois-Echelles .
Deze echter was voorzichtig genoeg om hen een teeken to
geven, das zij zich rustig zouden houden, en zich met veel be-
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leef dheid tot den boogschutter wendende, zei hij
Aldus den loop van 's konings gerechtigheid to stuiten is
een grove beleediging voor den groot-provoost, aan wien de
uitoef ening ervan wettig is toevertrouwd. Bovendien is bet een
onbillijke daad jegens mij, die voor den misdadiger verantwoor
delijk ben ; en voorts is bet geen welbegrepen liefdeda~d voor
dezen jongen man zelf, daar hij nog vijftigmaal in gevaar kan
zijn van to worden opgehangen, zonder ooit in zulk een gelukkige stemming daartoe to zijn, als waarin hij zich voor uw
onberaden tusschenkomst beyond .
lndien mijn jonge landgenoot, antwoordde de Schot glimlachend, van meening is, dat ik hem ongelij k heb aangedaan,
zoo ben ik bereid am hem, zonder verdere woordenwisseling
aan u terug to geven .
Neen, om 's hemels wil, neen ! riep Quentin uit, sla mij
liever bet hoofd met uw sabel af. Die dood zou mijn geboorte
waardiger zijn dan die, welken ik van dezen ellendeling zou
ontvangen.
Hoort gij wel, hoe hij lastert ! zei de uitvoerder der vonnissen ; helaas ! hoe verdwijnen onze beste voornemens in rook !
Zoo op bet oogenblik was hij in de gelukkigste stemming voor
een zalig uiteinde, en thans veracht hij de overheid !
- Maar zeg mij dan toch eens, wat deze jongeman gedaan
beef t, hernam de Schot .
-- Hij heeft den strop durven doorsnijden, antwoordde de
antler, waarmee bet lichaam van een boosdoener aan de takken
van dezen boom was opgehangen, niettegenstaande ik zelf de
leliebloem op den stam had gesneden .
- Wat heeft dit to beduiden, jongeman? vroeg daarop de
boogschutter dan Durward ; waarom hebt gij zulk een misdaad
bedreven?
- 1k zai u de waarheid zeggen, alsof ik ter biecht was, hernam deze. Toen ik aan dezen boom een man nog stuiptrekkend
zag hangen, heb ik, uit looter menschelijkheid, den strop afgesneden . 1k heb noch aan lelie-, noch aan nagelbloemen gedacht,
en ik ben evenmin van meening geweest den koning van Frankrijk als den heiligen Vader to beleedigen.
- En wat duivel halt gij dan noodig u met dien gehangene
to bemoeien? hernam de boogschutter . Gij hebt de voetstappen
van dezen waardiger man slechts to volgen en gij zult aan alle
boomer menschen zien hangen als druiventrossen . Er zal u in
dit land geen werk ontbreken, als gij achter den beul wilt gaan .
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Ik zal intusschen geen landsman prijsgeven, als ik hem behouden kan . Hoor, mijnheer de scherprechter, gij ziet dat dit geheele geval slechts een vergissing is . Gij behoordet met zulk een
jong reiziger eenig medelijden to gevoelen . In ons land is hij
niet gewoon geweest de gerechtigheid zoo zonder omslag to
zien uitoef enen, als waarop gij en uw meester dit doet .
Dit is niet omdat gij het niet hoog noodig hebt, mijnheer
de boogschutter, antwoordde Petit-Andre, die joist op dat oogenblik aankwam . Moed gehouden, Trois-Echelles, daar komt de
groot-provoost reeds aan ; wij zullen zien, of hij het goed zal
vinden, dat men hem zijn werk uit de handen neemt voor dat
het volbracht is.
- En zie hier joist van pas eenige van mijn kameraden,
hernam de Schot .
Inderdaad, terwijl Tristan 1'Hermite met zijn gevoig van den
eenen kant den heuvel beklom, kwamen er van den anderen
vier of vijf boogschutters aan, en de Balafre was een van hen .
Bij deze gelegenheid legde Ludovick Lesly voor zijn neef geenszins die onverschilligheid aan den dag, waarvan deze hem inwendig beschuldigd had ; want zoodra hij zijn kameraad en
Durward in een verdedigende hooding zag, riep hij uit :
Cunningham, ik bedank u ! Kameraden, to hulp ! Dit is
een Schotsch edelman, en mijn neef. Lindsay, Guthrie, Tyrie,
van leer getrokken en toegehouwen
Alles kondigde een wanhopig gevecht tusschen de twee partijen aan, en zij waren niet zoo verschillend in getal of de
Schotten hadden alle kans om de overwinning to behalen . Maar
de groot-provoost, hetzij hij aan den uitslag twijfelde, of wel
voorzag, dat de koning over zulk een ontmoeting ontevreden
zoo wezen, gaf zijn yolk door een teeken to verstaan, dat het
zich van alle geweld onthouden moest ; en zich tot den Balafre
wendende, die aan bet hoof d der andere partij stond, vroeg
hij hem, waarom hij zich tegen bet ter dood brengen van een
misdadiger verzette .
Ik ontken, dat hij een misdadiger is, antwoordde de
Balafre . Bij St . Martin! er is nog al eenig onderscheid tusschen
bet ter dood brengen van een misdadiger en bet vermoorden
van mijn eigen neef.
Uw neef kan misdadig zijn, als ieder antler, hernam de
groot-provoost, en elke vreemdeling wordt naar de wetten van
het land geoordeeld, waar hij zich bevindt.
- Het zij zoo ! hervatte de Balafre, maar wij Schotsche boog-
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schutters hebben onze privilegien ; niet waar, kameraden?
Weizeker ! schreeuwden alien ; onze privilegien 1 onze privilegien ! Leve koning Lodewij k ! Leve de dappere Balafre ! Leve
de Schotsche lijfwacht! Dood aan ieder die onze privilegien zou
willen schenden !
Luister naar rede, mijne heeren, zei Tristan daarop, en
houdt de waardigheid in het oog, die ik bekleed .
- Naar uw rede willen wij niet luisteren! riep Cunningham ;
wij willen ze alleen uit den mond van onze ofticieren hooren ;
wig zullen door den koning of wel door onzen kapitein worden
geoordeeld, daar de groot-connetable afwezig is .
En door niemand zullen wij worden opgehangen, voegde
Lindsay er bij, behalve door Sandie Wilson, den onder-provoost
van ons korps.
Inderdaad, zei de Balafre, dit zou een roof aan Sandie zijn,
zoo wij ons aan anderen overgaven ; en Sandie is toch zoo'n
brave kerel als er immer een strop gemaakt heef t . Al moest ik
zelf worden opgehangen, niemand dan hij zou mij de keel toeknijpen .
-- Maar, hoort, hervatte de groot-provoost ; die jonge man
behoort niet tot uw korps, en hij kan op hetgeen gij uw privilegien noemt, geen aanspraak hebben .
- Hetgeen wij onze privilegien noemen! riep Cunningham .
Wie zou ze ons durven betwisten?
- Wij zullen niet dulden dat men ze in twijfel trekt, riepen
alien tegelijk .
Gij verliest uw hersens, vrienden, zei Tristan wederom .
Niemand betwist uw privilegien ; maar die jongeman behoort
tot de uwen niet.
Hij is mijn neef, hernam de Balafre op zegevierenden toon .
Maar hij is, geloof ik, geen boogschutter der lijfwacht,
hervatte Tristan .
De boogschutters zagen elkander met vragende blikken aan .
Zijt niet verlegen, neef, zei Cunningham zachtjes tegen
Balafre ; zeg dat hij onder ons is opgenomen .
- Waarachtig neef je, gij hebt gelijk, antwoordde Ludovick,
en, zijn stem verheffende, zwoer hij, dienzelfden morgen Durward onder de zijnen aangenomen to hebben .
Deze verklaring maakte terstond een einde aan de zaak, daar
de groot-provoost, die wist, dat de koning niets meer vreesde
dan kiemen van ontevredenheid onder zijn Schotsche lijfwacht
to zien ontstaan, onmiddellijk zei :
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-- Zeer wet, mijne heeren, gij kept uw privilegien, gelijk gij
zegt ; mijn plicht is alien twist met de koninklijke lijfwachten
to vermijden, en niet dien to zoeken . Ik zal den koning van de
zaak versiag doen, en zijn majeteit zelf zal beslissen . Ik moet
u echter doen opmerken, dat ik, aldus handelende, misschien
meer gematigdheid aan den dag leg, dan met de plichten van
min post overeenkomt .
Met deze woorden beval hij zijn yolk of to trekken, terwijl
de boogschutters, op de plaats blijvende, in der haast beraadslaagden wat hun nu to doen stond.
-- In de eerste plaats, zei een hunner, moeten wij onzen kapitein, lord Crawfurd, van al het voorgevallene kennis geven, en
den naam van den jongen man op onze registers doen schrijven .
Maar, mijne heeren, mijne vrienden, mijne redders, antwoordde Quentin daarop aarzelend, ik heb er nog niet genoeg
over nagedacht, of ik mij onder u zal laten aannemen of niet .
Welnu dan, hernam zijn oom, denk er dan over na, of gij
opgehangen wilt worden of niet, want ik verzeker u, dat, al
waart gij ook duizendmaal mijn neef, ik geen ander middel zie
om u van de galg to bevrijden .
Dit was een alles of doende reden, en Quentin zag zich aldus
genoodzaakt, terstond een voorstel aan to nemen, dat hem onder
elke andere omstandigheid niet zeer zou hebben bevallen . Maar,
na nog pas aan den strop to zijn ontsnapt, die hem letterlijk om
den hats was geslagen geweest, zou hij zich ook een nog minder
aangename keuze hebben laten welgevallen .
Hij moet met ons naar de kazerne gaan, zei Cunningham ;
zoo tang deze honden op de jacht zijn, is er geen zekerheid voor
hem dan binnen onze muren .
Kan ik dan ten minste den nacht niet in de herberg doorbrengen, waar ik dezen morgen ontbeten heb, waarde oom?
vroeg Quentin, die misschien, evenals vele pas aangeworvenen,
dacht, dat zelfs een enkele nacht van vrijheid nog zoo veel
gewonnen was .
-- Dit kunt gij gewis, neef je, was het spottende antwoord,
zoo gig ons bet genoegen wilt geven van u in eenige vaart, vijver
of tak van de Loire, misschien, in een zak genaaid, op to visschen . De groot-provoost glimlachte toen hij heengaande ons
aankeek, vervolgde hij, zich tot Cunningham wendende, en dit
is een zeker teeken, dat hij een gevaarlijk plan smeedt .
Ik geef weinig om zijn plannen, antwoordde Cunningham ;
vogels als wij nemen hun vlucht to hoog, dan dat zijn pijlen hen
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Maar
ik raad u de geheele zaak aan
zouden kunnen bereiken
dien drommelschen Olivier le Damn to vertellen, die zich altijd
den vriend der Schotsche lijfwacht heeft getoond . Hij zal vader
Lodewijk eerder zien dan de provoost, want morgenochtend moet
hij hem scheren .
Zeer wel, hernam de Balafre, maar gij weet, dat men bij
Olivier slecht met ledige handen kan komen, en, wat mij betref t, ik ben zoo naakt als een berkenboom in den winter .
Wij kunnen alien hetzelfde zeggen, hervatte Cunningham ;
maar Olivier zal wel voor een enkele keer ons woord van Schot
willen aannemen. Wij kunnen hem dan gezamenlijk op onzen
eerstkomenden betaaldag een aardig presentje doen ; en zoo hij
hopen kan, met ons to zullen deelen, vergunt mij dan u to
zeggen, dat de betaaldag des to spoediger zal aanbreken .
En nu, zei de Balafre, naar het kasteel . Onderweg zal mijn
neef ons wel eens vertellen wat hij gedaan heef t om zich den
groot-provoost op het lijf to halen, opdat wij komen to weten,
hoe ons verslag aan lord Crawf ord en aan Olivier in to richten .

HOOFDSTUK VII
DE AANNEMING

Een der boogschutters deed zijn knecht afstijgen en gaf diens
paard aan Durward, die, van zijn krijgszuchtige landslieden vergezeld, op een f linken draf naar het kasteel van du Plessis reed,
van welke sombere vesting, wier uiterlijk aanzien 's morgens
een zoo onaangenamen indruk op hem had gemaakt, hij, ofschoon tegen zijn zin, op het punt stond een bewoner to worden .
In antwoord op de menigvuldige vragen van zijn oom, had
hij intusschen een getrouw verhaal gedaan van het voorval,
dat hem aan zulk een groot gevaar had blootgesteld . Niettegenstaande dit verhaal hem toescheen geen andere gewaarwordingen to kunnen doen ontstaan dan die van medelijden, werd het
echter met een luid geschater door het geheele gezelschap ontvangen.
-- Er is intusschen in dit apes volstrekt niets om over to
lachen, zei daarop de oom ; wat duivel had die jonge dwaas
zich to bemoeien met het afsnijden van bet lichaam van een
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vervloekten ongeloovigen Jood, Turk of heiden, of wat hij ook
zijn mocht?
Zoo hij nog met de prevotale wacht van den provoost
over een aardige meid in twist was geraakt, merkte Cunningham op, dan zou men het kunnen laten gelden ; dan zou er nog
eenig gezond verstand in zijn gedrag zijn geweest .
-- Maar, zei Lindsay op zijn beurt, mij dunkt, onze eer is er
mee gemoeid, dat Tristan en zijn yolk zich niet gaan houden,
alsof zij onze Schotsche mutsen met den tulband van die heidensche gauwdieven verwarren . Zoo hun gezicht niet goed genes is am er het onderscheid van to bespeuren, dan moeten wij
hun dit leeren door ze eens duchtig onderhanden to nemen .
Maar ik ben zeker, dat Tristan deze vergissing alleen voorwendt
om de brave Schotten to kunnen ophangen, die hun bloedverwanten komen bezoeken .
Zou ik moeen vragen, nom, zei Durward, welke snort van
menschen die lieden zijn, waarvan gij spreekt .
Wel zeker moogt gij dit, neef je, antwoordde Ludovick,
maar ik weet u niemand to nemen, in staat om u daarop to
antwoorden. Zeker is het tenminste, dat ik dit niet kan, ofschoon ik er misschien zooveel van weet als een antler . Omstreeks een paar jaar geleden zijn zij in deze gewesten verschenen, als een zwerm sprinkhanen zou kunnen doen .
-- Juist zoo, zei Lindsay, en Jacques Bonhomme, zoo nemen
wij den boer hier, mijn jonge vriend - weldra zult gij met
onze manier van spreken wel nader bekend worden, -- de
brave Jacques Bonhomme zeg ik, zou er weinig om geven, welke
wind hen of de sprinkhanen ons heef t aangewaaid, als hij slechts
hopen kon dat een andere wind hem er spoedig van verlossen
zou .
Zij moeten dan wet veel kwaad doen? vroeg Durward
verder.
Of zij kwaad doen ! antwoordde Cunningham, het teeken
des kruises makende ; weet gij wet dat zij heidenen of Joden, of
op zijn allerminst Mahomedanen zijn ; dat zij noch in Onze
Lieve Vrouw noch in de heiligen gelooven ; dat zij alles rooven,
wat hun in handen valt ; dat zij zingen en waarzeggen?
En men verzekert zelf s, voegde Guthrie er bij, dat er
onder hun vrouwen eenige zijn, die er drommels goed uitzien ;
maar Cunningham weet dit beter dan iemand antlers .
-- Hoe! riep deze uit, ik hoop, dat gij mij niet wilt beleedigen?
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Niets is verder van mij verwijderd, antwoordde Guthrie .
-- Ik laat er het geheele gezelschap over oordeelen, hernam
Cunningham . Hebt gij niet gezegd, dat ik, Schotsche edelman
en in den schoot der Heilige Kerk levende, onder die heidensche
honden een vriendin had?
Kom, kom, zei daarop de Balafre, hij schertst maar, geen
twist onder kameraden .
In dit opzicht komt zulk een snort van scherts niet to pas,
sprak Cunningham bijna binnensmonds .
Vindt men zulk yolk ook nog elders behalve in Frankrijk?
vroeg Lindsay.
Wel waarachtig, antwoordde de Balafre ; ook in Duitschland, Spanje en Engeland zijn er heele benden van verschenen .
Maar, dank zij de goede St. Andreas, Schotland is er nog vrij
van gebleven .
Schotland, hernam Cunningham, is een to koud land voor
sprinkhanen en to arm voor dieven .
-- Of misschien, merkte Guthrie op, willen de Hooglanders
er geen andere roovers dulden, dan hen zelf .
Het zal goed zijn u to zeggen, riep de Balafre daarop uit,
dat ik van de bergen van Augus geboortig ben ; dat ik dappere
bloedverwanten op die van Glen-Isla heb ; en dat ik niet gedoogen zal, dat men kwaad van de berglieden spreekt .
Gij zult niet ontkennen, hervatte Guthrie, dat zij zich
nooit in de lage landen vertoonen, dan om de kudden weg to
pakken .
--- Kudden wegpakken is geen stelen, antwoordde de Balaf re, en dit zal ik staande houden waar en wanneer gij wilt .
- Ho, ho, kameraad, zei Cunningham daarop, wie is het flu
die twist maakt? Foei, het betaamt niet, dat deze jongeman
zulke dwaze kibbelarijen onder ons bijwoont . Komaan, daar
is bet kasteel ; zoo gij bet middagmaal bij mij wilt komen houden, betaal ik een half okshoofd wijn, om ons vroolijk to maken, en wij zullen bet ledigen op bet welvaren van Schotland,
zoowel van de bergen als van de lage landen .
Goed gezegd, riep de Balafre uit, en ik zal een ander half
okshoofd geven, om allen twist mee weg to spoelen en de aanneming van mijn neef onder ons to vieren door op zijn gezondheid to drinken .
Toen zij aan bet kasteel gekomen waren, werd de valdeur
opgetrokken en de ophaalbrug neergelaten . Een voor .een stapten zij er binnen, maar toen Quentin dit wilde doen, kruisten
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de wachten hun pieken en bevalen hem stil to staan, terwijl
bogen en geweren van den top van de muren op hem werden
gericht, een gebruik zoo streng, dat men het niet naliet, of schoon de jonge vreemdeling in gezelschap van onderscheidene
leden der bezetting aankwam, die tot hetzelf de korps als de
schildwachten behoorden .
De Balafre, die met voorbedacht naast zijn neef gebleven was,
gaf de vereischte inlichtingen, en, na een lang oponthoud en
veel aarzelen, werd de jongeling onder bedekking naar de kamer
van lord Crawford geleid .
Deze edelman was een der weinige flog overgebleven Schotsche lords en ridders, die Karel VII zoo lang en trouw gediend
hadden in de bloedige oorlogen, waardoor eindelijk de onafhankelijkheid van Frankrijk werd gevestigd en de Engelschen geheel
en al verdreven werden . In zijn jeugd had hij naast de Douglassen en de Buchans gestreden, de banier der maagd van Orleans
gevolgd, en hij was een der laatste van die Schotsche edelen,
die de lelies zoo krachtdadig tegen hun aloude vij anden, de Engelschen, verdedigd hadden .
De veranderingen, die er in Schotland hadden plaats gehad,
en misschien omdat hid zoo lang gewoon was aan de luchtstreek
en zeden van Frankrijk, hadden bij den ouden baron alle gedachten, om ooit naar zijn vaderland weder to keeren, doen verdwijnen, en dit to meer, daar de hooge rang, die hij in het huffs
van Lodewijk bekleedde, zoowel als zijn openhartig en rechtschapen karakter, hem een grooten invloed op den koning had
doen verkrijgen. Die vorst, of schoon over het algemeen niet
geneigd om veel geloof to slaan aan eer en deugd, hield zich
echter overtuigd, dat lord Crawford deze hoedanigheden bezat,
en hij verleende hem des to meer macht, daar de oude krijgsman nooit daarvan gebruik maakte, dan voor de zaken, die in
onmiddeilijke betrekking tot zijn post stonden .
De Balafre en Cunningham volgden Durward en zijn wacht
tot in het vertrek van den kapitein, wiens waardige houding en
de eerbied, dien deze f iere soldaten, die voor niemand antlers
eerbied schenen to gevoelen, hem betoonden, een grooten indruk
op den jongen Schot maakten .
Lord Crawford was lang van gestalte ; de ouderdom had zijn
lichaam vermagerd en zijn gelaatstrekken verwelkt ; maar hij
bezat nog de kracht, zoo niet de vlugheid der jeugd, en het
gewicht van zijn wapendos wilt hij, gedurende een langen tocht,
nog even goed to verduren als de jongste van zijn onderhoori-

84
gen. Zijn trekken waren hard, zijn kleur koperachtig, zijn gelaat
met litteekens bedekt . Zijn oog, dat in dertig geregelde veldslagen den flood had getrotseerd, gaf eerder een opgeruimde
minachting voor het gevaar dan de woeste dapperheid van een
soldaat van beroep to kennen . Hij was thans in een ruime kamerjapon gewikkeld, en een prachtig versierde dolk stak in den
gordel, die flit kleed om zijn lendenen sloot . Het lint der orde
van St . Michael hing om zijn hall, en op een hertslederen armstoel gezeten, met een bril
een toen nog nieuwe uitvinding

op den news, was hij bezig met in een dik geschreven boek to
lezen, flat den titel voerde de Ro enkrans des oorlogs, en een
reeks van burgerlijke en krijgskundige voorschriften behelsde,
welke Lodewijk tot onderricht van zijn zoon en vermoedelijk
opvolger had bijeen verzameld en waarover hij het gevoelen
van een oud krijgsman van ondervinding wenschte to vernemen .
Lord Crawford legde, bij het onverwacht bezoek, flat hij
ontving, flit boek eenigszins knorrig terzijde, en vroeg, in zijn
landstaal, wat voor den duivel men van hem verlangde .
De Balaf re gal hem daarop, met meer eerbied, dan hij misschien den koning zelf zou hebben bewezen, een omstandig verslag van den toestand van zijn neef, en riep nederig de bescher-
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ming van den lord voor hem in . Lord Crawf ord hoorde hem
aandachtig aan, glimlachte over de drift van den jongeling om
den strop van een gehangene door to snijden, maar schudde
het hoof d over den twist, die er wegens deze zaak tusschen de
Schotten en het yolk van den groot-provoost had plaats gehad .
-- Zult gij mij dan altijd verward garen brengen om op to
winden? riep hij uit . Hoe dikwijls moet ik het u zeggen, en
vooral aan u, Ludovick Lesly en Archie Cunningham, dat een
vreemd soldaat zich altijd ten aanzien der inboorlingen met
gematigdheid en voorzichtigheid behoort to gedragen, zoo hij de
stadshonden niet eeuwig op de hielen wil hebben? Intusschen
zoo gij toch volstrekt met den een of ander jets uitstaande moet
hebben, dan is het mij altijd nag liever dat het met dien vlegel
van een provoost dan met iemand antlers is, en bij deze gelegenheid, Ludovick, keur ik uw opvliegendheid minder of dan
vroeger, want het was natuurlijk, dat gij uw neef wildet redden,
die ook geen slachtoffer van zijn onwetendheid behoort to worden ; geef mij daarom ons register uit dat kastje ginds eens
aan, wij zullen er hem terstond in opschrijven, opdat hij in onze
privilegien deele.
-- Indien uwe lordschap het mij veroorloven wil, zei Durward, dan zal ik . . .
Is hij zijn hersens kwijt? riep zijn oom uit . Hoe durf t gij
tegen zijne lordschap spreken, zonder dat zij u vraagt?
Stil, Ludovick, zei lord Crawford, laten wij hooren wat
de jongeman to zeggen heeft .
-- Een enkel woord slechts, mylord, antwoordde Quentin .
Dezen morgen had ik mijn oom to kennen gegeven, dat ik er
nog niet toe besloten was am mij in dit korps to laten aannemen . Thans wilde ik alleen zeggen, dat, sedert ik zijn edel
en eerbiedwaardig opperhoof d gezien heb, er niet de minste aarzeling meer bij mij is overgebleven, en dat ik er trotsch op zijn
zal onder een man van zooveel ondervinding to dienen .
Goed gesproken, mijn jongen, hernam de oude lord, die
voor dit compliment niet ongevoelig was ; wij hebben zeker
eenige ondervinding verkregen, en de hemel heef t ons het voorrecht geschonken am er ons, zoowel gehoorzamende als bevelende, van to kunnen bedienen . Thans, Quentin Durward, zijt
gij in het eervolle korps boogschutters der Schotsche lijf wacht
aangenomen, en wel als schildknaap van uw oom en onder zijn
laps dienende . Ik hoop, dat gij voorspoedig moogt zijn, en indien alles wat uit de hoogte komt dapper is, moet gij een dapper
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krijgsman worden, want gij zijt van een braaf geslacht . Ludovick, gij zult zorg dragen, dat uw neef stipt zijn wapenoefeningen doer, want wij zullen weldra eenige lansen to breken hebben .
-- Bij mijn sabel, mylord, dat is een heugelijke tijding . Deze
vrede deugt tot niets dan om ons alien in lafaards to herscheppen . I k zelf gevoel hetzelf de vuur niet meer, wanneer ik mij in
dit vervloekte hol zie opgesloten .
welnu, een vogel heeft mij in bet oor geblazen, dat de oude
standaard zich weldra in bet veld ontplooien zal .
op dat wijsje zal ik vanavond een teug meer drinken, mylord .
Gij zult op alle wijsjes der wereld drinken, Ludovick ;
maar ik vrees, dat gij nog den een of anderen bitteren drank
zult opzwelgen, dien gij voor u zelf bereid zult hebben .
Een weinig onthutst, antwoordde Lesly, dat hij sedert verscheidene dagen geenerlei buitensporigheid had begaan, maar
dat zijne lordschap bet gebruik onder hen kende om de aankomst van een nieuwen kameraad to vieren, door een beker
op diens~ gezondheid to ledigen .
Dat is waar, antwoordde de grijsaard, ik dacht daar niet
aan . Ik zal u eenige flesschen zenden om u in uw vroolijkheid
behulpzaam to zijn ; maar zorg, dat alles voor bet opgaan der
zon is afgeloopen . En boor eens, men passe vooral op, dat de
schildwachten dezen nacht zorgvuldig worden uitgekozen, en
dat geen hunner met u meedrinkt .
Uwe lordschap zal stipt worden gehoorzaamd, antwoordde
Ludovick, en haar gezondheid zal niet worden vergeten .
Het is niet onmogelijk, hernam lord Crawford, dat ik zelf
eenige oogenblikken bij u kom, alleen om to zien of alles ordelijk toegaat .
In dat geval, hervatte Ludovick, zal bet feest volkomen
zijn ; en alle drie verwijderden zij zich, ten hoogste tevreden
over bun ontvangst, om aan de toebereidselen tot bet f eest
to gaan denken, waartoe Lesly een twintigtal kameraden uitnoodigde, die gewoonlijk met hem dan dezelfde tafel aten .
Een feest van krijgslieden vereischt zelden veel omslag, en
alles wat men er voor vordert, is, dat er genoeg to eten en to
drinken is. Bij deze gelegenheid echter droeg de Balafre zorg,
dat er betere wijn was dan naar gewoonte, want, zei hij, de oude
lord is de gast, waarop wij bet meest rekenen kunnen . Hij predikt ons de matigheid, maar, na aan 's konings tafel zooveel
gedronken to hebben als hij met voeg drinken kan, laat hij
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nooit een gepaste gelegenheid voorbij gaan, om den avond in
gezelschap van een goeden kan wijn door to brengen . Wij moeten ons dus voorbereiden op hat hooren van de verhalen der
oude veldslagen van Verneuil en Beauge .
Het gotisch vertrek, waarin zij gewoonlijk hun maaltijden
hielden, werd spoedig in orde gebracht ; de stalknechts kregen
last biezen to halen, om daarmee den grond to beleggen ; en
de vaandels, waaronder de Schotsche lijfwacht ten strijde getogen was, zoowel als die, welke zij op den vijand had veroverd, werden met smack boven de taf el en Tangs de muren
gehangen .
Vervolgens bezorgde men Durward de wapens, die can zijn
nieuwe hoedanigheid voegden, opdat hij in een opzicht blijken
zou op de previlegian van zijn korps aanspraak to hebben, uit
kracht waarvan, en door de hulp van zijn landslieden ondersteund, hij gerust hat gezag en den haat van den groot-provoost
kon trotseeren, of schoon men wel wilt, dat hat eerste zoo verschrikkelijk,, als de laatste onverzoenlijk was .
Het banket was nu vroolijk en de gasten gaven zich geheel
en al can hat vermaak over, dat de aanneming van een pas uit
hat lieve vaderland aangekomen nieuweling hen ondervinden
deed . Oude Schotsche liederen werden gezongen, oude Schotsche
heldengeschiedenissen en de daden van hat voorgeslacht verhaald, en de plaatsen opgenoemd, die getuigen van hun dappere
daden waren geweest. Met een woord, de weelderige landdouwen van Turenne schenen op dat oogenblik in de dorre bergachtige oorden van Caledonia to zijn herschapen .
Terwijl hun geestdrift ten top gestegen was en elk een woord
trachtte bij to brengen om de gedachtenis can Schotland meer
en meer dierbaar to maken, werd de algemeene vreugde nog
verhoogd door de komst van lord Crawford, die, gelijk de Balaf re zeer wel voorspeld had, can de tafel van den koning als op
heete kolen had gezeten totdat hij gelegenheid vond om zich to
verwijderen en can de vroolijkheid van zijn landslieden deal to
gaan nemen . Een f raai versierde armstoel was can hat hooger
einde van de tafel voor hem geplaatst ; want naar de zeden van
dien tijd en de inrichting van dit korps, dat geheel uit edellieden was samengesteld, kon de kapitein, of schoon hij niemand
dan den koning zelf en den groot-connetable boven zich had,
zonder de welvoegelijkheid to schenden, can dezelfde tafel plaats
nemen als de overige laden en, zonder can zijn waardigheid to
kort to doen, deal can hun feesten nemen, wanneer hij daartoe

lust gevoelde.
Bij deze gelegenheid echter wilde lord Crawford de eereplaats
niet aannemen, die men voor hem bestemd had, en al de dischgenooten tot vroolijkheid aansporende, zag hij hen aan op een
wijze, die van het genot, dat bun vroolijkheid hem verschafte,
scheen to getuigen .
Laat hem maar begaan, zei Cunningham tegen Lindsay,
die den edelen bevelhebber een glas wijn had aangeboden, men
moet eens anders ossen niet harder laten loopen, dan zij willen ;
hij zal vanzelf wel bijdraaien .
Inderdaad, de oude lord, die eerst had geglimlacht, schudde
bet hoofd en plaatste het glas op de tafel, zonder er van to
drinken. Fen oogenblik later bracht hij er, als uit verstrooiing,
de lippen aan ; maar tegelijk herinnerde hij zich gelukkig, dat
het een slecht voorteeken zou wezen, indien hij niet op de gezondheid van den braven junkman dronk, die onder hem had
dienst genomen . Hij stelde dien dronk dan ook voor en, zooals
men wel kan nagaan, met luide toejuichingen werd die ontvangen . Vervolgens deelde hij hun merle, dat hij aan meester Olivier van het 's morgens voorgevallene had kennis gegeven ; en,
voegde hij er bij, daar de baardschrapper geen bijzonder sterke
liefde voor den grooten nekbreker gevoelt, heeft hij zich met
mij vereenigd, om een bevel van den koning to verkrijgen, waarbij de grout-provoost wordt gelast, alle verdere vervolgingen,
om welke oorzaak ook, tegen Quentin Durward to staken, en
bij alle gelegenheden de privilegien der Schotsche lijfwacht to
eerbiedigen .
Deze woorden deden nieuwe vreugdekreten ontstaan ; de glazen werden opnieuw gevuld, en wel zoo, dat de wijn er boven uit
schuimde ; onder grout gejuich werd de gezondheid van lord
Crawford, den onversaagden steunpilaar van de rechten van
zijn landslieden, gedronken . De beleefdheid van den ouden lord
gedoogde niet deze oplettendheid der dapperen, die onder hem
dienden, onbeantwoord to laten, en dit doende, liet hij zich op
den voor hem bestemden armstoel plaats doen nemen . Daarna
Quentin Durward tot zich roepende, deed hij hem omtrent
Schotland en de groote families aldaar, een menigte vragen, op
velen waarvan onze jonge held niet in staat was to antwoorden .
In den loop van deze ondervraging, vulde en ledigde de waardige bevelhebber van tijd tot tijd zijn glas, met de opmerking,
dat elk Schotsch edelman altijd een dapper dischgenoot behoorde to zijn, dock er tevens bijvoegende, dat jonge lieden, ge-
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lijk Quentin, zich niet dan voorzichtig aan de vermaken der
tafel behoorden over to geven, uit vrees van zich tot buitensporigheden to laten verlelden . Hij maakte omtrent dit onderwerp vele uitmuntende opmerkingen, totdat zijn tong, met de
lof spraak der matigheid bezig, eindelijk eenigszins dubbel begon to slaan . Toen was het, dat Cunningham, wiens oorlogszuchtige neigingen warm aangegroeid in verhouding van het
getal der geledigde f lesschen, voorstelde, om op het spoedig
ontplooien van den koninklijken standaard van Frankrijk to
drinken .
- En een goeden uit Bourgondie wa Uenden wind om hem to
does wapperen, voegde Lindsay er bij .
lk stem in met dien dronk, kinderen, riep lord Crawford,
met al de ziel die nog in dit versleten lichaam is overgebleven,
en zoo oud als ik ben, hoop lk dien standaard toch nog to zien
ontplooien . Hoort, mijn vrienden, ging hij voort, want de wijn
had hem spraakzaam gemaakt, gij zljt alien trouwe dienaars
van den Franschen koning, waarom zou ik u dan verhelen, dat
er zich hier een afgezant van Karel, hertog van Bourgondie
bevindt, die met een boodschap belast is, welke van geen zeer
vriendschappelijken aard schijnt to zijn,
-- lk heb het rijtuig en het gevolg van den graaf van Crevecoeur in de naburige herberg gezien, zei een der dischgenooten .
Men zegt, dat de koning hem niet zal toestaan om op het kasteel
to komen .
Gave de hemel, dat de koning duchtig op deze boodschap
mocht antwoorden, riep Guthrie uit . Maar waarover beklaagt
de hertog van Bourgondie zich dan toch?
Over een menigte verongelijkingen op de grenzen, antwoordde lord Crawford ; maar bovenal daarover, dat de koning
een jonge dame uit het land van den hertog, een jonge gravin,
onder zijn bescherming genomen heeft, welke dame uit Dijon is
gevlucht, omdat de hertog, wiens pupil zij is, haar aan zijn
gunsteling Campo-Basso wilde uithuwelijken .
--- En is die dame bier dan alleen aangekomen, mylord?
vroeg Lindsay,
-- Neen, tenminste niet geheel en al alleen . Zij is vergezeld
van een oude gravin, haar bloedverwant, die in dat opzicht
aan bet verlangen van haar nicht heef t voldaan .
En zal nu de koning, zei Cunningham, als leenheer van de
hertog, tusschen hem en dims pupil treden, waarop Karel hetzelfde recht heeft, als, ingeval van zijn overlijden, Lodewijk

90
op de erfgename van Bourgondie hebben zou?
Het besluit van den koning zal, als naar gewoonte, in
overeenstemming zijn met de eischen der staatkunde ; en gij
weet, dat hij deze dames niet openlijk ontvangen heeft ; hij
heeft ze noch onder de bescherming van zijn dochter, mevrouw
de Beaujeu, noch onder die van prinses Johanna geplaatst, zoodat hij ongetwijfeld naar de omstandigheden zal handelen . Hij
is onze meester, maar, zonder ons aan verraad schuldig to maken, mogen wij wel zeggen, dat hij met de honden zal jagen en
met de hazen loopen.
Maar de hertog van Bourgondie is de man niet am zich
die dubbelzinnige rol to laten welgevallen, merkte Guthrie aan .
Neen, voorzeker, en dit is juist hetgeen waarom het waarschijnlijk is, dat er spaanders zullen gaan vliegen .
-- Wel, mylord, St. Andreas geve dat dit zoo zij, riep de
Balaf re . Ongeveer tien jaar geleden - ja, het zijn er, geloof
ik, wel twintig, - heef t men mij voorspeld, dat ik door een
huwelijk het fortuin van mijn huffs moest maken . Wie weet wat
er gebeuren kan, wanneer wij eens, gelijk in de oude romans,
voor de eer, de lief de en de dames gaan vechten .
Met zulk een snede in uw aangezicht durft gij nag van
lief de en dames to spreken? zei Guthrie .
- Het is even goed niemand to beminnen als een heidin,
antwoordde de B alaf re .
Hola, kameraden ! riep flu lord Crawford ; gij moet u van
geen andere dan van ridderlijke wapens bedienen : schimp is
geen scherts . Zij t alien vrienden . Wat de gravin betref t, zij is
to rijk om een armen Schotschen lord ten deel to vallen, antlers
zou ik zelf mijn rechten en mijn bijna tachtig jaren wel doen
gelden. Wat hier intusschen ook van wezen moge, ik stel u voor
op haar gezondheid to drinken, want, men zegt dat zij een zon
van schoonheid is .
lk geloof, zei een antler, dat ik haar dezen morgen gezien
heb, terwijl ik aan de binnenpoort op schildwacht stond ; maar
zij ; geleek meer naar een doffe lantaarn dan naar een zon, want
zij en een andere dame werden in goed gesloten draagkoetsen
naar het kasteel gevoerd .
Foei, Arnot, foei ! zei lord Crawford : een soldaat moet
nooit spreken van hetgeen hij, op schildwacht staande, gezien
heeft . Bovendien, voegde hij er, na een oogenblik zwijgen, bij,
toen zljn nieuwsgierigheld over de les, welke hid pas gegeven
had, de overhand verkreeg, wat doet u meenen, dat het de
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gravin Isabella van Croye was, die zich in van die draagkoetsen beyond?
Alles wat ik er van weet, mylord, antwoordde Arnot, is,
dat mijn mesdrager, mijn paarden op den weg naar het dorp
afrijdende, Doguin, den muilezeldrijver, ontmoette, die de
draagkoetsen naar de herberg terugvoerde, want zij behoorden
den hospes bij het moerbezienbosch toe. Doguin vroeg aan
Saunders Steed of hij een glas wijn met hem drinkers wilde,
want zij kenden elkander, en zekerlijk was Saunders daartoe zeer
geneigd . . .
- Ongetwijfeld, ongetwijfeld, riep daarop de oude lord, hem
in de rede vallende ; en dat is juist wat ik wel gaarne onder u,
mijne heeren, antlers zou zien . Uw schildknapen, uw mesdragers,
uw jackmen, gelijk wij hen in Schotland zouden noemen, zijn
alien maar al to zeer geneigd om met den eersten den besten
dien zij ontmoeten, een glas wijn to drinkers . Dat is in oorlogstijd een gevaarlijk ding, dat volstrekt hervorming vereischt .
Maar uw geschiedenis is wel lane, Andries Arnot, en gij moet ze
eens met een glas afbreken, gelijk de Hooglander zegt, skeoch
dock nan skial, en dit is uitmuntend bergschotsch . Komaan ! op
de gezondheid van gravin Isabella van Croye, en moge zij een
beteren man krijgen dan dien verachtelijken Italiaanschen
schelm, Campo-Basso! En nu, Andries Arnot, wat zei de muilezeldrijver tot uw mesdrager?
- Hij zei hem, mylord, onder belofte van geheimhouding,
dat de twee dames, welke hij in gesloten draagkoetsen naar het
kasteel had gebracht, zeer voorname dames waren, die zich
sedert eenige dagen bij zijn meester hadden bevonden en niemand bij zich hadden willen ontvangen ; dat de koning haar
verschillende malen op een geheimzinnige wijze was gaan spreken en veel eer bewezen had, en dat hij geloof de, dat zij thans
het kasteel hadden betrokken, alleen uit vrees voor graaf Crevecoeur, den gezant van den hertog van Bourgondie, wiens aankomst juist was aangekondigd door een bode, die hem vooruit
reisde .
- Oho, Andries, is het aldus gesteld? zei Guthrie . In dat
geval zou ik wel durven zweren, dat het de gravin is, die ik
onder begeleiding van de luit heb hooren zingers, toen ik mij
over de binnenplaats naar deze zaal begaf . De klank kwam van
den kant der groote vensters van den toren van den Dolf ijn, en
ik geloof niet, dat iemand nog ooit zulk een muziek op het
kasteel van du Plessis-du-Pare gehoord heeft . Op mijn eer, ik
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meende, dat ze van de snort der toovenares Melusina was .
Niettegenstaande ik wist, dat het middagmaal gereed stond, en
gij alien met ongeduld naar mij zat to wachten, bleef ik daar
staan als . . .
--- Als een ezel, John Guthrie, zei de bevelhebber ; uw lange
news ruikt naar het eten, uw lange ooren luisteren naar de
muziek, en uw to beperkt verstand stelt u niet in staat om to
beslissen, wat eigenlijk de voorkeur verdiende . Hoor! luidt de
kink der hoofdkerk de vesper niet? Gewis, het kan nog zoo
laat niet zijn . Die oude zot van een koster heeft het avondgebed een our to vroeg doen luiden .
mijn woord, antwoordde Cunningham, de kink is maar
al to joist ; want zie daar de zon in het westen ondergaan .
-- Waarachtig ! zei lord Crawford, is het reeds zoo laat?
Welnu, vrienden, wij moeten de grenzen niet overschrijden . Die
met langzame stappen vooruitgaat, komt het verst, en de spijs
op een klein vuur bereid is de beste . Vroolijk en verstandig to
wezen, is een uitmuntende lens . Komaan, nog een glas op het
welvaren van oud Schotland, en dat daarna elk aan zijn plicht
denke.
De afscheidsbeker werd gedronken en de gasten gingen uiteen . De oude baron, die in waardige hooding den Balafre den
arm gaf, onder voorwendsel, dat hij hem een raad betreffende
zijn neef zoo geven, maar inderdaad alleen uit veees, dat zijn
statige tred in de oogen van zijn onderhoorigen wat minder
vast zoo schijnen dan zijn hoogen rang paste, ging de twee plaatsen, welke zijn vertrekken van de feestzaal scheidden bedaard
over, en, op den plechtigen toon van iemand, die eenige flesschen geledigd heeft, beval hij Ludovick, toen hij dezen verliet,
aan, op het gedrag van zijn neef, vooral ten aanzien der meisjes
en van den wijn, nauwlettend acht to geven .
Geen woord van hetgeen men over de schoone gravin gezegd
had was intusschen aan Durward ontsnapt, en naar een kamertje geleid, dat hij met den page van zijn nom mocht deelen,
werd deze zijn nieuwe en nederige woning door hem tot een
tooneel van groote en belangrijke overdenkingen gemaakt .
De lezer kan zich allicht voorstellen, dat de jonge schildknaap
een f raaien roman moest bouwen op de veronderstelling dat de
bewoonster van het torentje, wier gezang hij met zooveel belangstelling had aangehoord, en het schoone meisje, dat meester
Aieter in de herberg had bediend, een gravin was van hoogen
rang ~n grogten rijkdom, die de vervolgingen van een gehaten,
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maar door een willekeurigen voogd begunstigden minnaar ontvluchtte . Onder de idealen, die hij zich voorspiegelde, was er
ook een betreffende meester Aieter, die zelfs over den geduchten
ambtenaar, aan wiens handen hij zoo ternauwernood ontsnapt
was, zulk een groot gezag uitoef ende,
De droomen van Quentin, welke de jonge Will Harper, de
medebewoner van zijn kamertje, eerbiedig had aangehoord,
werden eindelijk door de terugkomst van zijn oom afgebroken .
Deze beval hem zich naar bed to begeven, teneinde den volgenden morgen vroeg to kunnen opstaan en hem naar de gehoorzaal van den koning to vergezellen, waar hij met vijf van
zijn kameraden de wacht moest betrekken .

HOOFDSTUK VIII
DE GEZANT
Al had de lust tot slapen Durward in een nog tienmaal
sterkere verzoeking gebracht dan zij wezenlijk deed, zou het
geweld, dat er met de eerste getij-klok in de kazerne der Schotsche lijfwacht heerschte, hem toch wel belet hebben, daaraan
toe to geven . De strenge leefwijze op het kasteel van zijn vader,
zoowel als die in het klooster van Aberbrothock, had hem echter gewend om met den dageraad op to staan, en vroolijk
kleedde hij zich dus aan bij het geschal der trompetten en het
gekletter der wapens, die het of lossen der posten aankondigden,
sommigen waarvan thans binnen kwamen, na den nacht op
schildwacht to hebben doorgebracht, terwijl anderen hun plaatsen gingen innemen . Een derde partij, waaronder Durward's
oom, maakte zich gereed om den dienst bij den persoon van den
koning to gaan vervullen .
Met al het genot, dat een jong mensch bij zulk een gelegenheid ondervindt, trok Quentin zijn prachtige monteering aan en
nam de f raaie wapens op, die tot zijn nieuwen stand behoorden .
De Balaf re, na zorgvuldig to hebben nagekeken of er niets aan
zijn uitrusting ontbrak, kon zijn genoegen niet verbergen, toen
hij bemerkte, dat zijn neef er in dit nieuwe gewaad nog beter
uitzag dan tevoren .
Indien gij zoo trouw en dapper als knap zijt, zei hij, dan zat
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ik in u een der beste en schoonste schildknapen in de lijfwacht
hebben, iets, dat de f amilie van uw moeder niet dan tot eer
strekken kan . Volg mij naar de gehoorzaal van den koning en
draag zorg u altijd vlak achter mij to bevinden .
Met deze woorden nam hij een groote, zware, prachtig gedamasceerde en versierde bijl, en na zijn neef bevolen to hebben
our een gelijksoortige, maar minder groote to nemen, gingen zij
naar de binnenplaats van het paleis, waar diegenen van hun
kameraden, die den dienst in 's konings vertrekken moesten
waarnemen, reeds onder de wapenen waren . De schildknapen
stonden achter hun meesters en vormden alzoo een tweede gelid .
Ook zag men er onderscheidene knechten met uitmuntende paarden en schoone honden aan de hand, welke dieren Quentin met
zooveel genoegen en oplettendheid aanschouwde, dat zijn oom
zich herhaalde malen genoodzaakt zag hem to herinneren, dat
ze zich daar niet voor zijn, maar wel voor bet vermaak van den
koning, bevonden, want deze hield hartstochtelijk van de jacht .
Deze behoorde tot de weinige uitspanningen, welke Lodewijk
zich sours, zelfs in de oogenblikken, waarin de staatkunde hem
antlers had moeten bezig houden, vergunde ; en zoo ijverzuchtig
was hij op het wild in zijn bosschen, dat men algemeen zei, dat
het minder gevaarlijk was een van zijn onderdanen dan een
van zijn herten to dooden .
Op een door den Balaf re, die bij deze gelegenheid den post
van officier vervulde, gegeven teeken, stelden de manschappen
zich in beweging ; en na het wisselen van eenige wachtwoorden
en teekens, al hetgeen slechts ten doel had our de weergalooze
juistheid aan den dag to leggen, waarmee zij hun plichten vervulden, traden zij de gehoorzaal binnen, waar de koning elk
oogenblik werd verwacht .
Hoe nieuw ook de prachtvolle tooneelen voor Quentin waren,
de uitwerking van datgene, hetwelk hij thans aanschouwde, beantwoordde geenszins aan het denkbeeld, dat hij zich van den
luister van een hof had gemaakt .
Men zag er wel rijk gekleede officieren van bet paleis, fraai
uitgeruste lijfwachten en bedienden van allerlei snort, maar hij
bespeurde niet een der nude raadsheeren van het rijk of der
groot-officieren van de kroon ; niet een van die namen hoorde
hij uitspreken, welke destijds altijd aan ridderlijke laden herinnerden ; en hij ontdekte geen enkele van die groote veldheeren,
die, in de kracht van hun leven zijnde, de kracht van Frankrijk
uitmaakten, of van die jonge edelen r die, op roem en eer ho,,
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penile, het sieraad van hun vaderland konden worden genoemd .
Het wantrouwen, de achterdocht en de diepe, listige staatkunde
van den koning hadden dien schitterenden stoet van zijn troop
verwijderd ; zij, die dezen uitmaakten, werden slechts bij die
gelegenheid aan het hof geroepen, wanneer de etiquette dit gebiedend vorderde ; tegen hun zip begaven zij er zich heen en
met vreugde vertrokken zij weer, gelijk de dieren in de fabel
die alleen het hol van den leeuw naderen om er zich terstond
wederom van to verwijderen.
De weinige personen, die de tack van raadsheer schenen to
vervullen, waren lieden van een onbehagelijk voorkomen, wier
gelaat somtijds wel slimheid aanduidde, dock wier manieren
bewezen, dat zij zich tot een kring zagen geroepen, waartoe zij
door hun opvoeding bestemd noch bekwaam waren gemaakt .
Twee heeren waren er echter, die hem toeschenen zich in edel
gedrag en f ierheid van houding zeer gelukkig van de anderen
to onderscheiden, en de plichten, welke zijn oom op dat oogenblik to vervullen had, waren niet zoo menigvuldig, of hij Icon
hem met de namen van die personen bekend maken .
Durward kende reeds - en onze lezers kennen insgelijks
lord Crawford, die in zijn prachtige monteering was gedost en
een zilveren commandostaf in de hand hield . Onder de overige
aanzienlijken trok graaf Dunois de opmerkzaamheid van Durward het meest tot zich . Deze was de zoon van den vermaarden
Dunois, meet onder den naam van den bastaard van Orleans
bekend, die, onder de banier der Maagd van Orleans strijdende,
er veel toe had bijgedragen om Frankrijk van het juk der Engelschen to verlossen. De zoon toonde zich de eer van zulk een
of komst ten voile waardig ; en in weerwil van zijn verwantschap
aan de koninklijke familie en de genegenheid, welke het yolk,
zoowel als de adel, hem toedroeg, had Dunois bij alle gelegenheden zulk een openhartigen en vrijmoedigen inborst aan den
dag gelegd, dat hij zelfs aan de achterdocht van den wantrouwenden Lodewijk scheen to zijn ontsnapt, want deze zag hem
gaarne bij zich en liet hem dikwijls tot zijn raadsvergaderingen
toe. Niettegenstaande hij in alle ridderlijke oefeningen zeer ervaren werd geacht, en den naam had van to zijn, hetgeen men toentertijd een volmaakt ridder noemde, was het er echter verre van
af, dat hij tot een model van schoonheid zou kunnen verstrekt
hebben, om een romanheld naar of to schilderen . Hij was klein
van gestalte, maar zeer gespierd, en zijn beenen waren eenigszins naar binnen gebogen, iets, wat hem meet gemak verschaf te,
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wanneer hij to paard zat dan bevalligheid to voet . Zijn schouders
waren breed, zijn haar zwart, zijn kleur koperachtig, zijn armen
gespierd en van meer dan gewone lengte . Zijn gelaatstrekken
waren onregelmatig, ja, zelfs leelijk, maar toch was er een besef
van eigenwaarde in graaf Dunois, dat hem reeds bij den eersten
oogopslag als een man van hooge geboorte en een stoutmoedig
krijgsman deed kennen . Zijn houding was statig, zijn gang mannelijk en fier. Zijn sterk sprekende trekken kwamen nog to meer
uit door een blik gelijk aan dien van een arend en donkere
wenkbrauwen als die van een leeuw . Hij droeg een jachtgewaad,
dat eerder prachtig was dan f raai, en vaak vervulde hij de
waardigheid van opperjagermeester.
Op den arm van zijn bloedverwant Dunois leunende en in
neerslachtige houding verscheen vervolgens Lodewijk, hertog van
Orleans, eerste prins van den bloede, wien de lijfwachten in die
hoedanigheid de verschuldigde militaire eer bewezen . Hij was
het gestadige voorwerp van de achterdocht van den koning, die
hem steeds zorgvuldig in het oog deed houden, en daarom kon
deze prins, die de vermoedelijke erfgenaam van den kroon was,
ingeval Lodewijk gees mannelijke kinderen naliet, zich nimmer
van het hof verwijderen, niettegenstaande hij geenerlei invloed
bezat en geenerlei post bekleedde . De neerslachtigheid, welke
deze staat van vernedering, bijna van gevangenschap, op zijn
gelaat verspreidde, was thans nog toegenomen door de wetenschap, dat de koning to zijnen opzichte een der wreedste en onrechtvaardigste plannen had gevormd, waartoe een dwingeland
in staat is . Lodewijk wilde hem namelijk tot een huwelijk noodzaken met prinses Johanna, zijn jongste dochter, aan wie hij
van zijn kindsheid of verloof d was geweest, maar wier mismaaktheid het eischen der vervulling van zulk een verbintenis
een daad van afschuwelijke gestrengheid deed warden .
Het uiterlijk van den prins onderscheidde zich niet door bijzondere bevalligheid ; maar hij had een zachtaardig, vreedzaam
en goedhartig karakter, dat het wags van droefgeestigheid, die
zijn gelaatstrekken bedekte, niet geheel en al verborg . Quentin
merkte op, dat de hertog zorgvuldig vermeed de koninklijke
lijfwachten aan to zien, toen hij dit eerbetoon beantwoordde, en
de oogen op den grand hield gevestigd, alsof hij vreesde, dat de
koning dit blink van gewone beleefdheid beschouwen zou als had
het ten doel een aanhang onder deze krijgslieden to vormen .
Geheel verschillend hiermede was het gedrag van den trotschen
prelaat en kardinaal Jean La Balue, toenmaals eersten staats-
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dienaar en gunsteling van Lodewijk, en die door zijn hoog stand
punt, zoowel als door zijn karakter, zooveel naar Wolsey geleek, als het onderscheid tusschen den staatkundigen en listigen
Lodewijk en den onstuimigen en hardnekkigen Hendrik VIII
van Engeland gedoogde . Eerstgemelde had zijn gunsteling uit
de stof tot de waardigheid, of ten minste tot de inkomsten
van grootaalmoezenier van Frankrijk verheven, hem met giften
overladen en den kardinaalshoed voor hem verworven ; en hoewel hij al to achterdochtig was om den eerzuchtigen La Balue
het onbegrensde vertrouwen en de macht to schenken, welke
Hendrik aan zijn minister had verleend, liet hij hem evenwel
een grooteren invloed dan eenigen anderen van zijn openbare
raden op zich uitoef enen .
Het gevolg hiervan was, dat de kardinaal niet aan de dwaling
was ontsnapt, welke gemeen is aan alien, die zich uit de laagte
tot een hoogen rang verheven zien . Door de snelheid van zijn
verheffing ongetwijfeld verblind, was hij innig overtuigd, dat
hij bekwaam was tot het behandelen van allerlei zaken, zelf s tot
die, waarvan de aard aan zijn stand en kennis het meest vreemd
was . Lang, maar onbehagelij k van gestalte, koesterde hij toch
groote bewondering voor het schoone geslacht, en wilde zich in
de gunst der dames dringen, niettegenstaande zijn manieren zoodanige pogingen bespottelijk maakten, en zijn hoedanigheid van
kerkvoogd ze ongepast deed zijn . Een of andere vleier of vleister
had hem in een ongelukkig oogenblik wijs gemaakt, dat twee
dikke vleeschachtige beenen, die hij van zijn vader, vrachtrijder
to Limoges, had geerf d, een zeldzame schoonheid waren, en dit
denkbeeld had hem zoo geheel en al overmeesterd, dat hij zijn
kardinaalsmantel altijd aan de eene zijde oplichtte, opdat de
stevige zuilen, waarop zijn lichaam rustte, niet aan de blikken
der bewonderende dames zouden ontsnappen . In het rijke gewaad, dat tot zijn kerkelijken rang behoorde, en met een deftigen stag de zaal doorschrijdende, bleef hij van tijd tot tijd
staan, om de wapens en toerusting der lijfwachten to bezichtigen,
deed hun, op een toon van gezag, eenige vragen, ja, waagde
het zelf s om sommigen, wegens hetgeen hij ongeregeldheden in
de krijgstucht noemde, to berispen, en dat wel in uitdrukkingen
waarop die dappere lieden geen antwoord durf den wagen, niettegenstaande zij ze blijkbaar met ongeduld en minachting aanhoorden .
Weet de koning, vroeg Dunois den kardinaal, dat de gezant van den hertog van Bourgondie onverwijld gehoor ver-
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langt?
- Hij weet het, was het antwoord, en daar komt, geloof ik,
joist de alomtegenwoordige Olivier le Dam, die ons 's konings
welbehagen zal doen kennen .
Terwijl hij aldus sprak, kwam er een zeer opmerkelijk persoon, die Lodewijk's gunst met den trotschen kardinaal deelde,
uit een binnenvertrek en trail de gehoorzaal binnen . Deze man
had echter geenszins die ingebeelde en verwaande hooding, welke de opgeblazen prelaat kenmerkte . Het was een bleek, mager
mannetje, wiens zwart zijden
vest en pantalon, zonder rok
of mantel, weinig geschikt
waren om zijn zeer burger,
lijk voorkomen eenigszins to
verbeteren . Een zilveren
bekken, dat hij in de hand
hield, en een servet, dat
hem over den arm hing,
duidden de bezigheid aan,
welke hij aan het hof vervulde . Zijn oogen waren levendig en doordringend,
niettegenstaande hij zijn
best deed om deze uitdrukking ervan to verbergen,
door ze gestadig ter aarde
geslagen to houden, terwijl
hij, met den stillen en sluipenden tred van een kat
voortgaande, meer door de
zaal scheen to glijden dan
to stappen . Hoe ook de bescheidenheid de verdienste
moge bedekken, kan zij de gunst van het hof niet verhelen ; en elke poging om onopgemerkt door de zaal to komen
moest ijdel wezen bij iemand, van wien bet wel bekend was,
dat hij het vertrouwen van den koning bezat . Deze persoon was
de beruchte kamerdienaar en barbier Olivier le Dam, somtijds
bijgenaamd le Mauvais, en somtijds le Diable, welke bijnamen
hij verschuldigd was aan de gewetenlooze geslepenheid, waarmee hij tot de uitvoering der kronkelige staatkunde van zijn
meester medewerkte .
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Hij sprak thans eenige oogenblikken met levendigheid tot
graaf Dunois, die terstond daarop de gehoorzaal verliet, terwijl
de barbier weer de kamer binnentrad, waaruit hij gekomen was .
leder beijverde zich om plaats to maken, welke beleefdheid hij
met de nederigste buigingen beantwoordde . Ten aanzien van
een paar personen echter, wekte hij de wangunst van al de andere hovelingen, door hun een woord in het oar to fluisteren ; en
daarna iets binnensmonds over de plichten van zijn post zeggende, verdween hij zonder hun antwoorden aan to hooren of op
de smeekende blikken acht to slaan van hen, die insgelijks zoo
gaarne zijn aandacht zouden hebben tot zich getrokken . Ludovick Lesly behoorde bij deze gelegenheid tot het geringe getal
van hen, wien Olivier in het voorbijgaan met een woord begunstigde ; en het diende om hem to verzekeren, dat zijn zaak een
gunstigen of loop had gehad .
Een oogenblik daarna vond hij dit aangename nieuws bevestigd, want Tristan I'Hermite, groot-provoost van het huffs van
den koning, trail de zaal binnen en stapte recht op den Balafre
aan . Bij het prachtige gewaad van dien ambtenaar stak zijn gemeen voorkomen en onheilspellend gelaat nag des to sterker af,
en dat wat hij als een toon van verzoening beschouwde, geleek
naar niets meer dan naar het brommen van een beer . De weinige woorden, die hij tot den Balafre richtte, schenen echter
aangenamer to zijn dan de toon, waarop zij werden geuit . De
vergissing, welke den vorigen dag had plaats gehad, deed hem,
zei hij, ten zeerste leed, en moest alleen daaraan warden toegeschreven, dat Lesly's neef de Schotsche manteering niet aan
had en zich niet als een lid der lijfwacht had bekend gemaakt .
Ludovick beantwoordde die mededeeling naar behooren, en
zoodra Tristan voorbij was, wendde hij zich tot zijn neef, met
de opmerking, dat zij thans de eer hadden om in den persoon
van dien gevreesden ambtenaar een doodelijken vijand to bezitten . - Maar, voegde hij er bij, een soldaat die zijn plicht doet,
bekommert zich niet om den groot-provoost .
Quentin was van de gegrondheid der meening van zijn oom
geheel overtuigd, want Tristan, zich van hen verwijderende, had
dien gramstorigen blik op hem geworpen, dien de beer op den
jager werpt, wanneer liens speer hem gekwetst had . Het is waar,
dat zijn oog, zelfs in meer kalme oogenblikken, altijd een kwaadaardigheid uitdrukte welke hem, die zijn blik ontmoette, deed
beven ; en den jangen Schot vooral, die de moordende hand der
twee dienaren van dezen wreedaard nag op zijn schouder meen-
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de to voelen, boezemde hij een onbeschrijfelijk afgrijzen in .
Olivier had intusschen, gelijk wij gezegd hebben, bijna onopgemerkt de zaal doorkruist ; ieder, zelfs de aanzienlijkste mannen, hadden zich beijverd om plaats voor hem to maken, en
hem met allerlei plichtplegingen overladen, waaraan zijn bescheidenheid zich scheen to willen onttrekken . De dubbele deur
van het vertrek, dat hij weer was binnengetreden, ging weldra
open, om koning Lodewijk door to laten .
Quentin had, gelijk al de overigen, de oogen op den vorst
gevestigd, en werd door zulk een huivering aangegrepen, dat hij
zijn wapen bijna liet vallen, toen hij in den koning van Frankrljk, den koopman in zijde, then meester Pieter herkende, then
hij den vorigen dag 's morgens had ontmoet . Meer dan eens
waren er verschillende vermoedens omtrent den warm rang van
dezen man bij hem opgekomen, dock zijn stoutste verwachtingen
waren flog verre beneden datgene gebleven, wat hij thans beyond
de werkelijkheid to zijn .
Fen strenge blik van zijn oom, die over deze veronachtzaming
der vormen ten hoogste misnoegd was, riep hem tot zichzelf
terug ; maar hij was niet weinig verbaasd, toen hij den koning,
wiens doordringend oog hem terstond ontdekt had, recht op
zich aan zag komen, zonder op iemand, hoegenaamd, de minste
acht to slaan, en hem aldus hoorde spreken
lk verneem, jongeman, dat gij reeds den eersten dag van
uw aankomst in Touraine den oproermaker gespeeld h ebt . l k
vergeef u dit echter, want ik weet, dat een oude dwaas van een
koopman er de schuld van is, die zich scheen to verbeelden, dat
uw Caledonisch bloed noodig had om 's morgens reeds met
Bourgogne-wijn to worden verhit . Zoo ik hem ontdekken kan,
zal ik hem tot voorbeeld en afschrik laten strekken van alien,
die mijn lijfwacht verleiden . Balafre, vervolgde hij, zich tot
Lesly wendende, uw neef is een brave jongeman, maar een weinig onstuimig . Wij houden van zulk een karakter, en zijn voornemens om flog meer dan ooit to doen voor de brave lieden die
ons omringen . Draag zorg het jaar, de maand, bet uur en de
minuut van zijn geboorte op papier to doen stellen, en dit aan
Olivier le Damn to bezorgen . .
De Balafre bong zich bijna ter aarde en nam daarop terstond
zijn krijgsmanshouding weer aan, gelijk iemand, die de vaardigheid to kennen wilde geven, waarmee hij de zaak van den koning
to alien tijde bereid was voor to staan, of dims verdediging op
zich to nemen.
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Quentin intusschen, van zijn eerste verbazing bekomen, sloeg
het gelaat van den koning met meer aandacht gale, en het
baarde hem een nieuwe verwonderin op to merken, dat zijn
houding en gelaatstrekken zeer verschillend warm van hetgeen
zij hem den vorigen dag hadden toe eschenen . Zijn uiterlijk was
weinig antlers, want Lodewijk, die altijd elke snort van opschik
verachtte, had bij deze gelegenheid slechts een ouden, donkerblauwen jachtrok aan, die weinig beter was dan het burgerlijk
gewaad, dat hij den vorigen dag had gedragen ; hij had een grove
ebbenhouten rozenkrans in de hand, die hem door den Grooten
Heer zelf gezonden was, met een verklaring, dat een Koptisch
priester van den Libanon, om zijn heiligheid vermaard, zich
ervan had bediend. lnplaats van een routs, droeg hij een hoed,
om welks bol tenminste een dozijn looden beeldjes van heiligen
hingen . Maar uit zijn oogen, die, naar den eersten indruk, welken zij op Ouentin hadden gemaakt, slechts van geldzucht
schenen to schitteren, straalde thans, flu hij wist, dat zij een
machti en monarch toebehoorden, een scherpe majestueuse blik,
en de rimpels op zijn voorhoofd, welke hij aan den invloed van
een lange reeks van ellendige handelsberekeningen had toegeschreven, beschouwde hij thans als voren, door de diepste overdenkingen over het lot der volken gegroefd .
Terstond na de aankomst van den koning traden de prinsessen en de dames van haar gevolg de zaal binnen . De oudste, die
naderhand met Pierre van Bourbon huwde en in de geschiedenis van Frankrijk onder den naam van Dame de Beaujeu bekend is, heeft tot dit verhaal weinig betrekking . Zij was groot
van gestalte, tamelijk schoon en welsprekend ; zij bezat veel begaafdheden en een goed gedeelte van de scherpzinnigheid van
haar vader, die veel vertrouwen in haar stelde en haar zoo
innig beminde, als hij beminnen kon .
Haar zuster, de ongelukkige Iohanna, aan den hertog van Orleans verloofd, trail schoorvoetend aan haar zijde, welbewust,
dat zij van al die uiterlijke bekoorlijkheden verstoken was, welke
de vrouwen zoo zeer verlangen to bezitten . Zij was bleek en
mager en geleek naar iemand, die pas van een zware ziekte
hersteld is . Haar gestalte was zichtbaar naar een zijde gebogen
en haar gang zoo ongelijk, dat zij mank scheen to gaan . Fraaie
tanden, oogen, welker gewone uitdrukking die van droefgeestigheid was, zachtheid, gelatenheid en lange blonde harm, was het
eenige wat de vleierij zelf zou hebben durum aanvoeren om de
mismaaktheid van al het overige eenigermate to vergoeden . Om
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deze schilderij to voltooien was het gemakkelijk, uit de weinige
zorg, welke de prinses aan haar opschik besteedde, en de beschroomdheid van haar manieren, op to merken, dat zij van
haar gebrek aan schoonheid een even zeldzame als smartelijke
bewustheid had, en geenerlei poging durf de aanwenden, om
door kunst de verongelijkingen van de natuur to herstellen, of
andere middelen tot behagen op to sporen .
De koning, die haar niet liefhad, stapte haar terstond, toen
zij binnentrad, tegemoet, met de woorden
Hoe nu, onze wereldverachtende dochter, hebt gij u heden
voor een jachtpartij of voor een klooster aangekleed? Spreek,
antwoord !
-- Voor alles wat u gelieven zal, sire, antwoordde de prinses
met zulk een zwakke stem, dat men haar nauwelijks verstaan
kon .
Ja, zeker, hernam de koning, gij zoudt mij wel willen overreden, dat gij het hof verlangt to verlaten en de wereld met
haar ijdelheden vaarwel to zeggen . Hoe, Johanna, zoudt gij
willen, dat men van ons geloof de, dat wij, oudste zoon van de
heilige kerk, onze dochter aan den hemel weigerden? Onze Lieve
Vrouw en St . Martin verhoeden, dat wij zouden aarzelen bet
offer to brengen, indien dit het altaar waardig was of uw roeping zich waarlijk daarheen strekte !
Zoo sprekende maakte de koning vroom bet teeken des kruises, met het voorkomen, naar bet Quentin toescheen, van een
loozen leenman, die de waarde van jets dat hij voor zich zelf
wil behouden, laag schat, teneinde een voorwendsel to hebben
om het zijn beer niet aan to bieden .
Durft hij zoo ver, dacht Durward, met den hemel huichelen en met God en Zijne heiligen spelen, zooals hij veilig ten
aanzien van menschen kan doers, die zijn gemoed niet van al to
nabij durven onderzoeken?
Na intusschen een oogenblik in gedachten to hebben gestaan,
hernam Lodewijk : - Neen, Johanna, ik en nog iemand, wij
kennen uw geheime gedachten beter ; nietwaar, neef van Orleans?
Komaan, treed nader en geleid deze vestale naar haar paard .
De hertog van Orleans sidderde, toen de koning hem toesprak,
en haastte zich to gehoorzamen, dock hij deed dit met zooveel
overhaasting en verwarring, dat Lodewijk uitriep : -- Zacht wat,
neef je, zacht wat ! Beteugel uw drift! Zie tenminste voor u ! Wat
doet de overijling van een minnaar hem somtijds voorthollen
Gij halt bijna de hand van Anna inplaats van die van haar
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zuster genomen ! Moet ik u zelf die van Johanna geven, mijnheer?
De ongelukkige prins sloeg de oogen op en beef de als een
kind, dat genoodzaakt wordt lets aan to taken, waarvan het
een natuurlijken afkeer heeft . Eindelijk echter een poging op
zichzelf doende, nam hij de hand van de prinses, die hem deze
noch aanbood, noch weigerde . In den toestand, waarin zij zich
bevonden - de met een koud zweet bedekte vingers van de
koningsdochter werden nauwelijks door de bevende hand van
den hertog aangeraakt - terwijl beiden hun oogen ter aarde
hielden geslagen, zou het moeilijk geweest zijn to beslissen, welk
dezer twee wezens het meest volkomen rampzalig was, de hertog,
die zich door banden, welke hij niet breken durf de, aan het
voorwerp van zijn weerzin zag geboeid, of het ongelukkige
meisje, dat maar al to duidelijk bespeurde, dat zij niets dan afkeer inboezemde aan hem, wiens lief de zij gaarne met haar
leven zou gekocht hebben .
Komaan, zei de koning, thans to paard, dames en heeren ;
wij nemen zelf op ons, om onze dochter de Beaujeu to geleiden ;
en moge de zegen des hemels en van St. Hubertus ons dezen
morgen een gelukkige jacht geven .
Ik vrees, sire, zei graaf Dunois, die juist weer was binnengetreden, dat het noodlot mij de tack heef t beschoren, om ze to
doen opschorten. De gezant van den hertog van Bourgondie is
aan de poort van het kasteel en eischt een gehoor,
Eischt ! riep de koning . Hebt gij hem niet geantwoord,
gelijk ik u door Olivier heb laten zeggen, dat wij geen tijd hadden om hem heden to ontvangen ; dat het morgen het f eest van
St . Martin was, een dag, waarop wij ons, zoo het den hemel
behaagt, met geenerlei wereldsche zaken zullen bezighouden ;
dat wij den volgenden dag na~r Amboise vertrokken ; maar dat
wij hem, na onze terugkomst, gehoor zouden verleenen zoo
spoedig als onze andere zaken dit zouden veroorlooven?
Dit alles heb ik hem gezegd, sire, antwoordde Dunois, en
toch . . .
Vervloekt, Dunois, riep de koning, wat blijft u dan zoo in
de keel steken? Die Bourgondier moet u wel in moeilijk to verteren woorden hebben toegesproken .
Indien mijn plicht, uw bevelen, sire, en zijn hoedanigheid
van gezant mij niet weerhouden hadden, dan zou ik ze hem zelf
to verteren hebben gegeven ; want, bij de Lieve Vrouw van Orleans, ik had meet lust om hem de woorden weer in het lichaam
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to duwen, dan ze aan uwe majesteit to komen overbrengen . . .
-- Bij mijn ziel, Dunois, het is vreemd, dat gij, die zoo ongeduldig zijt als iemand ter wereld, zooveel moeite hebt om
onzen trotschen en onstuimigen neef Karel van Bourgondie hetzelfde gebrek to vergeven . Welaan, wat mij aangaat, ik geef om
die onbescheiden boodschappen niet meer dan de torens van
dit kasteel om bet gehuil van den noordwesten wind, die, gelijk
deze gezant, uit Bourgondie komt.
-- Weet dan, sire, dat de graaf van Crevecoeur met zijn stoet
trompetters en mannen van wapens nog voor de poort van bet
kasteel staat. Hij zegt, dat, daar uw majesteit hem het gehoor
weigert, hetwelk zijn meester hem gelast heel t, wegens zaken
van bet hoogste belang, to vragen, hij er tot middernacht zal
blijven, en dat, welk uur uwe majesteit ook buiten kome, hetzij
wegens zaken, of om lucht to scheppen, of wel wegens eenige
godsdienstoefening, hij haar zal aanspreken, en dat niets dan
openbaar geweld hem hierin verhinderen zal .
Hij is gek, zei de koning zeer bedaard . Denkt die Vlaamsche heethoof d, dat het voor een verstandig man een straf zou
zijn om vier en twintig uren stilletjes in zijn kasteel to blijven,
wanneer hij de zaken van een geheel koninkrijk heeft om zich
mee bezig to houden? Die ongeduldige warhoofden denken, dat
alle menschen zijn gelijk zij . Geef last, dat men de honden binnen doe komen ; wij zullen heden raadszitting houden inplaats
van op de jacht to gaan .
Uwe majesteit zal op deze wijze niet van den graaf van
Crevecoeur ontslagen raken, antwoordde Dunois ; want de bevelen van zijn meester houden in om, zoo hij geen gehoor bij uwe
majesteit verwerft, een handschoen to spijkeren aan het hekwerk
dat het kasteel omringt, en zulks ten teeken van een uitdaging
tot een tweegevecht van den kant van den hertog, en tevens tot
kennisgeving, dat hij zich van Frankrijk onafhankelijk en aan
uwe majesteit den oorlog verklaart .
Inderdaad! zei Lodewijk, zonder dat men de geringste verandering in zijn stem kon bespeuren ; maar zoodanig de wenkbrauwen samentrekkende, dat hun lange en dikke Karen hem
bijna geheel de oogen bedekten ; zijn de zaken zoover gekomen?
Neemt onze oude vasal aldus den toon van meester aan? Behandelt onze neef ons met zoo weinig omslag? Welnu, Dunois, de
standaard moet dan worden ontplooid, en wij zullen wederom
moeten uitroepen ; Montjoye Saint-Denis .
-- Uitmuntend! riep de krijgshaftige Dunois ; en de lijfwach-
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ten, die in de zaal warm, niet in staat om dezelf de gewaaTwording to onderdrukken, legden hun vreugde aan den dag door een
beweging, welke een wapengekletter deed ontstaan, dat wel kort
duurde, maar toch duidelijk gehoord werd . De koning wierp een
f ieren blik van voldoening om zich heen, en voor een oogenblik dacht en vertoonde hij zich zijn dapperen vader gelijk .
De geestdrift van het oogenblik maakte echter weldra voor
een vloed van politieke overwegingen plaats, welke juist op dat
tijdstip een vredebreuk met Bourgondie buitengewoon gevaarlijk maakten . Eduard IV, een dapper en aan de overwinning
gewoon vorst, die in dertig veldslagen het bevel had gevoerd,
was toen op den troop van Engeland gezeten ; de hertogin van
Bourgondie was zijn zuster, en men mocht veronderstellen, dat
hij slechts op een uitbarsting tusschen zijn schoonbroeder en
koning Lodewijk wachtte, om, door de altijd voor hem open
staande poort van Calais, die wapens in Frankrijk to voeren,
welke in de burgeroorlogen hadden gezegepraald, en de herinnering aan de inwendige tweedracht uit to wisschen door een onderneming, die den Engelschen altijd welkom is, een inval, namelijk in Frankrijk . Bij deze overweging kwam nag de gedachte
aan de wankelende trouw van den hertog van Bretagne, em
niet van nag meer andere to gewagen .
Na eenige oogenblikken gezwegen to hebben, hernam Lodewijk
bet woord, en, ofschoon hij nag wel op denzelfden town bleef
spreken, was dit echter in een zeer verschillenden geest . -- De
hemel verhoedde evenwel, zei hij, dat jets antlers dap de volstrektste noodzakelijkheid ons, den allerchristelijksten koning,
aanspore am christenbloed to gaan vergieten, indien wij, zonder
schande, dat onheil vermijden kunnen . De rust en welvaart van
onze onderdanen liggen ons nader aan het hart dap de lust am
ons wegens de beleedigende uitdrukkingen van een ruwen gezant
to wreken, die misschien zijn last overschreden heeft . Dat men
hem tot ons voere i
Beati paci, f ice! zei de kardinaal La Balue,
-- Dat is waar, hernam de vorst, en uwe eminentie weet oak,
dat zij, die zich vernederen, verhoogd zullen warden .
De kardinaal sprak daarop een amen uit, hetwelk enkelen herhaalden, want tot zelfs de bleeke wangen van den hertog van
Orleans warm bloedrood geworden van verontwaardiging, en de
Balaf re bleef zoo weinig meester van zichzelf, dat hij zijn zwaard
met groot gedruisch op den grand liet vallen ; een teeken van
ongeduld, dat hem een gestrenge bestraffing van den kant van
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den kardinaal op den hals haalde, die gepaard ging met een
opmerking over de wijze, waarop men de wapens in tegenwoordigheid van den koning behandelen moest . Lodewijk zelf scheen
over de stilte, die om hem heerschte, zeer verlegen to zijn .
Gij staat in gedachten, Dunois, zei hij ; gij keurt het dus
af, dat wij dien heethoof d van een gezant iets toegeven?
Volstrekt niet, sire, was het antwoord ; ik bemoei mij geenszins met hetgeen buiten mijn kring ligt ; ik dacht alleen aan het
vragen van een gunst aan uwe majesteit .
-- Een gunst, Dunois, hernam de koning ; zelden vraagt gij
die, en gij kunt op onze welwillendheid rekenen .
-- Ik wenschte dan, sire, ging toen Dunois met de rondheid
van een krijgsman voort, dat uwe majesteit mij naar Evreux
zond, teneinde aldaar de tucht onder de geestelijkheid to handhaven .
-- Dat zou inderdaad buiten uw kring 'zijn, antwoordde de
koning lachend .
-- Sire, hernam de graaf, ik ben even zoo bekwaam tot het
handhaven der tucht onder de priestess, als de bisschop van
Evreux, of wel mijnheer de kardinaal, indien deze titel hem
meer behaagt, in staat is, om aan de soldaten van de lijf wacht
van uwe majesteit de wapenoefening to leeren .
De koning glimlachte opnieuw en zei, Dunois naderende, met
een zachte stem en op geheimzinnigen toon : -- Het oogenblik
kan nog komen, waarin gij en ik een strenge tucht onder de
priestess zullen invoeren ; maar voor bet tegenwoordige moeten
wij met dezen verwaanden bisschop zoo goed omspringen als
wij kunnen . 0, Dunois! Rome, Rome is het, dat ons dezen last,
evenals zooveel andere, oplegt ; maar geduld, neef, en laten wij
de kaarten schudden totdat ons een goed spel in handen valt . 1)
Het trompetgeschal, dat zich op de binnenplaats deed hooren,
kondigde thans de komst van den Bourgondischen edelman aan .
Allen, die zich in de gehoorzaal bevonden, haastten zich om,
overeenkomstig hun rang, hun plaatsen in to nemen, terwijl de
1 ) Doctor Dryasdust merkt alhier op, dat de kaarten, welke men
zegt onder een vorige regeering to zijn uitgevonden, teneinde Karel
VI, gedurende de tusschenpoozen van zijn krankzinnigheid to vermaken, zeer spoedig onder de hovelingen algemeen schijnen to zijn
geworden, daar zij Lodewijk XI reeds dit beeld aan de hand gaven .
Hetzelfde spreekwoord vindt men aangehaald bij Durandard, in het
„betooverde hol van Montesimos" .
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koning en zijn dochters alleen in het midden van de hovelingen
bleven .
De graaf van Crevecoeur, een dapper en beroemd krijgsman,
trail daarop de zaal binnen, en was, in strijd met het gebruik
van gezanten van bevriende mogendheden, geheel gewapend, alleen zijn hoofd was ongedekt . Hij droeg een prachtige Milaneesche wapenrusting van het schoonste staal, met goud ingelegd
en in den grilligen smack gewerkt, dien men arabesken noemde .
Om zijn hals en op zijn wel gepolijst borstharnas zag men de
ridderorde van zijn meester, die van het gulden vlies, een der
eervolste, die toen in de geheele christenheid bekend waren . Een
prachtig uitgedoste page volgde hem, zijn helm dragende, en hij
werd voorafgegaan door een heraut, die zijn geloof sbrieven
droeg en, met een knie ter aarde gebogen, deze den koning
overhandigde ; terwijl de gezant op eenige schreden afstand bleef
staan, alsof hij den aanschouwers den tijd wilde geven om zijn
f ieren blik, zijn indrukwekkende gestalte en de rustige onversaagdheid van zijn houding to bewonderen ; zijn verder gevolg
was in de voorkamer of op het voorplein gebleven .
Treed toe, graaf van Crevecoeur, zei Lodewijk, na een oog
op het ontvangen papier to hebben geslagen ; wij hebben geen
geloof sbrieven van onzen neef noodig, zoomin om ons een zoo
bekenden krijgsman voor to stellen als om ons van den invloed
to verzekeren, dien gij met zooveel recht op uw meester bezit .
Wij hopen, dat uw schoone echtgenoot, wier bloed can dat van
onze voorouders niet geheel en al vreemd is, welvarend is . Zoo
gij u, heer graaf, met haar can de hand alhier vertoondet, zouden
wij gedacht hebben, dat gij bij deze gelegenheid, tegen alle gebruik can, uw wapenrusting droegt om de voortreffelijkheid van
haar bekoorlijkheden tegen al de verliefde ridders van Frankrijk
staande to houden . Thans echter kunnen wij de reden van dit
verschijnsel niet bevroeden .
Sire, antwoordde de gezant, de graaf van Crevecoeur moet
zijn ongeluk betreuren en u verzoeken hem to verschoonen zoo
hij uwe majesteit, bij deze gelegenheid, niet met al die nederige
onderdanlgheld antwoorden kan, welke de koninklijke beleefdheid, waarmede gij hem wel hebt willen vereeren, vereischt .
Maar, ofschoon het slechts de stem van Philip Crevecoeur de
Cordes is, welke zich thans laat hooren, moeten toch de woorden, welke hij uitspreekt, beschouwd worden als die van zijn
heer en meester, den hertog van Bourgondie .
En welke woorden heef t Crevecoeur hier in den naam van
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den hertog van Bourgondie to spreken? vroeg Lodewijk daarop,
tevens een waardige houding aannemende, welke met de gelegenheid overeenstemde . Maar, een oogenblik! Vergeet niet, dat
Philip Crevecoeur de Cordes hier spreekt tegen dengeen, dien hij
den Heer van zijn Heer noemt .
Crevecoeur bong zich en hernam
Koning van Frankrijk! De machtige hertog van Bourgondie zendt u nag eens een geschrif t, behelzende een opsomming
van zijn bezwaren en der geweldenarijen, welke door de bezettingen en of f icieren van uwe majesteit op de grenzen gepleegd
zijn ; en mljn eerste vraag is derhalve of het uwer majestelts
voornemen is, voor die beleedigingen voldoening to geven .
Nadat de koning een blik op het geschrift had geworpen, dat
de heraut hem geknield aanbood, antwoordde hij ; - Deze klachten zijn reeds sedert lang aan onzen raad voorgelegd . Van de
vermelde gebeurtenissen zijn sommige slechts laden van weerwraak wegens door mijn onderdanen geleden verongelijkingen ;
andere zijn niet gestaatd door bewijzen ; en omtrent de avenge
heef t het krijgsvolk van den hertog zichzelf voldoening weten to
verschaffen, lndlen en evenwel nog eenige mochten zijn, welke
in geen dezer klassen kunnen worden gerangschikt, zoo weigeren
wij, in onze hoedanigheid van christelijk vorst, geenszins am
wegens zoodanige verongelijkingen voldoening to geven, als
waarover onze nabuur zich billijkerwijze mocht hebben to beklagen, hoewel ze niet alleen buiten onzen last, maar zelf s strijdig met onze stellige bevelen, gepleegd zijn.
lk zal, hernam de gezant, het antwoord van uwe majesteit
aan mijn genadigen meester overbrengen ; maar het zij mij geoorloof d to zeggen, dat, daar bet in niets van de ontwij kende
antwoorden verschilt, welke en reeds op zijn billijke klachten
gegeven zijn, ik niet hopen kan, dat het den vrede en de vriendschap tusschen Frankrijk en Bourgondie zal herstellen .
Er gebeure dan wat den hemel behagen zal, zei de koning .
Het is geenszins uit vrees voor de wapens van uw meester, dock
alleen uit lief de voor den vrede, dat ik op zijn beleedigende verwijten een zoo gematigd antwoord geef. Maar, ga voort met u
van uw zending to kwijten .
De tweede eisch van mijn meester, hernam de gezant, is,
dat uwe majesteit niet langer onderhandsche verstandhouding
heeft met zijn steden Gent, Luik en Mechelen . Hij vordert, dat
uwe majesteit de geheime zendelingen terug zal roepen, die gestadig zaden van misnoegen onder de Vlaamsche burgers
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strooien ; en dat zij van haar grondgebied banne, of liever, om
naar verdiensten to worden gestraf t, aan hun wettigen opperheer uitlevere die verraders, welke, nadat zij het tooneel van
hun snoode bedrijven verlaten hebben, to Parijs, Orleans, Tours
en in andere steden van Frankrijk al to gemakkelijk een schuilplaats hebben gevonden .
Zeg aan den hertog van Bourgondie, antwoordde de koning,
dat ik niets van de geheime verstandhouding weet, waarvan hij
mij beschuldigt ; dat mijn onderdanen met de goede steden van
Vlaanderen in veelvuldige, voor beide landen voordeellge handelsbetrekkingen st4an, welker of breking voor de belangen van
den hertog niet minder schadelijk zou zijn, dan voor de mijne ;
eindelijk, dat vele Vlamingen in mijn koninkrijk woonachtig zijn
en om die reden de bescherming van onze wetten genieten ;
dock dat er mij niet een bekend is, die, tengevolge van opstand
of verraad tegen den hertog, voortvluchtig zou zijn . Ga voort :
gij hebt mijn antwoord verstaan .
Met niet minder leedwezen dan het eerste, sire, want het
is noch rechtstreeksch, nosh duidelijk genoeg, om door mijn
meester als een voldoening to worden beschouwd voor een lange
reeks van geheime verstandhoudingen en kuiperijen, waarvan
het bestaan door uwer majesteits tegenwoordige ontkenning volstrekt niet wordt weggenomen . Maar ik ga met mijn boodschap
voort. De hertog van Bourgondie eischt nog van den koning van
Frankrijk, om, zonder verwijl en onder goed geleide, weer naar
zijn gebied to doen voeren de personen van Isabella, gravin
van C;roye, en haar bloedverwante en voogdes, de gravin Hameline van hetzelf de geslacht, uit aanmerking, dat deze gravin
Isabella, die, naar de wetten van den staat en de leenroerige
inrichting van zijn landen, de natuurlijke pupil van den hertog
is, buiten zijn gebied is gevlucht, zich alzoo dan zijn toezicht
heef t onttrokken, en zich thans alhier onder de geheime bescherming van den koning van Frankrijk bevindt, die haar in
haar ongehoorzaamheid tegen den hertog, haar voogd en heer,
versterkt, met verachting van alle goddelijke en menschelijke
wetten, door het geheele beschaaf de Europa als zoodanig erkend . Ik houd nogmaals op, sire, teneinde uw antwoord of to
wachten .
Gij hebt zeer wel gedaan, graaf van Crevecoeur, antwoordde Lodewijk op minachtenden toon, met reeds vroeg in den
morgen uw boodschap to beginners ; want, zoo gij voornemens
zijt mij rekenschap to vragen van elken leenman, dien de on-
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stuimige driften van uw meester uit zijn staten hebben doen
wijken, dan kan de zon zeer wel zijn ondergegaan, alvorens
de lijst is afgelezen . Wie kan verzekeren, dat die dames zich in
mijn rijk bevinden? En zoo zij er al zijn, wie durf t dan nog
zeggen, dat ik haar vlucht begunstigd en haar onder mijn bescherming genomen heb?
Sire, uwe majesteit zal mij vergunnen to zeggen, dat ik een
getuige hiervoor heb gehad, die deze voortvluchtige dames in
de niet ver van dit kasteel gelegen herberg de Leliebloem gezien
heef t, die uwe majesteit in haar tegenwoordigheid heef t gezien,
of schoon dan ook onder de haar weinig waardige vermomming
van een koopman van Tours, die, in uwe koninklijke tegenwoordigheid, sire, boodschappen en brieven voor haar vrienden in
Vlaanderen van haar ontvangen heef t, en die deze aan den hertog van Bourgondie heeft gebracht en overhandigd .
Breng dien getuige to voorschijn, graaf ; laat mij den man
in het gelaat zien, die zulke tastbare valschheden durf t beweren .
Gij spreekt op een zegepralenden toon, sire, want gij weet
zeer goed, dat die getuige niet meer bestaat . Toen hij nog leef de,
heette hij Zamet Magraubin, en hij was een van die heidensche
landloopers . Gisteren is hij, naar ik hoor, door de dienaars van
uw groot-provoost opgehangen, ongetwijfeld om to verhoeden,
dat hij alhier getuigenis zou of leggen van de waarheid van hetgeen hij den hertog van Bourgondie, in tegenwoordigheid van
diens raad en van mij, heef t verhaald .
- Bij Onze Lieze Vrouw van Embrun, riep de koning uit, die
beschuldigingen zijn zoo ongerijmd, en ik ben zoo ver van mij
jets, dat er naar gelijkt, to verwijten to hebben, dat ik, bij de
eer van een koning, meer geneigd ben om er over to lachen,
dan er mij toornig over to maken . Mijn gerechtsdienaars brengen, volgens hun plicht, roovers en landloopers ter dood, en
mijn kroon zou beleedigd worden door alles wat die roovers en
landloopers aan onzen heethoof digen neef van Bourgondie en
zijn wijze raadslieden kunnen vertellen? 1k verzoek u mijn neef
to zeggen, dat, indien hij op het gezelschap van die lieden zoo
gesteld is, hij goed zou doen met ze op zijn grondgebied to
houden, want hier zullen zij altijd gevaar loopen spoedig een
stuk touw om den hals to krijgen .
Mijn meester behoeft dergelijke onderdanen niet, sire, antwoordde de graaf, op minder eerbiedigen toon, dan waarop hij
tot nu toe gesproken had ; want de edele hertog is niet gewoon
tooverheksen, heidenen en andere landloopers over het lot van
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zijn bondgenooten en naburen to raadplegen .
Thans hebben wij geduld genoeg geoefend, en misschien
reeds to veel, riep de koning, hem in de rede vallende, uit ; en
daar uw zending geen antler doel schijnt to hebben dan om ons
to beleedigen, zullen wij iemand uit onzen naam naar den hertog
van Bourgondie zenden, overtuigd dat gij, u op zoodanige wijze

ten onzen aanzien gedragende, uw volmacht, hoe uitgestrekt
ook, overschreden hebt .
Integendeel, antwoordde Crevecoeur, ik heb die nog niet
volkomen uitgevoerd . Hoor, Lodewijk van Valois, koning van
Frankrijk, hoort, edelen en heeren, alhier tegenwoordig, hoort,
getrouwe en brave mannen van alle standen, en gij, Toison d'or,
voegde hid er blj, zich tot den heraut wendende, herhaal deze
verklaring ; Ik, Philip Crevecoeur de Cordes, rijksgraaf en ridder der eervolle en vorstelijke orde van het gulden vlies ; in den
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naam van den machtigen heer en vorst Karel, door de genade
Gods, hertog van Bourgondie en Lotharingen, van Brabant, Limburg, Luxemburg en Gelderland, graaf van Vlaanderen en Artois, paltsgraaf van Henegouwen, Holland, Zeeland, Namen en
Zutphen ; burggraaf van het Rijk ; heer van Friesland, Salines
en Mechelen, - doe weten aan u, Lodewijk, koning van Frankrijk, dat, daar gij geweigerd hebt voldoening to geven wegens
al de bezwaren, beleedigingen en verongelijkingen, door u of
door uw ambtenaren, op uw aanraden en aansporing, aan mijn
gemelden hertog en zijn onderdanen gedaan en gepleegd, hij
door mijn mond alle hulde en onderwerping aan uw kroon opzegt ; u voor valsch en trouweloos verklaart, en u uitdaagt, als
vorst en als mensch . Zie hier mijn panel, tot bewijs van hetgeen
ik gezegd heb .
Aldus sprekende, trok hij den handschoen van zijn rechterhand, en wierp dien op den grond der gehoorzaal.
Tot op deze laatste daad van vermetelheid, had de diepste
stilte door het geheele vertrek geheerscht ; maar nauwelijks had
men den val van den handschoen en den gelijktijdigen kreet van
den bourgondischen heraut : ,Leve Bourgondie !' gehoord, of er
had een algemeene beweging plaats . Terwijl Dunois, de hertog
van Orleans, de oude lord Crawford en een of twee anderen,
wier rang bun daartoe recht gaf, zich het oprapen van den
handschoen betwistten, riepen de overige aanwezigen uit : Slaat
hem flood! Hakt hem aan stukken! Komt hij hier om den koning van Frankrijk in zijn eigen paleis to beleedigen?
De koning echter stilde deze beweging door met een donderende stem, die alle andere verdoofde, uit to roepen : - Stilte,
mime getrouwen, flat niemand de handen aan hem, of een vinger aan zijn panel sla! En gij, heer graaf, waaruit is uw leven
samengesteld, en hoe is het u gewaarborgd, flat gij bet in zulk
een gevaarlijken wore durft wagen? Is uw hertog van een ander
metaal dan andere prinsen gemaakt, om zijn voorgewend geschil op zulk een ongebruikelijke wijze to willen handhaven?
Ja zeker, antwoordde de stoutmoedige graaf van Crevecoeur ; hij is van een geheel ander en veel edeler metaal, dan de
andere vorsten van Europa gemaakt, want, toen geen hunner u,
o koning Lodewijk een schuilplaats durfde verleenen, toen gij,
uit Frankrijk gebannen, door de bittere, wrack van uw vader
en de geheele macht van zijn koning vervolgd wend, toen werd
gij door mijn edelen meester, wiens grootmoedigheid gij zoo
slecht beloond hebt, als een broeder ontvangen, onthaald en be-
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schermd . Vaarwel, sire : ik heb mijn zending volbracht .
Met deze woorden verliet de graaf, zonder eenig verder afscheid to nemen, het vertrek .
Volg hem, volg hem! riep de koning uit . Raap zijn handschoen op en volg hem . Ik spreek niet tot u, Dunois, of tot u,
lord Crawford, die mij toeschijnt voor zulk een heete zaak wat
oud to wezen . Ook niet tot u, neef Orleans, gij zijt to jong em
er u mee of to geven . Mijnheer de kardinaal, mijnheer de bisschop van Evreux, het behoort tot de heiligheid van uw ambt,
om den vrede tusschen de vorsten to herstellen ; raap dien handschoen op en ga den graaf van Crevecoeur de zonde doers gevoelen, welke hij gepleegd heeft, door een grooten koning in zijn
hof to beleedigen en hem to noodzaken om de rampen van den
oorlog over zijn rijk en zijn naburen to brengen .
Aldus persoonlijk geroepen, nam de kardinaal La Balue den
handschoen van den grond met zooveel omzichtigheid, als waarmede men een slang zou aanraken ; zoo groot scheen zijn afkeer
voor dit zinnebeeld van den krijg to wezen, en terstond daarop
verliet hij het vertrek van den koning om den gezant na to
snellen .
Lodewijk wierp in stilte zijn blikken over den kring van zijn
hovelingen, de meesten waarvan, met uitzondering van diegenen,
welke wij reeds hebben genoemd, personen van lage afkomst
waren, die den hoogen rang, waartoe de koning hen bevorderd
had, noch aan hun dapperheid, noch aan hun heldenbedrijven,
maar aan bekwaamheden van geheel anderen aard to danken
hadden . Met doodsbleeke gezichten zagen zij elkander aan en
het was blijkbaar, dat het tooneel, dat zij hadden bijgewoond,
een niet zeer aangenamen indruk op hen maakte . De koning
sloeg een blik van verachting op hen en zei toen luid : -- Ofschoon men moet toestemmen dat graaf Crevecoeur trotsch en
vermetel is, heeft de hertog van Bourgondie evenwel een zoo
moedigen dienaar in hem als er ooit een 'n boodschap voor een
vorst heeft overgebracht. Ik zou wel eens willen wezen waar ik er
een zoo getrouw zou kunnen vinden om zich met mijn antwoord
to belasten.
Gij doet uw Franschen adel onrecht, sire, antwoordde Dunois. Er is gewis niet een onder ons, die niet gereed zou zijn,
om op de punt van zijn degen een uitdaging aan den hertog
van Bourgondie over to brengen .
- En niet minder onbillijk, sire, zei lord Crawford, zijt gij
jegens de Schotsche edellieden, die de eer hebben in uw dienst
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to zijn. Noch ik, noch een enkele van hen, die onder mij dienen
en den vereischten rang bezitten, zou een oogenblik aarzelen,
dien trotschen gezant rekenschap van zijn gedrag to vragen .
Mijn arm is nag gespierd genoeg om hem to straffen, indien
uwe majesteit bet mij vergunnen wil .
Maar uwe majesteit, vervolgde Dunois, wil ons tot geenerlei dienst gebruiken, die ons, haar zelf en geheel Frankrijk tot
eer kan herstellen.
Zeg liever, Dunois, antwoordde de koning, dat ik niet aan
die vermetele onstuimigheid wil toegeven, die u om elke beuzeling, als waart gij dolende ridders, u zelf, den troop en Frankrijk in de waagschaal zou doen stellen. Niet een uwer kept de
waarde van elk uur van vrede op bet tegenwoordig oogenblik,
waarin die zoo noodzakelijk is tot heeling der wonden van een
verscheurden staat ; en niettemin is er geen enkele onder u, die
niet gereed zou zijn, om, wegens een vertelseltje van een rondtrekkende heidin of eenig omdolend juffertje, wier goede naam
misschjen weinig hoogere waarde bezit, bet land in oorlog to
wikkelen . Maar, daar is La Balue, die ons, hopen wij, woorden
des vredes komt brengen . Welnu, mijnheer de kardinaal, hebt
gij den graaf weer tot rede en kalmte gebracht?
-- Sire, antwoordde La Balue, mijn tack is moeilijk geweest.
l k heb dien trotschen graaf gevraagd, hoe hij aan uwe majesteit
bet vermetele verwijt had durven doen, dat een einde aan zijn
gehoor had gemaakt ; een roekeloosheid, die niet aan zijn meester, maar aan zijn eigen onbeschaamdheid moest warden geweten, en die hem daarom aan zoodanige straf blootstelde als uwe
majesteit zou mogen goedvinden hem op to leggen .
Gij hebt wel gesproken, zei de koning ; en wat heeft hij u
geantwoord?
De graaf, vervolgde de kardinaal, had op dat oogenblik
zijn voet in den stijgbeugel am to paard to stijgen, en, mijn
vermaning hoorende, wendde hij bet hoofd am . Indien ik mij
op vijftig mijlen afstands had bevonden, zei hij toen, en vernomen had, dat de koning van Frankrijk een vraag had gedaan,
die vernederend was voor mijn vorst, dap zou ik onmiddellijk
den teugel van mijn paard hebben gewend en mijn hart zijn
komen ontlasten door hem bet antwoord to brengen, dat ik
hem heb gegeven.
Ik heb u gezegd, mijne heeren, zei daarop de koning, een
blik am zich been werpende, en zonder eenig teeken van verbolgenheid of zelf s van ontroering ten toon to spreiden, dat onze
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neef, de hertog in Philip van Crevecoeur, een zoo waardigen
dienaar bezit als ooit eenig vorst bezeten heef t. Gij hebt hem
echter overgehaald om to blijven?
- Gedurende vier en twintig uur, antwoordde de kardinaal ;
en tevens heeft hij erin toegestemd om bij voorbaat zijn pand
van uitdaging terug to nemen . In de Leliebloem heeft hij zijn
intrek genomen .
- Draag zorg, sprak de koning, dat hij prachtig en op onze
kosten worde gediend ; zulk een dienaar is een kostbaar kleinood
aan de kroon van een vorst. Vier en twintig uur, ging hij met
zachte stem voort, als in zichzelf sprekende, en de oogen openende, alsof hij getracht had in de toekomst to lezen ; vier en twintig uren ! Die tijd is kort ! Vier en twintig uur echter, wel en
met overleg besteed, kunnen zoo goed zijn als een jaar in de
handen van een onbekwamen luiaard . Komt, mijne heeren, op
de jacht ! Naar het bosch ! Neef van Orleans, leg die bescheidenheid terzijde, hoe goed zij u ook moge staan, en bekommer
u over Johanna's ingetogen voorkomen niet . De Loire zal eerder
ophouden de wateren van de Cher to ontvangen, dan dat gij
zult ophouden haar to beminnen, voegde hij er bij, terwijl
de ongelukkige prins met langzame schreden zijn verloof de
volgde . En nu, mijne heeren, vat uw jachtsprieten, want Allegre, mijn rijmeester, heeft een zwijn ontdekt, dat menschen en
honden op de proef zal stellen. Dunois, leen mij uw jachtspriet
en neem de mime, want hij is to zwaar voor mij, en wanneer
hebt gij u ooit over zulk een gebrek van uw lans beklaagd? Te
paard, mijne heeren, to paard!
En het geheele hof vertrok .

HOOFDSTUK

IX

DE ZWIJNENJACHT
Al de ondervinding, die de kardinaal van het karakter van
zijn meester noodwendig hebben moest, belette hem niet bij
deze gelegenheid een grooten staatkundigen misslag to begaan .
Zijn ijdelheid deed hem gelooven, dat, toen hij graaf Crevecoeur
had overgehaald om nog to Tours to vertoeven, beter in zijn
zending geslaagd was, dan met eenig antler onderhandelaar het
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geval zou zijn geweest ; en daar hij wilt hoeveel belang Lodewijk aan de vermijding van een oorlog met den hertog van
Bourgondie hechtte, kon hij zich niet weerhouden our to doen
blijken, dat hij den koning een gewichtigen en aan zijne majesteit zeer aangenamen dienst meende bewezen to hebben . Hij
hield zich dichter bij den persoon van den koning dan naar gewoonte, en trachtte over de voorvallen van den morgen in
gesprek met hem to treden .
Hierdoor legde hij evenwel in meet dan een opzicht gebrek
aan doorzicht an den dag ; want vorsten zien zich door hun
onderdanen niet gaarne met een hooding naderen, die getuigt
van de bewustheid van bewezen diensten en van het oogmerk, our
dankbaarheid of belooningen daarvoor to willen afpersen ; en
Lodewijk, de op zijn gezag ijverzuchtigste vorst, die ooit bestaan heeft, was bijzonder ondoordringbaar en terughoudend
voor ieder, die geneigd scheen our zich op eenigen betoonden
dienst to verhef f en, of zijn geheime gedachten to doorgronden .
De kardinaal intusschen, ten hoogste over zichzelf voldaan en
zich, gelijk dit sours den voorzichtigsten mensch gebeurt, aan de
stemming van het oogenblik overgevende, bleef zich aan de rechterhand van den koning houden en deed, telkens als hij er de gelegenheid gunstig toe rekende, het gesprek op Crevecoeur en liens
gezantschap vallen . Dit was mi schien het onderwerp, dat de
gedachten van den koning het rneest bezig hield, en niettemin
joist datgene, waarover hij het minst lust had to spreken . Lodewijk, die hem 4andachtig had aangehoord, ofschoon zonder
hem iets to antwoorden dat tot het voortzetten van het gesprek
aanleiding kon geven, gaf eindelijk Dunois, die zich niet vet
van hem beyond, een teeken our aan zijn linkerzijde to komen
rij den .
Wij zijn hier gekomen our beweging to nemen en ons to
vermaken, zei hij toen, maar onze eerwaarde valet zou ons wel
een zitting van den staatsraad willen doen houden .
1k hoop, dat owe majesteit mij zal verschoonen van er bij
tegenwoordig to zijn, antwoordde Dunois ; ik ben geboren our
voor Frankrljk to strijden ; mijn hart en mijn arm zijn aan den
dienst van Frankrijk gewijd ; maar mijn hoofd is voor raadsvergaderingen niet geschikt .
Dat van den kardinaal is alleen daarvoor gemaakt, antwoordde de koning . Hij heeft Crevecoeur aan de poort van het
kasteel de biecht afgenomen, en hij komt ons zijn geheele belijdenis vertellen . Hebt gij mij niet alles gezegd? voegde hij er
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vervolgens bij, GD dit woord drukkende en een doordringenden
blik op den kardinaal werpende, die van tusschen zijn zware
zwarte wenkbrauwen uitschoot, gelijk het lemmer van een dolk
blinkt, wanneer men het uit de schede trekt .
De prelaat beefde, toen hij zijn best deed om op de scherts
van den koning to antwoorden, en hij zei, dat, of schoon zijn
ambt hem wel de verplichting oplegde om de geheimen van
zijn biechtelingen in het algemeen to bewaren, er echter geen
sigillum conf essionis bestond, dat de adem van zijn majesteit
niet kon doen smelten .
En daar de kardinaal, vervolgde de koning, geneigd is om
ons de geheimen van anderen mede to deelen, zoo verwacht hij,
dat ik to zijnen aanzien niet minder spraakzaam zal wezen ; en
teneinde deze wederkeerigheid tusschen ons to doen ontstaan,
verlangt hij met reden to weten, of die twee dames van Croye
zich inderdaad op ons grondgebied bevinden . Het spijt ons zeer
zijn nieuwsgierigheid niet to kunnen voldoen, daar wij zelf niet
recht weten in welk gedeelte van onze staten zulke dolende juffers, vermomde prinsessen, vervolgde gravinnen, zich ophouden ;
want den hemel en Onze Lieve Vrouw van Embrun zij dank,
zij zijn to uitgestrekt dan dat wij de hoogst bescheiden vragen
van zijn eminentie gemakkelijk zouden kunnen beantwoorden ;
maar onderstellende, dat zij bij ons waren, Dunois, welk antwoord zoudt gij wel op den rechtstreekschen eisch van omen
neef van Bourgondie geven?
Dit zal ik u wel zeggen, sire, indien bet uwe majesteit
behagen kan vooraf to verklaren, of zij oorlog of vrede wil,
antwoordde Dunois met een vrijmoedigheid, die haar oorsprong
in een natuurlijk openhartig en stoutmoedig karakter vond, en
welke den koning van tijd tot tijd zeer beviel ; want Lodewijk
zag, gelijk alle llstige menschen, in bet hart van anderen even
gaarne als hij datgene verborg, wat er in bet zijne omging,
Bij St. Martin van Tours, Dunois, zei Lodewijk, ik zou
evenzoo verheugd zijn u dit to kunnen zeggen, als gij zijn zoudt
van het to vernemen ; maar ik weet dit zelf nog niet recht .
Onderstel overigens eens, dat ik tot den oorlog besloot, wat
zou ik met die schoone, rijke en jonge gravin doen, indien zij
in mijn Staten was?
Uwe majesteit zou haar aan een van zijn getrouwste dienaars ten huwelijk kunnen geven, die een hart had om haar to
beminnen en een arm om haar to verdedigen .
Aan u, bijvoorbeeld, Dunois? Pasques Dieu, met al uw
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rondheid had ik niet gedacht, dat gij zulke politieke plannen
hadt .
Ik denk aan geen politiek, sire . Bij onze Lieve Vrouw van
Orleans, ik ga recht op mijn doel af, en ik bestijg mijn paard
zoodra het gezadeld is . Uwe majesteit is aan bet huffs van Orleans tenminste wel een gelukkig huwelijk verschuldigd .
En ik zal het betalen, graaf . Bij God, ik zal het betalen!
Ziet gij dat lieve paar daarginds niet?
Aldus sprekende, wees Lodewijk hem op den ongelukkigen
hertog van Orleans en prinses Johanna, die niet verder van den
koning verwijderd durvende blijven of in zijn tegenwoordigheid van elkander of gaan, op dezelf de lij n voortreden, of schoon
er tusschen hun paarden een ruimte van twee of drie schreden
bleef, een of stand, dien de blooheid aan den eenen en de of keer
aan den anderen kant hen niet toelieten to verminderen, terwijl
hun wederkeerige vrees hen belette dien nog to vergrooten .
Dunois richtte zijn blikken naar den kant waarheen de koning wees, en daar de toestand van zijn ongelukkigen bloedverwant en die van diens bruid hem bet beeld van twee gekoppelde,
dock, zoover als bet hen vereenigende koord bet toelaat, van
elkander afloopende honden vertoonde, kon hij zich niet weerhouden van bet hoof d to schudden, zonder den huichelenden
dwingeland echter eenig verder antwoord to durven geven .
Lodewijk scheen zijn gedachten to doorgronden . -- Dat zal
een vreedzaam en stil huisgezin geven, zei hij ; ik geloof niet,
dat de kinderen hen in den weg zullen loopen ; maar bet is niet
altijd een geluk die to hebben .
Het was misschien aan de herinnering van zijn ondankbaarheid jegens zijn eigen vader toe to schrijven, dat de koning, na
het uitspreken van deze laatste woorden, een oogenblik het stilzwijgen bewaarde, waardoor de schampere glimlach, die op
zijn lippen was, in een uitdrukking veranderde, welke bijna
naar berouw geleek ; een pons later ging hij echter op een anderen toon voort .
Rondui't gezegd, mijn waarde Dunois, in weerwil van mijn
eerbied voor bet heilige sacrament des huwelijks, zei hij, een
kruis makende, ik zou liever zien, dat bet huffs van Orleans mij
dappere krijgslieden opleverde, gelijk uw vader en gij, in wier
aderen het bloed van Frankrijk stroomt, zonder dat zij op de
rechten ervan aanspraak maken, dan dat het land, gelijk Engeland, verscheurd werd door oorlogen, uit den strijd van onderscheidene wettige mededingers naar de kroon ontstaan . De
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leeuw moest nimmer meer dan een jong hebben .
Dunois zuchtte en zweeg, want hij wist, dat hij, door zulk
een willekeurigen vorst tegen to spreken, den toestand van zijn
bloedverwant wel verergeren kon, maar hem van geenerlei dienst
kon wezen . Een oogenblik later kon hij zich echter met weerhouden to zeggen :
--- Daar uwe majesteit op de geboorte van mijn vad~ r heeft
gezinspeeld, moet ik toestemmen, dat, de zwakheid van zijn
ouders terzij de gesteld, men bet als veel gelukkiger to beschouwen heeft de zoon van een onwettige liefde dan die van een
gehaat huwelijk to zijn .
Gij zijt wel vermetel, Dunois, zei de koning, cm met zooveel minachting over dien heiligen band to durven spreken !
Maar naar den duivel met dit gesprek ; bet zwijn is opgestooten .
In den naam van den zaligen St . Hubertus, laat de honden los!
Hallali ! hallali !
En de horen van den koning deed bet woud van vroolijke
toonen weergalmen, terwijl hij de jacht, van twee of drie van
zijn lijfwachten vergezeld, waaronder ook Quentin Durward was,
volgde. Ondanks den ijver, waarmee hij zich aan zijn geliefkoosde uitspanning overgaf, vond de koning echter nog gelegenheid om zich to vermaken door den kardinaal La Balue to
kwellen .
Een der zwakheden van dien staatsman was, gelijk wij reeds
hebben gezegd, dat hij zich, in weerwil van zijn lage geboorte
en van zijn gebrek aan opvoeding, in staat achtte om de rol
van een volmaakt hoveling to spelen . Weliswaar trail hij niet
in bet worstelperk gelijk Becket, of wierf hij krijgsvolk aan,
gelijk Wolsey ; maar vleierij der vrouwen, aan wie ook die twee
groote mannen niet geheel vreemd waren gebleven, maakte hij
tot zijn hoofdstudie, en daarenboven gaf hij voor, een groot
minnaar van het krijgshaf tige vermaak, de jacht, to wezen . Ofschoon hij niet ongelukkiger mocht zijn bij sommige vrouwen,
aan wie zijn macht, zijn rijkdom en zijn invloed als staatsman
een voldoende vergoeding toeschenen voor hetgeen hem in zijn
houding en manieren ontbrak, waren toch de prachtige paarden, welke hij tot verbazend hooge prijzen kocht, geheel en al
ongevoelig voor de eer van een kardinaal to dragen, en zij betoonden hem geen meerderen eerbied dan zij zijn vader den
vrachtrijder zouden hebben bewezen, wiens waardige mededinger in de rijkunst hij kon worden beschouwd . De koning was
hiervan geenszins onbewust ; en zich nu eens met het aanzetten
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van zijn paard, dan weer met het inhouden ervan vermakende,
bracht hij, door deze dikwijls herhaalde kunstgrepen, dat van
den kardinaal, die zijn zijde niet verliet, in een snort van opstand tegen zijn meester . Alles kondigde aan, dat zij weldra
van elkander zouden moeten scheiden . Terwijl het ros van den
prelaat hinnikte, sloeg en steigerde, deed de koning, die er behagen in schepte om den onhandigen ruiter to plagen, hem
verschillende vragen over onderwerpen van gewicht, en gaf hem
to verstaan, dat hij zich van deze gelegenheid grog bedienen,
om hem eenige van die staatsgeheimen toe to vertrouwen, welke
de kardinaal eenige oogenblikken geleden zoo begeerig scheen to
vernemen .
Het is moeilijk zich een meer onaangenamen toestand voor
to stellen, dan dien van een geheimraad, die zich genoodzaakt
zag zijn vorst aan to hooren en to antwoorden, terwijl elke steigering van zijn paard, dat hij niet langer regeeren kon, hem
dwong om van hooding to veranderen en hem steeds in een
meer en meer gevaarlijke positie bracht . Zijn lange purperen
mantel slingerde naar alle kanten, en het eenige, dat hem tot
nog toe voor een val bewaarde, was de diepte van zijn zadel
met de van achteren en van voren hoog uitstekende punten .
Dunois lachte zonder zich to bedwingen, maar de koning, die
een bijzondere manier had om inwendig, en zonder to lachen,
de goede uitwerking van zijn grappen to genieten, deed zijn
minister, op den vriendschappelijksten toon eenige verwijten
over liens hartstochtelijke liefde voor de jacht, welke hem niet
vergunde eenige oogenblikken aan de behandeling van taken to
verleenen, - Maar ik wil uw vermaak niet langer in den weg
staan, vervolgde hij, joist op een oogenblik, dat de kardinaal
zeer slecht in zijn zadel tat ; en zijn paard den teugel vierende,
stoof hij vooruit.
Voor dat La Balue een woord tot antwoord of verschooning
kon uiten, grog zijn paard op hol en liet den koning en Dunois
weldra achter zich, terwijl deze bedaarder volgden, en zich over
de verlegenheid van den kerkelijken hoveling recht vroolijk
maakten .
De korte paarse tabbaard van den kardinaal -- want zijn
langen had hij afgelegd alvorens het kasteel to verlaten - zijn
roode kousen, zijn hoed van dezelfde kleur met lange snoeren
versierd, en zijn angst deden zijn onbehendigheid in bet paardrijden nog meer uitkomen .
Het paard, dat flu geheel en al zijn eigen meester was gewor-
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den, en door een lange met zoden belegde laan uit alle macht
voortrende, ontmoette eindelijk de jachtpartij, welke bet zwijn
hartstochtelijk nazette ; een of twee rijmeesters, die niet vermoedden van achteren to worden aangevallen, werpt bet neder ;
bet overrijdt onderscheidene honden en brengt de geheele jacht
in verwarring ; door bet geschreeuw der jagers nog verder
aangehitst, voert bet den onthutsten kardinaal tot voorbij bet
wilde dier, dat met schuimenden bek en ontbloote slagtanden
woedend voortholde .
La Balue, zich zoo dicht bij bet schrikbarende zwijn ziende,
hief een geweldigen kreet om hulp aan . Deze kreet, of misschien
bet gezicht van bet zwijn, had zulk een uitwerking op bet verschrikte paard, dat bet zijn loop stuitte en zoo plotseling een
zijsprong maakte, dat de kardinaal, die sedert lang slechts in
bet zadel was blijven zitten, doordien bet dier altijd in een
rechte lijn voortgehold had, ter aarde stortte . Dit slot van La
Balue's jacht had zoo dicht bij bet zwijn plaats, dat, indien bet
dier zich op dat oogenblik niet al to zeer met zijn eigen zaken
had bezig gehouden, deze nabuurschap voor den prelaat noodlottig had kunnen worden . Hij kwam echter met den schrik vrij,
en zoo vlug als hij kon den honden en jagers uit den weg kruipende, zag hij den ganschen stoet voorbijrijden, zonder dat
iemand hem de minste hulp bond ; want de jagers hadden toentertijd met dergelijke gebeurtenissen niet meer medelijden dan
tegenwoordig.
In bet voorbijrijden zei de koning tot Dunois : -- Ziedaar den
kardinaal laag genoeg geplaatst . Hij is geen groot jager, hoewel
hij als visscher St . Pieter zelf naar de kroon kan dingen, wanneer bet er op aankomt, om naar een geheim to visschen . Thans
echter geloof ik, dat hij zijn meester heeft gevonden .
De kardinaal hoorde deze woorden niet, maar de minachtende
blik, waarmee zij vergezeld gingen, deed hem de beteekenis ervan bevroeden . De duivel, zegt men, bedient zich om ons in
verzoeking to brengen, van gelegenheden gelijk die, welke hem
werd aangeboden door de wraakzucht, die La Balue over 's konings minachtenden blik gevoelde. Zijn schrik was verdwenen,
zoodra hij bemerkte, dat hij niet gewond was ; maar zijn gekwetste ijdelheid oefende een meer duurzamen invloed op hem
uit .
Nadat de geheele stoet voorbij was, kwam er een beer to
paard, die in dit vermaak minder scheen to deelen dan bet to
aanschouwen, met een paar personen, die in zijn gevolg waren,
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to voorschijn, en legde groote verwondering aan den dag, toen
hij den kardinaal to voet, alleen, zonder paard en met zijn gewaad in wanorde ontmoette, welke duidelijk den aard van het
voorval aanduidde, dat hem was overkomen . Al to stappen, al
de hulp aan to bieden, die in zijn vermogen was, een van zijn
dienaren to bevelen, om het vreedzame paard, dat hij bereed,
den kardinaal to geven, zijn verwondering to betuigen, dat de
gebruiken van het hof van Frankrijk toelieten, dat zijn aanzienlijkste staatsman aan de gevaren van de jacht werd blootgesteld
en in het oogenblik des gevaars aan zichzelf overgelaten - dit
waren de middelen, waarvan een zoo vreemd voorval graaf
Crevecoeur in de gelegenheid stelde, om zich, tot bijstand en
vertroosting van den prelaat, to bedienen, want bet was de
Bourgondische gezant zelf, die den ontzadelden kerkvoogd was
to hulp gekomen .
Hij trof hem juist op een oogenblik en in een stemming aan,
welke bijzonder gunstig waren om op zijn trouw een van die
aanvallen to doen, wa4raan men weet, dat La Balue de misdadige zwakheid had van niet altijd gehoor to weigeren . Des
morgens reeds was er, gelijk Lodewijks achterdochtige inborst
hem had doen vermoeden, een en antler tusschen hen behandeld,
dat de kardinaal niet aan zijn meester had durven overbrengen ;
maar, niettegenstaande de verzekering van den graaf, dat de
hertog van Bourgondie een hooge achting voor zijn persoon en
zijn bekwaamheden had opgevat, hem niet weinig had gestreeld,
en toen hij Crevecoeur over de mildheid van zijn meester en de
voordeelige kerkambten, welke deze to begeven had, hoorde
spreken, had hij aan een groote verzoeking bloot gestaan . Toch
was bet eerst na de terging en vernedering, die hij sedert ondervonden had, dat hij in een noodlottig oogenblik besloot, om een
bewijs to leveren, dat geen vijand zoo gevaarlijk kan zijn als een
vriend en vertrouweling, dien men beleedigd heef t .
Thans haastte hij zich Crevecoeur aan to sporen, am zich van
hem to verwijderen, uit vrees dat zij to zamen mochten worden
gezien ; maar hij sprak met hem of am 's avonds na den vesper
in de abdij van St. Martin van Tours samen to komen, en hij
deed dit op een toon, welke den Bourgondier overtuigde, dat
zijn meester een voordeel had behaald, dat hij nauwelijks zou
hebben durven hopen .
Lodewijk intusschen, die, ofschoon de staatkundigste vorst
van zijn tijd, zich daarom niet minder dikwijls aan zijn neigingen en hartstochten overgaf, vervolgde de jacht op bet zwijn
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met drift, en ze was thans recht belangrijk geworden . Toen een
tweejarig zwijn dwars over den weg van bet vervolgde diet
was komen loopen, hadden de honden dit nieuwe spoor gevolgd,
met uitzondering van twee of drie oude, goed afgerichte koppels, die op het rechte spoor gebleven waren . Al de jagers hadden insgelijks het jonge beest nagezet, en de koning zag met inwendig genoegen dat Dunois zich, zoowel als de anderen, had
laten afleiden, en genoot reeds bij voorbaat bet genoegen van to
zegepralen over een ridden, die op de jacht zoo bekwaam was
als hij, jets wat destijds als weinig minder roemvol beschouwd
wend, dan in den oorlog overwinnaar to blijven . Lodewijk bereed
een uitmuntend paard en volgde van nabij de honden, die op bet
rechte spoor gebleven waren ; en toen het zwijn zich op een
moerassigen grond omkeerde, om zijn vijanden een laatsten
tegenstand to bieden, beyond de koning zich alleen bij bet
woedende diet.
Al de dapperheid en de behendigheid van een ervaren jager
werden door Lodewijk ten toon gespreid, want, zonder op het
gevaar acht to slaan, stortte hij zich op bet schuimbekkende
zwijn, dat zich tegen de honden verdedigde, en bracht bet een
slag met zijn jachtspriet toe. Maar daar zijn paard bet diet niet
dan met tegenzin en terugdeinzend was genaderd, was de slag
niet krachtig genoeg geweest, om bet to dooden of ten minste de
macht tot verderen tegenweer to benemen . Alle pogingen om bet
verschrikte ros tot een tweeden aanval to bewegen, bleven
vruchteloos, zoodat de koning afsteeg en bet zwijn to voet met
een van die korte, rechte en puntige hartsvangers aanviel, waarvan de jagers zich bij dergelijke gelegenheden bedienen . Het
verbolgen diet vergat de honden, om zich op dien nieuwen vijand
to werpen, terwijl de koning stevig op de beenen staande, de
sabel vooruitstrekte, om die in de keel, of liever in de borst van
bet zwijn to steken, wanneer de zwaarte en woestheid van bet
diet zijn flood slechts zouden hebben verhaast . Ongelukkig was
de vochtigheid van den bodem oorzaak, flat de voet van den
koning uitgleed, op bet oogenblik, flat hij zijn voornemen wilde
ten uitvoer brengen ; de punt van de sabel bet borstschild van
vooruit stekende borstels, welke de schouders van bet zwijn bedekten, ontmoetende, gleed daar Tangs af, zonder bet diet to
kwetsen, en Lodewijk viel op den grond . Deze val was evenwel
gelukkig voor den koning, want hij maakte flat bet zwijn, flat
een beet naar zijn dij had gedaan, zijn doel eveneens miste, en
slechts de panel van bet jachtkleed van den vorst scheurde . De
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onstuimigheid van zijn loop sleepte hem eenige oogenblikken
mee, maar het beest kwam weldra terug, om den koning, joist
toen deze opstond, opnieuw aan to vallen. Het levers van zijne
majesteit was in het grootste gevaar, toen Quentin Durward,
die door de mindere vlugheid van zijn paard was achtergebleven . maar op de toners van 's konings jachthoorn gevolgd was,
op dit beslissend oogenblik aankwam, en het dier met zijn
jachtspriet doorboorde .
De koning, die inmiddels was opgestaan, schoot op zijn beurt
Durward to hulp, en maakte bet zwijn of door bet zijn degen
in de strot to stooten . Voordat hij Quentin een enkel woord
toesprak, mat hij de lengte van het gevelde dier, wischte bet
zweet van zijn voorhoofd en bet bloed van zijn handers, nam zijn
jachtmuts af, plaatste die op een struik, en richtte vroom een
gebed aan de kleine looden heiligenbeelden, die haar bedekten .
Daarna Durward aanziende, zei hij ; - Zijt gij bet, mijn jonge
Schot? Gij hebt uw jachtloopbaan goed aangevangen, en meester Aieter is u een even goed onthaal verschuldigd als dat,
hetwelk hij u in de Leliebloem gegeven heeft . Welnu! waarom
spreekt gij niet? Hebt gij aan bet hof al uw vuur en al uw
vrijpostigheid verloren? Anderen vinden die daar .
Quentin, die zulk een behendige en slimme knaap was als
eenige wien de Schotsche wind behoedzaam heeft ingeblazen,
was al to voorzichtig om van de gevaarlijke vergunning tot gemeenzaamheid, die hem scheen to worden toegestaan, gebruik to
makers . Hij antwoordde in weinige, maar welgekozen woordhn,
dat, indien hij bet wagers durfde zijne majesteit toe to spreken,
dit alleen zoo zijn om haar verschooning to vragen voo~ de
lompe stoutheid, waarmee hij zich gedragen had, toen hij den
koning nog niet kende .
- Goed, goed ! antwoordde de koning ; ik vergeef uw stoutheld terwille van uw behendigheid en vernuft . Niet weinig heb
ik de juistheid bewonderd, waarmee gij vriend Tristan's beroep
hebt gegist. Naar ik vernomen heb is hij sedert op bet punt geweest van u op een staaltje van zijn bekwaamheid to vergasten .
Ik raad u op uw hoede voor hem to zijn ; hij is een koopman,
die in harde armbanden en engsluitende halsbanden handelt .
Help mij to paard . Gij bevalt mij en ik wil u van dienst zijn .
Reken op niemand dan op mij, zelfs niet op uw oom, of op
lord Crawford, en spreek tegen niemand van de hulp, die gij
mij, zoo joist van pas, in mijn ontmoeting met dit dier bewezen hebt, want hij, die zich beroemt een koning bij zulk een
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ernstige gelegenlieid to hebben bijgestaan, kan verzekerd zijn,
dat het genot zich to beroemen zijn eenige belooning zal wezen .
De koning blies toen op zijn horen, en dit geluid bracht
Dunois en onderscheidene andere jagers weidra tot hem . Hij
ontving hun gelukwenschen over het vellen van het edele flier, en
zonder schroom eigende hij zich een veel grooter aandeel in
dezen roem toe flan hem billijkerwijze toekwam ; want over den
bijstand van den jongen Durward sprak hij zoo licht als een
jager, die zich op het getal stukken wild in zijn weitasch beroemt, over de medewerking van zijn knecht spreekt . Vervolgens beval hij Dunois, het zwijn aan de monniken van St . Martin
van Tours to doen brengen, opdat deze er zich, gedurende de
feestdagen, op zouden vergasten en den koning in hun gebeden
gedachtig zouden zijn .
En wie heeft zijne eminentie den kardinaal gezien? vroeg
Lodewijk . Het schijnt mij toe, flat wij aan de beleefdheid jegens
hem to kort zouden doen en weinig eerbied voor de heilige kerk
aan den flag leggen, indien wij hem in flit bosch achter lieten .
Zoo uwe majesteit mij vergunnen wil to spreken, zei Durward, ziende flat alle tegenwoordigen zwegen, dan kan ik haar
mededeelen, flat ik den kardinaal op een paard, hetwelk men
hem gegeven had, buiten bet bosch heb zien rijden .
De hemel draagt zorg voor degenen die hem toebehooren,
zei de koning . Komt aan, mijne heeren, laat ons gaan ; wij zullen heden niet meer jagen. Deer schildknaap, vervolgde hij,
zich tot Quentin wendende, geef mij mijn jachtmes, bet is ginds
bij bet zwijn uit de scheede gevallen . Stap vooruit, Dunois ; in
een oogenblik volg ik u .
Lodewijk, wiens schijnbaar onbeduidendste bewegingen dikwijls, als krijgslisten, berekend waren, verschafte zich op deze
wijze de gelegenheid om Durward nog een woord in bet bijzonder toe to spreken .
Mijn dappere Schot, zei hij, gij hebt oogen, naar ik zie .
Runt gij mij zeggen, wie den kardinaal een paard gegeven
heeft? Een of antler vreemdeling zeker, want, daar mijn hovelingen mij hem, zotlder op to houden, hebben zien voorbij rijden,
zullen zij zich niet gehaast hebben om hem dezen dienst to
bewijzen,
-- Ik heb slechts een oogenblik diegenen gezien, die dezen
dienst aan zijne eminentie hebben betoond, antwoordde Quentin, want ik heb bet ongeluk gehad om van mijn paard to vallen en spoedde mij om weer op mijn post to komen, maar ik
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geloof, dat het de gezant van Bourgondie en diens gevolg was .
Aha ! riep de koning uit : welnu ! het zij zoo ; Frankrijk
vreest hen niet .
Er vie! niets van belang meer voor, en de koning reed met
zijn gevolg naar het kasteel terug .

HOOFDSTUK

X

DE SCHILDWACHT
Nauwelijks was Quentin zijn kamertje binnengetreden am
eenige noodzakelijke veranderingen aan zijn kleeding to makers,
of zijn oom kwam hem naar de bijzonderheden vragen van hetgeen er op de jacht met hem was voorgevallen .
De jongeling, die reeds was beginners in to zien, dat Ludovick's arm beter was dan zijn hoofd, droeg in zijn antwoord
zorg, den koning in het voile bezit van de overwinning to laten,
die het hem gebleken was, dat zijne majesteit zich geheel en
uitsluitend wilde toeeigenen . De Balafre weidde daarop breed
uit over de vrij wat betere wijze, waarop hij zich in dergelijke
omstandigheden zou hebben gedragen, en voegde er zelfs, ofschoon minzaam, eenige verwijten bij over Quentin's gebrek aan
ijver am den koning to hulp to snellen, toen diens !even in gevaar was ; maar de jongeman was voorzichtig genoeg am zich
alleen daarmede to verontschuldigen, dat bet, overeenkomstig
alle regelen der jacht, niet beleefd zou zijn geweest bet door een
antler jager aangevallen wild to treffen, zonder dat deze laatste
hulp inriep . Dit gesprek was nauwelijks geeindigd, of Quentin
had groote reden om over zijn behoedzaamheid tevreden to zijn .
Er werd zacht aan de deur gekiopt, en toen hij ze geopend had,
zag hij Olivier le Damn binnentreden .
Wat zijn uitwendig voorkomen betref t, hebben wij reeds een
beschrijving van dezen geslepen, maar van alle beginselen ontblooten man gegeven . Zijn houding en manieren hadden een
groote overeenkomst met die van de kat, die, liggende en oogenschijnlijk in slaap, of het vertrek met langzame schroomvallige
stappen doorloopende, toch nauwkeurig acht slaat op het gaatje
van een of andere dngelukkige muffs, of die zich vertrouwelijk
wrijvende tegen degenen, wier hand zip wenschen zou, dat haar
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streelde, een oogenblik daarna op haar proof springt en misschien denzelf den persoon krabbelt, die haar zooeven lief koosde .
Met gebogen schouders en in deemoedige houding trail Olivier het vertrek binnen en groette den Balaf re met zooveel beleefdheid, dat elk vreemd toeschouwer er uit zou hebben moeten
of leiden, dat hij den Schotschen boogschutter om eenige gunst
kwam verzoeken . Hij wenschte Lesly geluk met het uitmuntende
gedrag, door zijn neef op de jacht betoond, en voegde er bij,
dat het de bijzondere aandacht van den koning had getrokken .
Hierop zweeg hij even en bleef met neergeslagen oogen staan,
ze slechts flu en dan eens opslaande, am tersluiks een blik op
Quentin to werpen, De Balafre merkte op, dat het ongelukkig
voor den koning geweest was niet liever hem, inplaats van zijn
neef, bij zich to hebben, daar hij het zwijn ontegenzeggelijk met
een enkelen stoat zou hebben geveld, terwiji het hem thans voor
zoover hij kon oordeelen, toescheen, dat Quentin het geheele
werk op de schouders van zijn majesteit had laten drukken .
Maar, voegde hij er bij, dit zal den koning voor zijn geheele
leven tot les verstrekken en hem leeren, om een man als mij
een beter paard to geven . Hoe zou mijn Vlaamsche knol den
Normandier van zijne majesteit hebben kunnen bijhouden? Aan
mijn sporen ontbrak het evenwel niet . Deze zaak wordt zeer
slecht ingezien, mijnheer Olivier, en gij moet den koning daarover onderhouden .
Mijnheer Olivier beantwoordde deze aanmerking slechts met
een van die langzame en dubbelzinnige blikken, die van een
lichte beweging van de hand, en een schier onmerkbaar knikken
met bet hoof d vergezeld, zoowel kunnen warden beschouwd als
een stilzwijgende toestemming op bet gezegde, als een uitnoodiging om over hetzelfde onderwerp niets meer to zeggen . Meer
levendig en doordringend was de blik, dien hij vervolgens op
den jongen schildknaap wierp, toen hij, met een moeilijk to verklaren glimlach, zei : -- Het is alzoo het gebruik in Schotland,
uw vorsten, bij gelegenheid als die van dezen morgen, in gevaar
to laten, zonder hun to hulp to snellen?
-- Ons gebruik, antwoordde Quentin, besloten am over deze
zaak niet meer licht to verspreiden, is am de vermaken van
onze koningen niet door ontijdige hulp to storm, wanneer zij
zich zonder deze redden kunnen . Wij begrijpen, dat een vorst
op de j acht hetzelfde gevaar moet loopen als elk ander, en dat
hij er zich om deze reden alleen heen begeef t . Wat ware de
jacht zonder vermoeienis of gevaar?
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Hoor dien jongen dwaas eens aan ! riep de oom ; hij is
altijd dezelfde. Altijd heeft hij een antwoord gereed, een reden
voor alles wat hij doet . l k vat niet waar hij dat talent heef t
opgedoken, want wat mij aangaat, nooit heb ik van eenige laden
reden kunnen geven, behalve van het eten, wanneer ik honger
had, mijn yolk op to roepen en dergelijke beroepszaken meer .
-- En, mijn waarde heer, zei daarop de koninklijke barbier,
zijn wenkbrauwen halverwege oplichtende cm hem aan to zien,
welke reden geef t gij voor het oproepen van het yolk?
Het bevel van mijn hoofdman, antwoordde de Balafre . Bij
St. Gilles, ik ken geen andere reden . Zoo hij het aan Tyrie of
aan Cunningham gaf, dan zouden zij het insgelijks moeten uitvoeren .
-- Dit is een afdoende krijgsmansreden, zei Olivier. Maar,
mijnheer Lesly, gij zult ongetwijfeld met niet weinig genoegen
vernemen, dat zijne majesteit zoo weinig ontevreden is over het
gedrag van uw neef dezen morgen, dat zij hem heden tot een
geheel bijzonderen dienst heef t uitgekozen .
- Hem gekozen, riep de Balafre op den toon der grootste
verwondering uit ; gij wilt zeker zeggen mij gekozen.
-- lk wil niets antlers zeggen, dan hetgeen ik zeg, hernam de
barbier, zeer minzaam, maar op vasten toon . De koning wil uw
neef een last opdragen .
Hoe dan! riep de Balafre opnieuw ; hoe komt het, dat zijne
majesteit een kind boven mij verkiest?
- lk kan u, mijnheer Lesly, geen betere reden geven, antwoordde Olivier, dan die, welke gij zelf zooeven bijbracht ; aldus is het bevel van zijne majesteit . Maar zoo ik mij eenige
gissing dunf veroorloven, dan is het misschien, dat zijne majesteit iemand voor een zending noodig heef t, die meer geschikt
is voor een jonge man, gelijk uw neef, dan voor een ervaren
krijgsman gelijk gij . Maak u derhalve gereed, jongeman, en
volg mij . Neem een snaphaan mee, want gij moet op schildwacht staan .
- Op schildwacht! herhaalde de oom .,Zijt gij wel zeker, mijnheer Olivier, dat gij u niet vergist? De binnenwachten zijn nog
nooit toevertrouwd geweest dan aan hen, die, gelijk ik, twaalf
jaar in ons korps gediend hebben .
lk ben van den wil van zijne majesteit geheel zeker, antwoordde Olivier ; en ik mag niet langer gedoogen, dat er met
de uitvoering wordt gedraald . Heb de goedheid uw neef in zijn
uitrusting to helpen .

Quentin Durward, 9
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De Balafre, die noch boosaardig, noch jaloersch was, haastte
zich om Quentin in het aantrekken van zijn wapenrusting behulpzaam to zijn, en gaf hem tegelijk eenig onderricht omtrent
de wijze, waarop hij zich to gedragen had, als hij op zijn post
zou staan ; hij brak deze lessen echter van tijd tot tijd door een
kreet van verwondering af, dat zulk een goed geluk zoo spoedig aan een zoo jong soldaat to beurt viel .
Nooit, zei hij, heef t men iets dergelijks in de Schotsche
lijf wacht gezien, zelf s niet met mij ; maar hij gaat zeker bij de
pauwen en papegaaien op schildwacht staan, die de gezant van
Venetie onlangs aan zijne majesteit ten geschenke heeft gegeven, lets anders kan het niet zijn, en char deze dienst voor
niemand dan een baardeloozen knaap geschikt is, voegde hij er
bij, zijn knevels optrekkende, zoo verheug ik mij, dat de keus
van den koning op mijn neef je is gevallen .
Begaaf d met een levendigen geest en een gloeiende verbeelding, hechtte Quentin vrij wat meer belang aan het bevel, dat
hij ontvangen had, en zijn hart klopte van vreugde bij de gedachte aan een onderscheiding, welke hem een snelle bevordering beloof de. Hij nam zich voor, om op de gesprekken en
zelfs de gebaren van zijn leidsman bijzonder acht to slaan, want
hij vermoedde, dat daaraan in sommige gevallen tenminste, een
tegenovergestelde uitlegging moest worden gegeven, zooals men
zegt, dat de waarzeggers de droomen verklaren . Hij icon niet
anders dan zich gelukwenschen met de gebeurtenissen van dien
morgen zoo geheim to hebben gehouden, en nam een besluit,
dat, zijn jeugd in aanmerking genomen, een hoogen graad van
voorzichtigheid aan den dag legde ; het bestond daarin, om al
zijn gedachten in zijn hart op to sluiten en zijn tong in volkomen bedwang to houden, zoolang hij de lucht zou inademen van
dit afgezonderde en geheimzinnige hof .
Hij was weldra gereed, en Olivier le Damn volgende, trok hij,
met den snaphaan op schouder, de kazerne uit ; want, of schoon
de Schotsche lijfwacht den naam van boogschutters behield,
had zij den bong, die nooit het gelief koosde wapen der Schotten
geweest was, al spoedig door het schietgeweer doen vervangen .
Met een houding, die tegelijk verbazing en nieuwsgierigheid
uitdrukte, volgde zijn corn hem lang met de oogen, en, ofschoon
noch wangunst, noch de hatelijke gewaarwordingen, die zij verwekt, iets gemeens hadden met de onschuldige gedachten, welke
er door zijn hersens waarden, scheen het hem echter toe, dat de
gunst, aan zijn neef reeds op den eersten dag van den dienst
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betoond, voor zijn eigen gewicht een weinig vernederend was,
en dit denkbeeld matigde bet genot, dat hij antlers zou smaken .
Ernstig schudde hij het hoofd, opende een kast, pakte een
groote lederen flesch met ouden wijn, schudde die, om to zien
of de inhoud niet reeds aanmerkelijk begun to verminderen, en
een beker vol geschonken hebbende, ledigde hij dien in een teug
en zette zich in een wijden eikenhouten armstoel neer. Daarop
schudde hij weer bet hoofd en scheen van die beweging zooveel
verlichting to ontvangen, dat hij ze voortzette, totdat hij in een
sluimering viel, waaruit hij slechts door het gewone teeken tot
het middagmaal werd gewekt .
Durward intusschen, door Olivier le Damn geleid, trok door
verschillende, zooveel verwelfde als onoverdekte gangetjes, Tangs
trappen en galerijen, die alien, door middel van geheime deuren, met elkander gemeenschap hadden, en kwam eindelijk in
een ruime zaal, welke met een behangsel was bekleed, dat meer
oud dan schoon was, alsmede met eenige in dien harden en
kouden stijl uitgevoerde schilderijen, welke den dageraad der
kunst kenmerkte . Zij moesten de paladijnen van Karel den
Grooten voorstellen, die zulk een belangrijke rol in de vroegere
geschiedenis van Frankrijk spelen ; en daar de vermaarde Roeland met zijn reusachtige gestalte het meest de aandacht trok,
had men dit vertrek de galerij van Roeland genoemd .
Hier blijft gij op schildwacht staan, zei Olivier flui~terend
tot hem, alsof hij vreesde, dat de vorsten en krijgslieden, die
hem omringden, zich aan een luider stem zouden ergeren, of
wel beducht was de echo's to zullen wekken, die in de gewelven
en het Gotische beeldhouwwerk dezer hooge en sombere zaal
schuilden .
- Wat is het woord? vroeg Durward met een stem, die niet
luider dan die van Olivier klonk .
Is uw snaphaan geladen? vroeg de barbier hem, inplaats
van to antwoorden .
Dat zal spoedig gedaan zijn, antwoordde Quentin ; en na
zijn wapen geladen to hebben, ontstak hij zijn lout aan de overblljfselen van een bijna ultgedoofd your, dat in zulk een widen
schoorsteen lag, dat men dien voor een afzonderlijk vertrek of
een Gotisch kapelletje zou hebben kunnen aanzien . Gedurende
dien tijd zei Olivier hem, dat hij nog niet met een der voornaamste voorrechten van zijn korps bekend was, hetwelk hierin
bestond, dat het zijn bevelen rechtstreeks van den koning of den
grout-connetabel Untying, zonder dat zij door den mond van zijn
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officieren behoefden to gaan . - Jongeman, ging hij vervolgens
voort, gij zijt bier op last van zijne majesteit geplaatst, en gij
zult weldra vernemen, wat gij er to doers hebt . Intusschen blijf t
gij in deze galerij, waar gij been en weer loopen kunt of blijven
stilstaan naar bet u goeddunkt ; maar gij moet niet gaan zitten
en ook geen oogenblik uw wapens afleggen. Het is u ook niet
geoorloof d om to f luiten of hardop to zingers, maar gij moogt
eenige kerkelijke gebeden prevelen, ja, zelfs eenige zedelijke liedjes neurien . Vaarwel en pas goed op .
Pas goed op ! dacht de jonge krijgsman, terwijl zijn geleider
zich stil en met dien
sluipenden
stag,
die hem eigen was,
door een achter bet
behangsel verborgen zijdeur verwijderde. En op wien
of op wat moet ik
passers? 1k zie niet
in dat ik bier eenigen anderen vijand
dan ratters of vleermuizen kan to bekampen hebben,
tenzij die oude leelijke helden die
daar hangers levend
mochten worden en
mij kwamen storen. Maar komaan,
bet is mijn plicht,
naar bet schijnt ;
ik moet dien uitvoeren .
Toen hij aldus bet stellige besluit genomen had, om zijn plicht
streng to volbrengen, trachtte hij den tijd to korten met neurien van eenige van die gezangen, welke hij in bet klooster had
geleerd, waar hij, na den flood van zijn vader, een schuilplaats
had gevonden . Hij kon zich daarbij niet weerhouden to bedenken, flat, zonder de verandering van zijn kleeding, die van een
monnikskap in een fraaie monteering, gelijk hij thans droeg,
was verkeerd, zijn wandeling in een koninklijke galerij van
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Frankrijk veel geleek naar die, welke hij zoo dikwijls en met
zooveel verveling in de kloosterlijke afzondering van Aberbrothock had gedaan.
Als ware het om zich to overtui en, dat hij niet 1an er de
bewoner van een cel, maar een wereldburger was, begon hij weldra, op niet hoogeren toon dan hem was ver und, een van die
oude balladen to zingen, die hij van den ouden harpspeler van
zijn f amilie geleerd had . Op deze wijze bracht hij een vrij langen tijd door, en het was reeds twee uur in den namiddag geworden, toen de eetlust Ouentin herinnerde, dat, indien de goede vaders van Aberbrothock nauwgezet warm in bet vorderen
van zijn tegenwoordigheid bij de kerkeliike plechtigheden, zij
hem niet minder stipt de uren der maaltijden aankondigden ;
terwijl in een koninklijk kasteel, nadat hij den morgen op de
jacht en vervolgens drie of vier uren op schildwacht had doorgebracht, niemand er aan scheen to denken, dat hij zeer verlangend naar zijn middageten moest zijn .
Er bestaat echter een tooverkracht in welluidende tonen, die
alleszins berekend was om bet ongeduld, hetwelk Quentin in
dat oogenblik ondervond, to bedaren . Aan de twee uiteinden
der galerij bevonden zich twee met zwaar loof werk versierde
deuren, die waarschijnlijk de toegang verstrekten tot verschillende reeksen van vertrekken, welke door middel van de galerij
gemeenschap hadden . Terwijl de schildwacht tusschen deze deuren op en neer wandelde, werden zijn ooren gestreeld door een
heerlijke muziek, die zich plotseling binnen een ervan hooren
liet, en hem toescheen door dezelf de luit en stem to worden
voortgebracht, welke hem den vorigen dag in verrukking hadden
gebracht . Al de droomen, die hij 's morgens had gehad, en
waarvan de herinnering door de zoo belangrijke opvolgende gebeurtenissen was verzwakt, stonden levendiger dan ooit voor
zijn geest, en als wortel schietende op de plaats, waar zijn oor
de goddelijke klanken het best kon opvangen, geleek hij, met
zijn snaphaan op den schouder, zijn mond half geopend, en
met zijn oog, oor, ja, zijn gebeele ziel naar het punt van aantrekking gericht, meer naar bet beeld van een steenen schildwacht dan naar een bezield wezen .
Deze heerlijke klanken kon hij echter slechts gedeeltelijk booren . Sleepend gingen zij voort en hielden tusschen beiden zelfs
geheel op, om na een stilte, waarvan de duur onzeker was, opnieuw los to breken . Maar, behalve dat de muziek, evenals de
schoonheid, er gewoonlijk slechts to verleidelijker door wordfi}
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wanneer zij haar bekoorlijkheden niet dan bij tusschenpoozen
ten toon spreidt, en de verbeelding de leegte doet aanvullen
door den of stand veroorzaakt, bezat Quentin, gedurende de
gapingen in zijn genot, nog stof genoeg om zijn droomen to
voeden . Volgens hetgeen hij gehoord had van metgezellen van
zijn oom en het tooneel, dat in de gehoorzaal had plaats gegrepen, kon hij niet twijfelen of de sirene, die aldus zijn ooren
streelde, was geenszins de dochter of bloedverwant van een
gemeenen herbergier, gelijk hij gemeend had, maar de ongelukkige vermomde gravin, om wie koningen en vorsten op het punt
stonden het zwaard to trekken . Allerlei zonderlinge denkbeelden, waaraan een ondernemend en avontuurlijk jongeling zich
in een avontuurlijke en ondernemende eeuw gemakkelijk overgaf, verdreven het ware tooneel van handeling uit zijn gedachten, en stelde ervoor in de plaats een wereld van begoochelingen, waarin hij verdwaald raakte. Maar onverwacht werd hij
tot de wezenlijke wereld teruggeroepen door een hand, die zijn
wapen greep, en een ruwe stem, die hem aan het oor toeriep
Waarachtig, heer schildknaap, mij dunkt, dat gij slapend op
wacht staat .
Het was de aangename, maar indrukmakende en schampere
stem van meester Pieter ; en Quentin, plotseling tot zichzelf
gekomen, stood van schaamte en vrees verpletterd, toen hij
bespeurde, dat hij zoo diep in zijn mijmering verzonken was
geweest, dat de koning, die waarschijnlijk door een geheime deur
stilletjes was binnengekomen, hem, zonder dat hij bet opgemerkt
had, genoeg genaderd was om hem to kunnen ontwapenen .
In zijn verbazing was zijn eerste beweging geweest, om zijn
snaphaan, door een ruk, die den koning achteruit deed deinzen,
terug to bekomen . Toen vreesde hij, dat hij, toegevende aan die
natuurlijke neiging, welke een dapper man elke poging om hem
to ontwapenen, doet weerstaan, het misnoegen van den koning
zou hebben vermeerderd, door aldus als bet ware met hem to
worstelen. Met dit denkbeeld vervuld, nam hij zijn snaphaan
terug, bijna zonder to weten wat hij deed ; en hem op zijn
schouder leggende, bleef hij onbeweeglijk voor den vorst staan,
diep hij gelooven moest, in de hoogste mate verstoord to
hebben .
Lodewijk, wiens gewelddadige handelingen minder uit een natuurlijke woestheid en wreede inborst dan wel uit een achterdochtige staatkunde voortsproten, bezat echter een goed gedeelte van die schampere gestrengheid, die hem ook in de burger-
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lijke samenleving tot een dwingeland zou hebben gemaakt, en
hij scheen altijd in de onrust, welke hij verwekte, vermaak to
scheppen . Bij deze gelegenheid echter misbruikte hij zijn meerderneid niet en vergenoegde zich met tot Durward to zeggen
-- De dienst, welken gig ons dezen morgen bewezen hebt, is
meer dan voldoende om eemge onachtzaamheid in zulk een jong
soldaat to verschoonen . Hebt gij gegeten?
Quentin, die eerder verwachtte naar den groot-provoost gezonden, dan zoo vriendelljk toegesproken to warden, antwoordde
nederig ontkennend.
Arme jongen, zei Lodewijk toen, op veel minzamer toon
dan naar gewoonte, door den hanger is hij overmand geworden !
1k weet, dat uw eetlust een wolf is, ging hij voort, en ik zal u
op mijn beurt van een wild deer bevrijden gelijk gij er mij van
bevrijd hebt . Gij hebt u met bescheidenheid in deze zaak gedragen, en ik zal dit niet vergeten . Kunt gij het nag een uur zonder
eten uithouden?
Vierentwintig uur, sire, antwoordde Durward, of ik zou
geen echte Schot zijn.
Voor geen tweede koninkrijk, hernam de vorst, zou ik de
pastei willen wezen, die gij na zulk een vasten ontmoeten zoudt .
Maar het is thans niet om uw middagmaal, maar om het mijne
to doen . 1 k heb heden, en geheel of gezonderd, den kardinaal
La Balue en dien Bourgondischen gezant, dien graaf Crevecoeur

bij mij aan tafel, en . . . het zou kunnen gebeuren . . . De duivel
heeft het verbruid druk, als vijanden op den voet van vriendschap bij elkander komen .
Hierop zweeg de koning en nam een sombere en nadenkende
houding aan . Quentin waagde het eindelijk to vragen, welken
plicht hij bij deze gelegenheid to vervullen had .
Met uw geladen geweer, antwoordde Lodewijk, moet gij
achter een kast blijven staan, en zoo er verraad plaats heeft,
den verrader neerschieten .
- Verraad, sire! riep Durward uit, in een kasteel dat zoo
goed bewaakt is !
- Gij meent, dat dit onmogelijk is, hernam de koning, zonder
over zijn vrijmoedigheid verstoord to zijn ; maar onze geschiedenis levert het bewijs, dat het verraad door een boorgat kan
kruipen . Het verraad door wachters belet ! Jonge dwaas die gij
zij t ! Quis custodiat ipsos custodes ? Wie waarborgt mij tegen
het verraad van die wachters zelf ?
- Schotsche eer, sire, antwoordde Quentin vrijmoedig .
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-- Gij hebt gelijk . Dit antwoord bevalt mij . Het is waar,
hervatte Lodewijk op een opgeruimden toon ; de Schotsche eer
heel t zich nog nooit verloochend, en daarom stel ik er mijn
vertrouwen in . Maar het verraad . . . En zijn sombere houding
weer aannemende, wandelde hij met ongelijkmatige schreden de
kamer op en neer. Daarop ging hij aldus voort
Het verraad plaatst zich aan onze tafels ; het fonkelt in
onze bekers ; het draagt de baarden van onze raadsheeren ; doet
zich voor onder den glimlach van onze hovelingen zoowel als
onder de luchthartige scherts van onze narren . Bovenal verbergt
het zich onder het vriendelijke voorkomen van een verzoenden
vijand. Lodewijk van Orleans verliet zich op Jan van Bourgondie - in de rue Barbette werd hij omgebracht, Jan van Bourgondie verliet zich op de partij van Orleans -- op de brug van
Montereau werd hij van kant gemaakt . Ik verlaat mij op niemand . Hoor mij aan : ik zal dien onbeschof ten Bourgondier
nauwlettend in het oog headers, evenals den kardinaal, wiens
trouw mij insgelijks verdacht is . Als ik roep : Schotland, vooruit ! schiet Crevecoeur dan op de plaats dood .
Dit is mijn plicht, zei Quentin, wanneer het levers van uwe
majesteit in gevaar is .
Zeker, hernam de koning, zoo versta ik het ook . Welke
vruchten zou ik van den dood van een onbeschof ten soldaat kunnen plukken? Zoo het de connetable Sint Paul ware . . .? Hier
zweeg de vorst opnieuw, alsof hij gevreesd had jets to veel gezegd to hebben, en hernam toen glimlachend
Onze schoonbroeder, Jacobus van Schotland, uw koning
Jacobus, doorstak Douglas, terwijl hij hem in zijn koninklijk
kasteel van Skirling gastvrijheid bewees.
Van Stirling, sire, antwoordde Quentin ; en dit was een
daad waaruit niet veel goeds ontstond .
- Noemt gij dit kasteel Stirling, zei de koning, zonder naar
het scheen, acht to slaan op hetgeen Quentin daarna gezegd
had . Het zij zoo, Stirling ; de naam doet niets tot de zaak . Wat
overigens deze lieden betref t, ik wil hun geenerlei leed doers ; ik
zou daar volstrekt geen nut uit trekken . Maar zij zouden ten
onzen aanzien weleens minder onschuldige voornemens kunnen
hebben, en in dit geval reken ik op uw snaphaan .
lk zal nauwlettend acht op het sejn geven, sire, maar
toch . . .
Gij aarzelt ! spreek ! I k sta het u toe . Lieden als gij kunnen
sours een nuttigen wenk geven .
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-- Ik wilde alleen de vrijheid nemen van to zeggen, dat, zoo
uwe majesteit reden heeft om dien Bourgondier to wantrouwen,
het mij verwondert, dat gij hem zoo afzonderlijk u nabij laat
komen .
Weest gerust, heer schildknaap ; er zijn gevaren, die verdwijnen wanneer men ze trotseert, en die noodlottig warden,
wanneer men laat blijken, dat men ze vreest . Wanneer ik een
grommenden hand stout tegemoet treed en hem streel, dan heb
ik tien kansen tegen een, dat ik hem bedaar ; maar leg ik angst
voor hem aan den dag, dan zal hij mij aanvallen en bijten . Ik
wil openhartig met u zijn, Quentin ; het is van belang voor mij,
dat die man niet met wrok vervuld tot zijn onstuimigen meester
terugkeert ; en gaarne wil ik tot bereiking van dat doel eenig
gevaar loopen, daar ik nimmer geaarzeld heb mijn levee voor
het welzijn van mijn koninkrijk in de waagschaal to stellen .
Volg mij .
Lodewijk deed den jongen schildknaap, voor wien hij een bijzondere genegenheid scheen to hebben opgevat, door de zijdeur
gaan, waardoor hij zelf gekomen was, en zei hem, op die deur
wijzende : - Hij, die aan het hof vooruit wil komen, moet de
geheime trappen en deuren, ja, zelfs de luiken en vallen in de
paleizen der koningen evengoed kennen, als de groote ingangen
en de dubbele deuren .
Na een langen doolhof van gangen en portalen to zijn doorgetrokken, trail de koning een verwulfd zaaltje binnen, waar
een tafel voor drie personen gedekt stand . De stoffeering ervan
was zoo eenvoudig, dat men ze bijna armoedig zou hebben kunnen noemen. Een groote, maar verschuifbare en zeer lichte kast,
waarin zich eenig gouden en zilveren vaatwerk beyond, was het
eenige, dat min of meer aan een koninklijk paleis deed denken .
Lodewijk wees Durward zijn plaats achter deze kast aan, die
hem geheel verborg ; en na zich verzekerd to hebben, door in
verschillende gedeelten van het vertrek to gaan staan, dat men
hem van geenerlei karat bespeuren kon, gaf hij hem zijn laatste
bevelen . -- Herinner u de woorden : Schotland, vooruit ! Zoodra
ik die zal uitspreken, moet gij de kast omver werpen, zonder u
om bekers of kannen to bekreunen, en met vaste hand op Crevecoeur vuur geven ; als gij hem mist, moet gij hem met uw
sabel afmaken . Olivier en ik zullen ons wel met den kardinaal
belasten.
Na deze woorden hues hij op een fluitje, wat terstond Olivier
deed verschijnen . Deze man was eerste kamerdienaar zoowel
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als barbier van den koning, of liever hij verrichtte al de diensten,, welke onmiddelrijk den persoon van zijne majesteit betroffen . Hij werd door twee bejaarde mannen gevolgd, de eenige, die aan tafel bedienen moesten . Zoodra de koning gezeten
was, werden de gasten binnengelaten, en Quentin, hoezeer geheel
onzichtbaar voor hen, was toch zoodanig geplaatst, dat hem
geen enkele bijzonderheid van deze samenkomst ontsnapte .
Lodewijk ontving hen met een hartelijkheid, die Durward niet
gemakkelijk overeen kon brengen met den hem ge even last en
het doel waarmee hij aldaar was geplaatst . De koning scheen
niet alleen van alle vrees bevrijd to zijn, maar men zou zelfs
hebben gezegd, dat de twee personen, die hij met een plaats
aan zijn tafel had veteerd, mannen warm, aan wie hij met bet
grootste recht een onbepaald vertrouwen schenken en de meeste
achting betoonen Icon . Zijn gedrag was de waardigheid en tegelijkertijd de beleefdheid zelf, rndien alles wat hem omringde,
en zelfs de kleederen die hij droeg, al minder pracht aan den
dag legden dan de geringste vorstjes van bet koninkrijk bij
plechtige gelegenheden ten toon spreidden, verrieden toch van
den anderen kant zijn woorden en gebaren den machtigen
monarch in een oogenblik van gemeenzaamheid . Quentin geraakte in verzoeking om to gelooven, dat bet gesprek, hetwelk
hij met den koning had gehad, een Broom was geweest, of wel
Bat de eerbied en onderdanigheid van den kardinaal en de
rondborstige hooding van den edelen Bourgondier de vermoedens van den koning geheel verdreven hadden .
Maar terwijl de gasten de plaatsen bezetten, welke hun aan
de tafel van den vorst warm aangewezen, wierp de koning een
blik op hen, zoo snel als de bliksem, en keek vervolgens naar
de kast, waarachter Durward was verscholen . Deze blik was
door zulk een uitdrukking van haat en wantrouwen tegen zijn
twee gasten bezield ; hij scheen een zoo stellig bevel voor Durward to bevatten om zorgvuldig op to passen, Bat hem niet de
minste twijfel kon overblijven, of de achterdocht van Lodewijk
bleef nog altijd even sterk ; en hij was Bus nog meer dan ooit
verwonderd over den dichten sluier, waarmee deze vorst zijn
wantrouwen wist to bedekken .
De taal, die Crevecoeur in bet bijzijn van zijn gansche hof
tegen hem gesproken had, scheen de koning geheel to hebben
vergeten ; hij, praatte met hem over den ouden tijd, de gebeurtenissen, die er gedurende zijn verblijf in Bourgondie hadden
plaats gehad, en vroeg hem naar al de edellieden, welke hij des-
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tijds had gekend, alsof dat tijdstip het gelukkigste van zijn
geheele leven was geweest, en alsof hij voor al degenen, die
tot veraangenaming van zijn ballingschap hadden bijgedragen,
de teederste gevoelens van vriendschap en dankbaarheid was
blijven koesteren,
lndien ik de gezant van een andere natie had moeten ontvangen, zei hij, dan zou ik meer pracht en statie hebben tentoon
gespreid ; maar jegens een ouden vriend, die op het kasteel van
Genapes aan mijn tafel placht to eten, heb ik mij willen toonen
gelijk lk gaarne ben, als den ouden Lodewijk van Valois, zoo
stil en eenvoudig als de geringste burger van Parijs . Evenwel,
heer graaf, ik heb last gegeven om ons beker to onthalen dan
naar gewoonte, want ik ken uw cud Bourgondisch spreekwoord :
,Een goede maaltijd is beter dan een fraai kleed', en ik heb
daarom bevolen, dat men ons een goed middagmaal zou opdisschen . Wat den wijn aangaat, gij weet, deze is het voorwerp
van een alouden naijver tusschen hrankrijk en Bourgondie, dock
wij zullen de zaken zoodanig schikken, dat beide landen voldaan
zijn . Op uw gezondheld zal ik Bourgogne drinken, en gij zult
mid met Champagne bescheld doen . Olivier, geef mij een glas
Auxerre, en tegelijkertijd hief hij het toenmaals zeer bekende
liedje aan :
„Auxerre est la boisson des rois ."
-- Heer graaf, ging hij voort, ik drink op de gezondheid van
onzen goeden en waarden neef, den edelen hertog van Bourgondie . Ohvier, vul dien gouden beker met wijn van Rheims,
en bied hem, geknield, den graaf aan, want hij vertegenwoordigt heer onzen waarden broeder . Mijnheer de kardinaal, uw
beker zullen wij zelf vullen.
Gij hebt hem reeds gevuld, sire, zelfs tot overloopens toe,
zei de kardinaal, op den onderworpen toon van een gunsteling,
die tot een goedhartigen meester spreekt .
Wij weten, dat uwe eminentie in staat is om hem met een
vaste hand to houden, antwoordde de koning . Maar welke partij
kiest gij in onzen grooten twist? Sillery of Auxerre, Frankrijk
of Bourgondie?
1k zal onzijdig blijven, sire, antwoordde de kardinaal, en
mid voortaan aan Auvergne houden .
De onzljdlgheld is een gevaarlijke rol, hernam de koning .
Maar zlende, dat de kardinaal een weinlg bloosde, veranderde
hij van onderwerp en voegde erbij : Maar gij verkiest den

140
Auvergnewijn, daar hij zoo edel is, dat hij het water niet verdraagt . welnu, heer graaf, gij aarzelt den beker to ledigen ; ik
hoop toch, dat gij geen nationals bitterheid op den bodem vindt.
-- 1k wenschte wel, sire, antwoordde de graaf, dat alle nationals twisten zoo gemakkelijk konden worden bijgelegd, als de
naijver tusschen onze wijnbergen .
Met den tijd, heer grant, met den tijd, hervatte de vorst ;
even gemakkelijk als gij thans dien Champagnewijn gedronken
hebt ; en thans daar hij gedronken is, verzoek ik u mu het genoegen to doen van dien beker in uw boezem to steken en als
sen bewijs van mijn achting to bewaren . Dit is sen geschenk
dat ik aan den eersten den besten niet licht doen zou . Die beker
heef t toebehoord aan den schrik van Frankrijk, Hendrik V van
Engeland. Hij werd bemachtigd bij het overgaan van Rouaan,
toen die eilanders door de vereenigde wapenen van Bourgondie
en Frankrijk uit Normandie worden gejaagd . 1k kan hem dus
geen waardiger meester geven dan sen edelen Bourgondier, die
west, dat alleen door de eensgezindheld tusschen twee naties
het vasteland tegen het juk van Engeland kan beveiligd blijven .
Het antwoord van den graaf was overeenkomstig de omstandigheden, en Lodewijk gaf zich onbedwongen aan de spotachtige vroolijkheid over, welke flu en dan zijn antlers sombere
gemoedsgesteldheid ophelderde . Altijd, gelijk natuurlijk was, het
gesprek naar zijn goedvmden wendende, maakte hij gestadig
allerlei stekelige opmerkingen, die wel altijd geestig waren, maar
zelden uit sen goed hart schenen voort to komen ; en de anecdotes, die hij er onder mengde, schitterden meer door luimigheid dan welvoegelijkheid . Gees enkel woord echter verried den
toestand van sen man, die, uit vrees van vermoord to zullen
worden, sen gewapend persoon in het vertrek had verborgen,
om hem to beschermen .
De vroolijkheid van den koning werd onbewimpeld door den
graaf beantwoord, terwijl de prelaat van meer bulgzamen aard,
bij elks grap van den koning uitbarstte in lachen en er altijd
nog jets bijvoegde om er de uitwerking van to versterken, zonder zich in het minst over uitdrukkingen to bekreunen, welke
den jongen Schot in zijn schuilhoek deden blozen . Na verloop
van anderhalf uur stond men van tafel op, en de koning, zijn
gasten beleef d vaarwel zeggende, gaf hun daardoor to verstaan,
dat hij verlangde alleen to zijn .
Zoodra zij vertrokken waren en ook Qlivier zich verwijderd
had, riep hij Durward to voorschijn ; dock met zoo zachte stem,
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dat de jongeman zich nauwelijks verbeelden kon, dat het dezelf de was, die nog zoo kort geleden vroolijkheid aan het f eest
had gegeven . Toen hij naderde, bespeurde hij, dat het gelaat
van den koning een gelijksoortige verandering had ondergaan .
1-let vuur van een gedwongen levendigheid was in zijn oogen
gedoofd ; de glimlach had zijn lippen verlaten, en al zijn trekken spreidden dezelf de vermoeidheid ten toon als die van een
groot tooneelspeler, die zijn krachten in het uitvoeren van een
gelief koosde rol had uitgeput.
-- Gij zijt nag niet afgelost, zei Lodewijk, maar neem
eenige ververschingen ; deze tatel zal u het noodige da4rtoe aanbieden. Daarna zal ik u mededeelen hetgeen gig nag to doen
hebt, want ik weet, dat een uitgehongerde maag geen ooren
heef t.

HOOFDSTU K X 1

DE GALERIJ VAN ROELAND
Ofschoon Lodewijk van al de monarchen van Europa ongetwijfeld de naijverigste was op zijn gezag, wist hij zich nochtans
met het wezen ervan tevreden to stellen ; en niettegenstaande
hij zeer wel wist, welken eerbied men aan zijn rang verschuldigd
was en er de bewijzen werkehjk oak van vorderde, veronachtzaamde hij evenwel gewoonlijk al hetgeen slechts tot de uiterlijke praal daarvan behoorde.
De geineenzaamheid, waarmede hij onderdanen an zijn tale!
ontving en zich somtijds zelfs aan de hunne plaatste, zouden
een beteren vorst dan Lodewijk zeer bemind hebben gemaakt,
zoodat, in weerwil zelfs van zijn welbekend karakter, die klasse
van zijn onderdanen, welke niet onmiddellijk aan de gevolgen
van zijn ondeugden was blootgesteld, dit gedeeltelijk wegens den
eenvoud van zijn manieren, lichtelijk over het hoofd zag . De
tiers etat, of burgerstand, die zich onder de regeering van dezen
vorst, wiens groote scherpzinnigheid hen niet to ontkennen tot een
nieuwe trap van rijkdom en gewicht verheven had, eerbiedigde
hem, zonder hem evenwel lief to hebben ; en hij had het aan
de ondersteuning van dezen stand to danken, dat hij zich kon
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staande houden tegen den haat der edelen, die hem beschuldigden van, door diezelfde verachting der hofgebruiken, welke
den minderen burgers zoozeer behaagde, de Fransche kroon to
onteeren en hun schitterende voorrechten to ontluisteren .
Met een geduld, dat de meeste andere vorsten als vernederend zouden hebben beschouwd, ja, misschien zelfs met een gewaarwording van genot, stond de koning to wachten totdat de
schildknaap van een van zijn boogschutters zijn verslindenden
honger had gestild . Men kan echter wel nagaan, dat Quentin
to veel gezond verstand en voorzichtigheid bezat, om bet geduld
van een koning op een to harde proef to stellen, en inderdaad
wilde hij herhaaldelijk zijn maaltijd eindigen, zonder dat de
koning bet hem wilde toestaan.
Neen, neen, zei hij, ik zie aan uw oogen, dat u nog cooed
overschiet. Ga voort ; bij God en bij St . Denis ! hervat den aanval . Ik zeg u, dat een goede maaltijd en een mis de zaken van
een christen nooit benadeelen. -- Drink een glas wijn, maar
wees tegen de f lesch op uw bowie ; die is de klip van uw landslieden zoowel als die der Engelschen, die, op deze dwaasheid
na, de beste soldaten zijn, welke ooit de wapens hebben gehanteerd. -- Komaan, wasch gauw uw handen, vergeet uw dankzegging niet en volg mij .
Durward gehoorzaamde, en na door eenige menigte nog andere
gangen dan door welke hij gekomen was, en die niet minder
een snort van doolhof uitmaakten, to zijn geleid, beyond hij
zich opnieuw in de galerij van Roeland.
Herinner u we!, zei de koning op een toon van gezag, dat
gij dezen post nooit verlaten hebt en dat dit uw antwoord aan
uw nom en uw kameraden moet zijn . Hoor, teneinde dit bevel
to beter in uw geheugen to prenten, schenk ik u dezen gouden
ketting . Tegelijkertijd wierp hij hem een ketting van groote
waarde op den arm. -- Ofschoon ik er niet van houdt om mij
zelf op to sieren, toch verschaf ik altijd aan hen, wien ik mijn
vertrouwen schenk, de middelen om zich kostbaar uit to dossen.
Wanneer echter een ketting, gelijk deze, niet voldoende is om
een onbescheiden tong to boeien, dan heeft mijn vriend Tristan
een halssieraad, dat nooit f aalt een volkomen genezing to bewerken. Let nu op hetgeen ik u zeggen zal . Geenerlei manspersonen, behalve Olivier en ik, mag bier dezen avond doorgaan ;
maar er zullen dames komen, van welken kant der galerij is
onzeker ; mogelijk wei van beide kanten . Zoo zij u toespreken,
moogt gij haar antwoorden, maar, daar gij op schildwacht staat,
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moet uw antwoord kort zijn, gij moogt haar echter van uw kant
volstrekt niet toespreken of trachten bet gesprek to rekken .
Zorg goed to hooren wat zij zeggen zullen . Uw ooren zijn zoowel in mijn dienst als uwe armen ; ik heb a met lichaam en ziel
gekocbt, en hetgeen gij dus van haar onderhoud zult kunnen
verstaan, moet gij u wel in het geheugen prenten, totdat gij het
mij zult hebben medegedeeld, waarna gij het moet vergeten . En
als ik alles wel bedenk, dan zal bet best zijn, dat gij u als een
pas uit zijn bergen gekomen Schot houdt, die onze zeer christelijke taal niet kept . Wanneer zij a dus toespreken, moet gij niet
antwoorden . Dit plan zal u van alle verlegenheid bevrijden en
zij zullen des to vrijer in uw tegenwoordigheid spreken . Gij
hebt mij begrepen ; vaarwel . Wees voorzichtig, en gij bezit een
vriend .
Nauwelijks had de koning uitgesproken, of hij verdween achter bet behangsel, en liet Quentin alzoo voile vrijheid om over
hetgeen hij gezien en gehoord had, na to denken . De jonge
Schot beyond zich in een toestand, waarin bet aangenamer is
vooruit dan achteruit to zien, want de herinnering dat hij op
Crevecoeur had staan loeren, als een jager achter een boomstruik op een bert, had volstrekt niets streelends voor hem . Het
is waar, dat de maatregelen van den koning zuiver verdedigend
waren, maar hoe kon hij weten of hij niet weldra last tot een
aanvallende onderneming van gelijken aard zou ontvangen . Dit
zou hem dan in een zeer onaangenamen toestand plaatsen, want
hij had van bet karakter van zijn meester reeds genoegzaam kennis verkregen, om er niet aan to twijfelen of hij was verloren,
indien hij weigerde to gehoorzamen, terwijl de eer hem zei, dat
de gehoorzaamheid in zulk een geval schandelijk en misdadig
zou zijn . Eindelijk begreep hij, dat bet best zou wezen zijn gedachten van dit onderwerp of to wenden, en hij bracht het
gewone troostrijke beginsel der jeugd in toepassing, om, bij bet
vooruitzicht op groote gevaren, tot zich zelf to zeggen, dat het
tijd genoeg is om aan bet to boven komen ervan to denken,
wanneer men er zich werkelijk in bevindt, en dat elke dag genoeg heeft aan zijn eigen kwaad .
Het viel Quentin des to gemakkelijker deze verstandige overdenking in toepassing to brengen, nu de laatste bevelen van den
koning hem in de gelegenheid stelden, om zich met aangenamer
denkbeelden bezig to houden dan die, welke zijn eigen toestand
hem inboezemde.
De dame van de luit was ongetwijfeld een van haar, op wie
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hij zijn aandacht vestigen moest, en hij nam zich zeer stellig
voor, om met de uiterste nauwgezetheid aan een gedeelte van
zijn ontvangen last to voldoen, en zorgvuldig elke lettergreep
op to vangen, die over haar lippen zou vloeien, teneinde to zien,
of de tooverkracht van haar woorden even groot was als die
van haar tonen . Met gelijke oprechtheid zwoer hij nochtans inwendig, van al hetgeen hij hooren mocht, den koning niets to
zullen overbrengen dan hetgeen dezen gunstige gedachten kon
inboezemen van haar, in wie hij zooveel belang stelde .
Er was intusschen geen gevaar, dat hij opnieuw op zijn post
zou inslapen . Elk koeltje dat, door een openstaand venster
blazende, het oude behangsel bewoog, scheen hem toe de komst
aan to kondigen van het voorwerp, dat zijn verbeelding bezig
hield . Met een woord . hij gevoelde die
eheimzinniee onrust,
dat onbestemde ongeduld, die altijd de liefde vergezellen en er
somtijds niet weinig toe bijdragen om die to doen geboren
worden .
Eindelijk ging er een deur krakend open, want de deuren der
vijftiende eeuw voerden deze beweging niet met zooveel stilte
uit als de onze. Maar helaas! bet was niet de deur aan bet
einde der galerij, vanwaar de zoete klanken der luit zich hadden laten hooren . Er vertoonde zich een vrouw, van twee andere
vergezeld, aan wie zij een teeken gaf om haar niet to volgen,
en zij trail de galerij binnen . Aan haar onregelmatigen tred,
die, in bet ruime vertrek, waarin zij zich beyond, nog meet uitkwam, herkende Quentin de prinses Johanna, en, de eerbiedige
houding aannemende, welke hem paste, bewees hij haar de gewone krii seer toen zij hem voorbijging. Zij beantwoordde deze
oplettendheid met een beleefde hoofdbuiging, en hij had thans
gelegenheid om haar duidelijker to zien dan 's morgens .
De trekken van deze ongelukkige vorstin bezaten bijna niets
dat de gebreken van haar houding en gang kon doen vergeten .
Weliswaar had haar gelaat, hoewel van alle schoonheid ontbloot, niets volstrekt onaangenaams, en in haar groote blauwe
gewoonlijk terneergeslagen oogen, was een zachte uitdrukking
van zielesmart en gelatenheid to bespeuren . Maar, behalve dat
zij buitengewoon bleek was, had haar vel die gele kleur, welke
een slechten staat van gezondheid aanduidt, en of schoon haar
tanden blank en regelmatig waren, zoo waren haar lippen toch
dun en bleek . Johanna Shad zeer zwaar, vlasachtig haar, zoo
licht van kleur, dat ze naar bet blauwachtige overhelde, en haar
kamenier, die deze weelderigheid ongetwijfeld voor een schoon-
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heid hield, maakte de zaak niet veel beter door dit haar rondom bet bleeke aangezicht to krullen, zoodat bet een uitdrukking
verkreeg, welke niet die van een bewoonster van deze wereld
scheen to zijn. Eindelijk, opdat er niets aan bet portret ontbreken
zou, had Johanna een zijden japon aangetrokken van een bleeke
groene kleur, die haar geheel en al bet voorkomen gaf van een
spook .
Terwijl Quentin haar nastaarde, met een nieuwsgierigheid, die
met medelijden vermengd was - want elke blik, elke beweging
der vorstin scheen alleen deze laatste gewaarwording to willen
opwekken, - ging de deur aan de andere zijde van de galerij
open, en twee dames traden door deze binnen .
Een van haar was bet meisje, dat bij gelegenheid van bet
merkwaardige ontbijt, hetwelk Quentin in de berberg de Leliebloem had genuttigd, Lodewijk vruchten was komen brengen .
Thans met al de geheimzinnige waardigheid ombuld, welke tot
de nimf van den slier en de luit behoorde, en nu zij, tenminste
naar Durward's meening, de edele erfgenaam van een rijk graafschap was, maakte haar schoonheid nog tienmaal meer indruk
op hem, dan toen hij haar had aangezien voor de dochter van
een kastelein, die een rijken en grilzieken ouden koopman bediende . Hij begreep niet welke tooverkracbt hem haar waren
rang had verborgen gehouden . Haar kleeding was bijna zoo
eenvoudig als toen hij haar voor den eersten keer gezien had,

want zij had slechts een zwarte japon zonder bet geringste
sieraad aan. Haar hoofdtooisel bestond alleen in een krippen
sluier, die zoodanig achterovergeslagen was, dat haar gelaat
geheel onbedekt bleef en alleen, omdat Durward thans met
haar geboorte bekend was, meende hij een bevalligheid in haar
gestalte en een waardigheid in haar hooding to ontdekken, die
hem to voren niet getroffen hadden, terwijl de regelmatigheid
van haar gelaatstrekken, bet blozende van haar kleur en bet
vuur van haar oogen nog werden verhoogd door den adeldom,
then zij in haar manieren tentoon spreidde.
Al had er ook de doodstraf op gestaan, dan had Durward
zich niet kunnen weerbouden, om aan deze twee dames dezelfde
krijgseer to betoonen, welke hij aan de koninklijke princes bewezen had.
Zij ontvingen ze als personen, die aan betooningen van eerbied gewoon zijn, en beantwoordden ze beleefd ; maar Quentin
scheen bet toe - misschien was dit niets dan een jeugdige inbeelding -- dat de jongste een weinig bloosde, de oogen neer-
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sloeg en eenige verlegenheid ondervond, toen zij zijn krijgsgroet
beantwoordde. Dit Icon alleen daaraan worden toegeschreven,
dat zij zich den vermetelen vreemdeling herinnerde, die in de
herberg de Leliebloem het torentje had bewoond, dat zich niet
ver van bet bare beyond ; maar was dit een teeken van misnoegen? Deze vraag was bet hem onmogelijk op to lossen .
De gezellin der jeugdige gravin, evenals zij hoogst eenvoudig
en in rouw gekleed, was tot dien leeftijd gekomen, waarop de
vrouwen bet meest belang stellen in den roem van een schoonheid die begint to verwelken. Die, welke haar nog overbleef,
was ongetwijfeld genoeg am to doen zien, hoe groot voorheen
de macht van haar bekoorlijkheden was geweest ; en bet was
uit haar manieren blijkbaar, dat zij zich haar oude veroveringen
zeer wel herinnerde en de hoop op nieuwe zegepralen nog geenszins had vaarwel gezegd . Zij was lang van gestalte, had een
bevallige houding, hoewel een weinig trotsch, en, Quentin's
groet met een welwillenden glimlach beantwoordende, f luisterde
zij de jonge gravin tegelijkertijd eenige woorden in bet oor,
waarop deze zich nog eens naar den kant van den krijgsman
keerde, als om aan een ontvangen uitnoodiging to voldoen ; met
neergeslagen oogen evenwel sprak zij haar antwoord uit . Quentin
Icon zich niet weerhouden to vermoeden, dat de meer bejaarde
dame zijn knappe houding aan de andere had willen doen opmerken, en het denkbeeld, dat zij de oogen nu op hem geslagen
had, verrukte hem, om welke reden is mij onbekend . Misschien
dacht hij, dat er reeds een snort van geheimzinnige betrekking
tusschen hen begon to bestaan, die aan de geringste zaak belangrijkheid bijzette.
Deze overdenking was het werk van een oogenblik, want de
ontmoeting der prinses met de twee vreemde dames hield weldra
zijn geheele aandacht bezig . Toen zij deze zag binnentreden, was
zii blijven staan om haar op to wachten, waarschijnlijk omdat
zij wilt dat haar gang geenszins in bet voordeel was van haar
uiterlijk ; en daar zij bij het ontvangen en beantwoorden der begroetingen eenige verlegenheid scheen to ondervinden, deed de
oudste der dames de hare op een wijze, alsof zij meer eer dacht
aan to doen dan to ontvangen.
Het verheugt miL mevrouw, zei zij met een minzamen en
aanmoedigenden glimlach, dat het ons ten laatste vergund is
bet gezelschap to genieten van iemand van onze sekse, zoo achtenswaardig als gij schijnt to zijn, lk moet zeggen, dat wij tot
nog toe weinig reden hebben om de gastvrijheid van koning
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Trek mij niet bij de mouw, nicht ; ik ben
Lodewijk to roemen .
er zeker van in de oogen van deze jonge dame medelij den met
onzen toestand to bespeuren . -- Sedert onze komst, mevrouw,
zijn wij niet veel beter dan als gevangenen behandeld, en na
duizend uitnoodigingen om onze personen en belangen onder de
bescherming van Frankrijk to stellen, heeft zijn allerchristelijkste majesteit ons eerst een ellendige herberg en daarna een hoek
van dit vermolmde kasteel tot verblijf gegeven, waar wij eerst
tegen den avond uit ons vertrek mogen komen, alsof wij vleermuizen of steenuilen waren, wier verschijning overdag als een
slecht voorteeken moet worden beschouwd .
Het spijt mij, antwoordde de prinses, die met de wending,
welke deze toespraak genomen had, nog verlegener was geworden
dan to voren, dat wig u tot nog toe niet hebben kunnen ontvangen gelijk gij verdient . ik hoop, dat uw nicht meer tevreden is .
Meer, veel meer dan ik zeggen kan, riep de jonge gravin
uit ; ik zocht niets dan een veilige schuilplaats, en behalve deze,
heb ik ook eenzaamheid en geheimhouding gevonden . In ons
eerste verblijf leefden wij reeds afgezonderd, maar in dit kasteel
nog veel meer, en dit verhoogt in mijn oog de waarde van de
bescherming, welke de koning wel aan ongelukkige voortvluchtigen wil verleenen.
Zwijg, nicht ! hernam de tante ; gij weet niet wat gij zegt .
Laten wig overeenkomstig ons geweten spreken, daar wij ons
thans met een persoon van onze sekse alleen b evinden . l k zeg
alleen, want die jonge schildwacht is slechts een tram beeld,
daar hij zelf s het gebruik van zijn beenen schijnt to missen.
Bovendien heb ik vernomen, dat hid zich ook niet van zijn tong,
tenminste in een beschaafde taal, weet to bedienen . 1k zeg dan,
daar ons niemand dan deze dame kan hooren, dat ik over niets
meer berouw gevoel dan over deze refs naar Frankrijk . Ik had
een schitterend onthaal, ridderspelen, wedloopen en andere feesten verwacht, en wij hebben slechts afzondering en vergetelheid
ondervonden. Het beste gezelschap, dat de koning ons verschaft
heef t, is dat van een heidenschen landlooper geweest, dien hij
ons heef t aangeraden om tot het overbrengen van onze briefwisseling met onze vrienden in Vlaanderen to gebruiken . Misschien
beef t zijn staatkunde het ontwerp gevormd, om ons hier het
overige van onze dagen opgesloten to houden, teneinde zich, bij
het uitsterven van bet aloude huffs van Croye, onze goederen to
kunnen toeeigenen. De hertog van Bourgondie is minder wreed
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geweest, want hij bond mijn nicht tenminste nog een echtgenoot aan, of schoon het dan ook een slechte was .
-- lk zou den sluier ver boven een slechten echtgenoot hebben
verkozen, antwoordde de prinses, die met moette gelegenheid
vond om een woord to spreken.
-- Men zou tenminste de vrijheid der keuze wenschen to hebben, antwoordde de dame met groote radheid ; de hemel weet,
dat ik alieen voor mijn nicht spreek, want, wat mij betreft,
sedert lang heb ik het denkbeeld laten varen om van staat to
veranderen . 1k zie u glimlachen, mevrouw, maar ik verzeker u
op mijn eer, dat ik u de waarheid zeg : dit is echter geen verschooning voor den koning, die in persoon en gedrag meer naar
den ouden Michaud, den wisselaar to Gent, dan naar den opvolger van Karel den Grooten gelijkt.
-- Bedenk, mevrouw, zei de prinses, dat gij van mijn vader
spreekt.
-- Van uw vader! herhaalde de Bourgondische dame, op den
toon der grootste verbazing .
Van mijn vader, hernam de prinses met waardigheid ; ik
ben Johanna van Frankrijk. Vrees echter niets, mevrouw, vervolgde zij, op den zachtaardigen toon die haar eigen was ; gij
halt het voornemen niet om mij to beleedigen, en ik ben ook
volstrekt niet verstoord . Beschik over mijn invloed om uw verblijf alhier, zoowel als dat van deze jonge dame, meer dragelijk
to doen zijn. Helaas, hij heeft weinig to beteekenen, maar ik
bied hem u aan met geheel mijn hart .
Met een diepe neiging en een zeer nederige houding ontving
gravin Hameline van Croye -- dit was de naam van de oudste
der twee vreemde dames -- het verplichtend aanbod van de
bescherming der prinses . Zij had vele jaren aan vorstelijke hoven
doorgebracht, was grondig met de zeden en gebruiken ervan
bekend en hield zich ten strengste aan het beginsel der hovelingen van alle eeuwen, dat, hoezeer zij ook in hun dagelijksche
gesprekken en bijzondere bijeenkomsten de ondeugden en dwaasheden van hun meesters mochten Taken, en zich beklagen van
door hen veronachtzaamd en slecht behandeld to worden, hun
echter nimmer, in tegenwoordigheid van den vorst of iemand
van zijn gezin, een woord van dezen aard ontvallen mocht. Zij
was dus ten hoogste geergerd over den mislag dien zij begaan
had, door tegen de dochter van Lodewijk op een wijze to spreken, welke zoozeer met alle regelen der welvoegelijkheid streed .
Zij zou zich in verschooningen en betuigingen van leedwezen
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hebben uitgeput, indien de prinses haar niet het stilzwijgen had
opgelegd en een weinig gerustgesteld door haar, met een goedhartigheid, welke echter, in den mond van een dochter van
Frankrijk, al de kracht van een bevel had, to zeggen, dat zij niets
verder tot haar verschooning behoef de aan to voeren .
Prinses Johanna zette zich toen in een armstoel en met waardigheid zei zij tot de twee vreemde dames, dat zij zich nevens
haar zouden plaatsene hetgeen de jongste met een eerbiedige
en geheel ongekunstelde beleef dheid deed ; maar haar gezellin
maakte daarbij zulk een vertoon van ontzag en nederigheid,
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dat men reden had om aan de oprechtheid van deze gewaarwordingen to twijfelen . Het gesprek, dat thans plaats had, werd op
bijna f luisterenden toon gevoerd, zoodat Quentin er niets van
verstaan kon. Hij merkte alleen op, dat de prinses aan de jongste der twee dames de meeste oplettendheid bewees, en dat,
ofschoon gravin Hameline veel meet dan deze praatte, zij toch
met haar overdreven lof spraken veel minder indruk op de prinses maakte dan haar jeugdige gezellin met haar korte bescheiden antwoorden deed.
Dit gesprek had nog geen kwartier geduurd, toen de dear aan
de andere zijde der galerij eensklaps opensprong, en men iemand,
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in een grooten mantel gewikkeld, zag binnentreden. Quentin,
zich de bevelen van den koning herinnerende, en besloten om
zich niet andermaal aan het verwijt van onachtzaamheid bloot
to stellen, trad terstond naar hem toe, en zich tusschen hem en
de drie dames plaatsende, beval hij hem zich Qnmiddellijk to
verwijderen .
Op wiens last? vroeg de pas aangekomene, op een toon van
verbazing en minachting tevens .
Op last van den koning, antwoordde Quentin met vastheid, en ik ben hier geplaatst om dien last uit to voeren .
Niet ten aanzien van Lodewijk van Orleans, hernam de
hertog, zijn mantel latende vallen .
De jongeman aarzelde een oogenblik, maar hoe zou hij zijn
last uitvoeren tegen den eersten grins van den bloede, die weldra, naar het gerucht ~lgemeen liep, met de dochter van den
koning moest huwen?
lk eerbiedig den wil van uwe hoogheid to zeer, antwoordde
Quentin, om mid daartegen to durven verzetten, maar ik hoop,
dat uwe hoogheid, desnoods wel het getuigenis zal of leggen, dat
ik mij van mijn plicht gekweten heb, voor zooveel zij mij zulks
heef t willen veroorloven .
Ga, ga, jongeman, antwoordde Orleans, niemand zal uw
gedrag of keuren ; en zich daarop tot de prinses wendende, sprak
hij haar met die gedwongenheid aan, welke zijn hooding jegens
haar altijd kenmerkte.
Hij had, zei hij, bij Dunois het r iddagmaal gehouden, en
vernemende, dat er in de galerij van koeland gezelschap was,
had hid de vrijheid genomen cm er zich to komen bijvoegen .
Een lichte blos, die zich op de wangen der ongelukkige Johanna vertoonde en haar trekken op dit oogenblik een geringen
graad van schoonheid bijzette, bewees, dat deze vermeerdering
van bet gezelschap haar ver van onaangenaam was . Zij stelde
hem aan de twee gravinnen van Croye voor, die hem met al den
eerbied van zijn rang v~rschuldigd ontvingen, waarop de prinses hem een stoel wees, en uitnoodigde om aan bet gesprek deel
to nemen .
In zulk een gezelschap, antwoordde de hertog, durfde hij zich
van geed stoel bedienen, en daarop een kussen van een armstoel
aan de voeten der jonge gravin leggende, zette hij zich zoodanig
daarop neer, dat hij, zonder bet voorkomen to hebben van de
prinses to veronachtzamen, het grootste gedeelte van zijn oplettendheid aan hc i schoone meisje betoonen kon .
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In den beginne scheen deze schikking zijn aanstaande
braid meer to behagen dan haar to beleedigen . Zij scheen den
hertog zelfs tot het vleien der schoone vreemdelinge aan to moedigen en dit to beschouwen als voortspruitende uit het verlangen om haar to behagen, door zich aangenaam to waken aan
een jonge dame, die zij onder haar bescherming had genomen .
M aar de hertog van Orleans, of schoon gewoon om zich geheel
en al onder bet juk van Lodewijk to krommen, wanneer hij zich
in dims bijzijn beyond, volgde altijd zijn eigen neigingen, wanneer hij zich van dien dwang ontslagen gevoelde ; en daar zijn
rang hem veroorloof de om zich tot geenerlei ontzag verschuldigd to rekenen, nam hij terstond den toon der gemeenzaamheid aan en werden zijn lofspraken op de schoonheid van gravin
Isabella zoo vurig en talrijk - misschien wel, omdat hij iets
meer dan naar gewoonte gedronken had, want Dunois was geenszins een vijand van Bacchus -- dat hij ten laatste bepaald
hartstochtelijk werd en de tegenwoordigheid der prinses bijna
scheen to vergeten .
Zijn vleierijen warm slechts aan een der drie dames aangenaam, want deze deden gravin Hameline bet denkbeeld opvatten
van de mogelijkheid van een verbintenis met bet koninklijk
bloed van Frankrijk ; en bet is niet to ontkennen, dat de geboorte, de schoonheid en de aanzienlijke bezittingen van haar
nicht zulk een gebeurtenis in de oogen van geen plannenmaker
zou hebben onmogelijk gemaakt, die de inzichten van Lodewijk
X I in zijn berekeningen vergat op to nemen . De jonge gravin
Isabella hoorde den hertog met verlegenheid aan en wierp van
tijd tot tijd een smeekenden blik op de prinses, alsof zij haar
wilde bidden om haar to hulp to komen . De gekwetste gevoeligheid en natuurlijke schroomvalligheid van Johanna van Frankrijk echter stelden deze buiten staat, om bet gesprek een meer
algemeene wending to doen nemen, en ten laatste werd bet, met
uitzondering slechts van eenige beleef de opmerkingen van gravin
Hameline, schier geheel door den hertog alleen gevoerd, maar
altijd met het oog op Isabella, wier bekoorlijkheden het onderwerp van zijn hoogdravende welsprekendheid bleven .
Wij moeten intusschen niet vergeten, dat er nog iemand tegenwoordig was, de schildwacht namelijk, aan wien niemand eenige
aandacht bewees, maar die, naar gelang de redenen van den
hertog al warmer en warmer werden, zijn schitterende hersenschimmen zag verdwijnen, gelijk was voor de stralen der zon
wegsmolt . De gravin Isabella van Croye besloot eindelijk zelf
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een poging to doers, om een gesprek of to breken, dat haar des
to onverdragelijker wend, daar het blijkbaar was, dat het gedrag
van den hertog de prinses in hooge mate pijn deed .
Zij wendde zich tot haar en zei bescheiden, maar niet zonder
vastheid, dat de eerste gunst, welke zij van de haar beloofde
bescherming zou verzoeken, daarin bestond, dat de prinses den
hertog van Orleans zou trachten to overtuigen, dat de Bourgondische dames, hoewel dan ook zoo geestig niet als de Fransche,
toch niet dwaas genoeg warm om in geen andere redenen behagen to scheppen, dan in die, welke slechts buitensporige vleierijen behelsden .
Het spijt mij, mevrouw, viel de hertog terstond in, voor
dat de prinses den tijd had om to antwoorden, dat gij tegelijkertijd met de schoonheid der Bourgondische dames en de oprechtheid der Fransche ridders spot . Indien wij buitensporig
en snel zijn in de uitdrukking van onze bewondering, dan is
dit, omdat wij beminnen gelijk wij vechten, zonder koele overwegingen toegang tot ons hart to verleenen, en wij geven ons
aan de schooners over met dezelfde snelheid, als waarmede wij
de dapperen overwinnen.
De schoonheid der Bourgondische vrouwen, antwoordde de
jonge gravin, op een toon van berisping, welke zij tegen den
hooggeboren verlief de nog niet had durum aannemen, kan zulk
een zegepraal evenmin behalen, als de dapperheid van onze
ridders die kan afstaan .
Ik eerbiedig uw vaderlandsliefde, gravin, hernam de hertog, en ik zal bet laatste gedeelte van uw opmerking niet bestrijden, voor dat zich een Bourgondisch ridden voordoet om
het to willen volhouden, met de laps in de hand . Maar wat de
onrechtvaardigheid betreft, welke gij de bekoorlijkheden aandoet, die uw land opleveren, ik beroep mij in dat opzicht op u
zelf . Zie hier, voegde hij er bij, op een grooten spiegel wijzende,
die de republiek van Venetie aan den koning had ten geschenke
gegeven, want dit was toentertijd een even zeldzaam als kostbaar voorwerp van weelde ; en zeg mij welk hart in staat is
om de bekoorlijkheden to weerstaan, die het daar ontdekt, wanneer gij er in ziet?
De prinses, die algeheele veronachtzaming van haar minnaar
niet langer kunnende verduren, zonk achterover in haar stoel,
tevens een zucht slakende, welke den hertog plotseling uit de
oorden der verbeelding terugriep, en mevrouw Hameline deed
vragen, of haar hoogheid zich ongesteld gevoelde .
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I k gevoelde zooeven een vreeselijken scheut door het hoof d,
antwoordde zip met een poging om to glimlachen, maar het zal
wel spoedig ° beter zijn.
Zij werd bleeker en bleeker en dif logenstraf to dus haar
woorden, en deed mevrouw Hameline om hulp roepen, want de
prinses was op het punt om in f lauwte to vallen.
Op zijn lippen bijtende en zijn eigen dwaasheid in het niet
bedwingen van zijn tong verwenschende, liep de hertog heen om
de bedienden van de prinses to roepen, die in de aangrenzende
kamer waren, en toen deze met de gewone hulpmiddelen waren
toegesneld, kon hij, als ridder en wellevend man, niet nalaten
de prinses to ondersteunen en tot haar herstel merle to werken .
Zijn stem, door medelijden en zelfverwijt bijna teeder, was het
krachtigste middel om haar bij to brengen, en, juist toen zij
weer was bijgekomen, trail de koning het vertrek binnen .

HOOFDSTU K X I I

DE STAATSMAN
Toen Lodewijk de za~l binnen trail, fronste hij de wenkbrauwen, op de wijze, als wij vroeger beschreven hebben, en
wierp een scherpen blik op al de personen, die hij voor zich
zag. Daarbij werden zijn oogen zoo klein en doordringend, dat
zij naar die van een verstoorden adder geleken, die door de
heideplant gluurt, waarin hij verborgen ligt .
Met de hem eigen snelheid ontdekte de koning de oorzaak
van de beweging, die er in het vertrek heerschte ; het eerst
sprak hij den hertog van Orleans aan :
-- Gij hier, neef je? zei hij, en zich daarop tot Durward wendende, voegde hij er op strengen toon bij : Voert gij aldus mijn
bevelen uit?
-- Vergeef dien jongeman, sire, antwoordde de hertog, hij
heeft zijn plicht niet verzuimd . Maar, daar ik vernomen had,
dat de prinses zich hier beyond . . .
-- Kon niets u verhinderen van haar uw hof to gaan maken,
viel de koning hem in de rede, die de afschuwelijke veinzerij
voortzette en zich hield als geloof de hij, dat de hertog den
hartstocht deelde, waaraan alleen zijn ongelukkige dochter ten
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proof was ; en aldus leert gij mijn schildwachten hun plicht verwaarloozen? Maar wat kan men een minnaar niet vergeven, die
van lief de leef t !
De hertog van Orleans hief bet hoofd op, alsof hij wilde antwoorden, om de dwaling to herstellen waarvan deze woorden
getuigden, maar zijn aangeboren eerbied, of liever de vrees,
waarin hij voor den koning was opgevoed, boeide zijn stem .
En Johanna is ongesteld geweest? zei de koning ; maar
wees niet bevreesd, hertog, het zal spoedig overgaan ; geef haar
uw arm, geleid haar naar haar kamer, terwijl ik deze vreemde
dames naar de hare geleid .
Deze woorden werden op een toon uitgesproken, die ze tot
een bevel maakte, en de hertog verliet de zaal met de prinses,
terwijl de koning, zijn rechterhand ontblootende, gravin Isabella,
van haar bloedverwante vergezeld, beleef d aan den tegcnovergestelden kant naar de deur van haar kamer voerde . Toen zij
binnentraden, maakte Lodewijk een diepe buiging en bleef, na
haar verdwijning, een oogenblik op den drempel staan . Toen
sloot hij bedaard de deur en stak den grooten sleutel in zijn
gordel, iets, wat hem nog meer bet voorkomen gaf van een
ouden gierigaard, die zich niet gerust van zijn schatkist kan
verwijderen, zonder den sleutel ervan bij zich to dragen .
Peinzend en met neergeslagen oogen stapte Lodewijk langzaam op Durward toe, die zijn aandeel in het koninklijk ongenoegen verwachtende, zijn nadering met vrees tegemoet zag .
Gij hebt verkeerd ged4an, zei de koning, zijn oogen opslaande en ze op hem vestigende, toen hij hem tot op een paar
schreden genaderd was ; gij hebt zeer verkeerd gedaan en verdient den flood. Spreek geen woord tot uw verdediging ! Wat
halt gij u met hertogen en prinsessen to bemoeien. Aan wat halt
gij antlers flan aan mijn bevelen to denken?
- Maar wat kon ik doen, sire? vroeg de jonge krijgsman .
Wat gij doen kon, toen men met geweld door uw post
heenbrak? hernam de koning op minachtenden toon . Waartoe
client flat wapen, flat gij op uw schouder draagt? Gij behoorde
uw snaphaan to hebben aangelegd, en zoo de vermetele oproerling niet terstond was teruggetreden, had gij hem in deze zelfde
zaal moeten neerschieten ! Ga naar gindsche vertrekken. In bet
eerste zult gij een breede trap vinden, die naar de binnenplaats
leidt ; daar zult gij Olivier le Damn zien, zend hem bij mij, en
ga vervolgens naar uw kwartier . Zoo gij eenige waarde aan
het leven hecht, draag dan zorg, flat uw tong niet zoo vlijtig
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is als uw arm werkloos is geweest .
Tevreden met er zoo gemakkelijk of to komen, maar diep
verontwaardigd over de koele wreedheid, welke de koning in de
uitoefening van zijn plicht van hem vorderde, sloeg Durward
den hem aangewezen weg in, snelde naar beneden en maakte
Olivier, die op de plaats stand to wachten, met bet koninklijk
welbehagen bekend . De slimme barbier bong zich, zuchtte en
glimlachte toen hij, met een nag zachtere stem dan naar gewoonte, den jongeman goeden avond wenschte . Zij verlieten
elkander daarop, Quentin om naar zijn kwartier, en Olivier om
naar den koning to gaan .
In de gedenkschrif ten, waaruit wij deze ware geschiedenis
hebben samen esteld . i s hier een groote gaping, want, hoofdzakelijk op mededeelingen van Ouentin zelf gegrond, behelsden
zij nets omtrent bet gesprek, dat, gedurende zijn afwezigheid,
tusschen den koning en zijn geheimen raadsman plaats greep .
De boekerij van Hautlieu bevatte echter gelukkig een geschreven exemplaar der Chronipue scandaleuse van Jean de Troyes,
dat veel breedvoeriger dan de gedrukte was ; en waarbij nag onderscheidene merkwaardige aanteekeningen waren gevoegd, die
wij gelooven door Olivier zelf, na den flood van zijn meester,
geschreven to zijn, voor bet hem beschoren was met den strop,
diep hij 700 lane had verdiend, to warden beloond . Uit deze
is het . flat wij een volledig verslag van bet esprek . hetwelk hij
bij deze gelegenheid met den koning had, hebben kunnen samenstellen, een gesprek . flat zulk een l~cht over de staatkunde van
dezen vorst verspreidt, flat wij elders tevergeefs zouden hebben
gezocht .
Toen de gunsteling de galerij van Roeland binnentrad, vond
hij den koning in diep eepeins op den stoel gezeten, diep zijn
dochter eenige oogenhlikken tevoren verlaten had . Met zijn inborst welbekend, Bleed hij, als naar gewoonte, stil vooruit tot
flat hij de lijn van het eezicht van den koning genaderd was,
zoodat deze van zijn tegenwoordigheid bewust kon zijn ; daarop
trok hij zich bedaard terug, in afwachting van een bevel om to
spreken of to luisteren . De eerste woorden van den koning warm van onaangenamen aard :
Olivier, zei de vorst, uw fraaie planners smelters weg als
sneeuw voor den zuidenwind Onze Lieve Vrouw van Embrun
verhoede dnt zij naar die ijsklomnen gelijken . waarvan de Zwitsersche hoeren ons mike vreeseliike geschiedenissen verhalen !
Met leedwezen heb ik gehoord, sire, flat alles niet in orde
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was, antwoordde Olivier.
Niet in orde! riep de koning uit, terwijl hij opstond en
drif tig de galerij op en neer stapte : alles is verkeerd, man, en
wel ten naaste bij zoo verkeerd mogelijk ; en dit komt flu
van uw romantische ontwerpen . Was het mijn zaak om de beschermheer van vervolgde juffertjes to worden! lk zeg u, dat
Bourgondie zieh wapent en op het punt staat om met Engeland
een verbond to sluiten . Eduard, die in zijn eigen land nu niets to
doen heeft, zal door die heillooze poort van Calais zijn duizenden op ons afzenden . leder afzonderlijk zou ik aan de praat
kunnen houden, of trotseeren ; maar vereenigd, vereenigd, en dat
nog met de niisnoegdheid en bet verraad van dien gauwdief van
St . Paul ! Dit alles is uw schuld, Olivier, die mij aanraadde om
die twee vrouwen to ontvangen, en mij van dien verdoemden
Bohemer to bedienen, am boodschappen naar haar vasallen over
to brengen .
Sire, antwoordde Olivier, gij kept mijn beweegredenen . De
goederen van de gravin liggen tusschen Bourgondie en Vlaanderen ; haar kasteel is schier onneembaar, en zij heeft zulke
rechten op naburige goederen, dat, indien deze goed versterkt
werden, zij den hertog van Bourgondie niet weinig to doen zouden geven ; en tot dat einde behoef t de dame slechts to huwen
met iemand, die Frankrijk wel gezind is .
Het is ongetwijfeld een verleidelijk lokaas, zei de koning,
en zoo wij haar tegenwoordigheid alhier slechts verborgen hadden kunnen houden, dan hadden wij zulk een huwelijk kunnen
tot stand brengen . Maar die verdoemde Bohemer! Hoe kondt gij
zulk een heidenschen hond aanbevelen voor een zaak die vertrouwen vereischte?
Gelieve u to herinneren, zei Olivier, dat gij bet zelf waart,
sire, die hem to veel vertrouwen hebt geschonken, veel meer dan
ik aanraadde. Hij zou wel getrouw een brief aan den bloedverwant der gravin hebben overgebracht, met last om het kasteel zoo lang mogelijk to verdedigen en met belofte van een
spoedig ontzet, maar uwe majesteit wilde volstrekt zijn profetische gaven op de proef stellen, en aldus geraakte hij in het
bezit van geheimen, welke bet der moeite waard was to verraden .
1k schaam mij, ik schaam mij, hernam Lodewijk ; en
toch, Olivier, zeggen zij, dat dit heidensche yolk van de oude
Chaldeers of stamt, die de geheimen der sterren in de velden
van Shinar lazen .
Wel bewust, dat zijn meester, oridanks al zijn scherpzinnig-
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held en doorzicht, zich door waarzeggers en sterrekijkers van
allerlei aard to gemakkelijker liet bedriegen, daar hij zelf beweerde eenige kennis van bun kunst to hebben, durf de Olivier
op dit punt met vender aandringen ; hij merkte alleen nog op,
dat de Bohemer een slecht profeet voor zichzelf was geweest,
want dat hij antlers niet naar Tours zou zijn teruggekomen, om
er opgehan en to worden, gelijk hij verdiend had .
Dikwijls gebeurde bet, antwoordde Lodewijk hoog ernstig,
dat zij, die met profetische kennis zijn begaafd, de macht met
bezitten om de voorvallen to voorzien, welke hen persoonlijk
betrof fen.
- Met het welnemen van uwe majesteit, hernam de gunsteling, dat gelijkt dan veel naar iemand, die zijn eigen hand niet
kan zien, wegens de kaars, welke hij draagt en die hem elk
antler voorwerp in de kamer doet opmerken .
-- Hij kan zijn eigen gelaatstrekken niet zien bij bet licht,
dat hem de aangezichten van anderen vertoont, zei Lodewijk
weer, en deze vergelijking stelt de zaak, waarover ik sprak, beter
voor. Maar dit heeft thans met ons onderwerp niets to maken .
De Bohemer lieeft zijn loon gekregen, en vrede zij met hem .
Maar keeren wij tot deze dames terug . De Bourgondier bedreigt
ons nlet alleen met oorlog, omdat wij haar een schullplaats
hebben verleend, miar haar tegenwoordigheid zou zelfs mijn
plannen in mijn eigen gezin weleens kunnen dwarsboomen . Mijn
goede neef van Orleans heeft dat juffertje gezien, en ik vrees,
dat haar gelaat hem minder meegaand in de zaak van zijn
huwelijk met Johanna zal maken .
Uwe M a jesteit, antwoordde de raadsman, kan de dames
naar Bourgondie terugzenden en zich aldus met den hertog verzoenen. Menigeen zal dit wel als oneervol of keuren, maar indien
de noodzakelijkheid het offer eischt . . .
-- Indien het offer ons voordeel gaf, hernam de koning, dan
zou men het zonder aarzelen brengen . Ik heb ondervinding genoeg om niet naar den hack to bijten, al is die met een veder
omwoeld, die men eer noemt . Maar, wat erger is dan een geniis
van eer, wanneer wig deze twee dames terugzenden, dan verliezen wij ook de vooruitzichten op voordeel, waardoor wij zijn
overgehaald om haar een schuilplaats to verleenen . Het zou
lets zijn om van spijt to barsten, wanneer wij de gelegenheid
moesten laten voorbijgaan om een vriend van ons en een vijand
van Bourgondie in het hart van liens grondgebied en zoo dicht
bid de misnoegde steden van Vlaanderen to vestigen . Olivier, ik

15$
kan van de voordeelen niet afzien, die bet plan om het lieve
kind met een der vrienden van ons huffs to huwen, schijnt to
beloven .
Uwe Majesteit, zei Olivier, na een oogenblik nadenken,
zou haar hand aan een of anderen waardigen en trouwen vriend
kunnen schenken . die al den blaam op zijn eigen schouders nam
en uwe maiesteit in stilte diende, terwijl zij hem in bet openbaar verloochenen kon .
En waar vind ik zulk een vriend? vroeg Lodewijk . Gaf ik
haar aan een van onze oproerige edelen, dan zou ik hem immers
daardoor onafhankelijk maken? En is bet niet sedert jaren mijn
staatkunde geweest, om hen to beletten dit to worden? Het is
waar, Dunois, en ook Dunois alleen, zou ik misschien kunnen
vertrouwen . Hij zou voor den troop van Frankrijk strijden, in
welken toestand hij zich ook mocht bevinden . Maar eer en
rijkdom herscheppen den aard der menschen . Zelfs Dunois dunf
ik niet vertrouwen !
Uwe Majesteit zou nog anderen kunnen vinden, hernam
Olivier, op meet vleienden toon, dan waarop hij gewoonlijk
sprak tegen den koning, die veel vrijpostigheid van hem verdroeg ; lieden, die geheel van uw gunst afhankelijk zijn en die
zonder uw ondersteuning evenmin bestaan kunnen als zonder
zon of lucht ; lieden, die meet met bet hoofd dan met de armen
werken ; lieden, die . . .
Lieden gelijk gij, he? viel de koning hem in de rede . Neen,
Olivier, op mijn woord, die pijl bereikt haar doel niet . Hoe!
omdat ik u mijn vertrouwen schenk en u, tot belooning, mijn
onderdanen nu en dan een weinig laat scheren, verbeeldt gij u,
dat gij een geschikt gemaal voor zulk een schoonheid zoudt
zijn, en bovendien een graaf van den eersten rang zoudt kunnen
worden . Gij, gij, zeg ik, zonder geboorte of opvoeding, wiens
wijsheid op zijn hoogst een soon van loosheid en wiens cooed
meet dan twijfelachtig is .
Uwe Majesteit verdenkt mij van een vermeteiheid, waaraan ik onschuldig ben, zei Olivier .
Dit verheugt mij, hernam de koning, en bet strekt uw verstand tot eer, dat gij zulk een droomerij loochent ; maar mij
dunkt, dat uw redenen vrij duidelijk dien toon aansloegen . Om
voort to gaan, ik durf deze schoonheid aan niemand van mijn
onderdanen uithuwen ; ik dun haar niet naar Bourgondie laten
teruggaan ; ik durf haar niet naar Engeland of naar Duitschland
zenden, waar zij de buit zou worden van iemand, die zich waar-
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schijnlijk meer aan Bourgondie dan aan Frankrijk zou hechten,
en meer gencigd zou zijn om de brave misnoegden van Gent en
Luik to ontmoedigen, dan hun dien heilzamen steun to verleenen,
welke Karel den Stoute altijd werk genoeg verschaffen kan, om
zijn dapperheid bezig to houden, zonder de grenzen van zijn
eigen gebied to overschrijden . Zij waren zoo rijp voor een opstand, de Luikenaars vooral ! We! aangehitst en bedekt geholpen,
zouden zij mijn neef je voor meer dan een jaar bezigheid gegeven hebben. En door een krijgshaf tige graaf van Croye gerugsteund ! Neen, Olivier, uw ontwerp beloof t to vee! voordeel om
het zonder een verdere poging to laten varen . Kan dan uw
vruchtbaar brein nog niet een of antler middel uitdenken?
Olivier zweeg een oogenblik en antwoordde toen : -- Zou men
geen huwelijk tusschen Isabella van Croye en den jongen Adolf,
van Gelderland, kunnen tot stand brengen?
Wat ! riep de koning met verbazing uit ; een zoo lief, beminnelijk kind aan den woesten ellendeling opofferen, die zijn
eigen vader heef t of gezet en gevangen gehouden en dikwij is gedreigd heeft hem to vermoorden! Neen, Olivier, neen, dat ware
al to wreed, zelfs voor u en mij, die met zoo vasten tred op ons
doe! afgaan, bet geluk en wclzijn van Frankrijk namelijk, en zoo
weinig nauwgezet omtrent de middelen zijn, waardoor wij bet
kunnen bereiken . Bovendien is hij to ver van ons of en wordt
door bet yolk van Gent en Luik verf oeid . Neen, neen, geen Adolf
van Gelderland ; bedenk iemand antlers .
Mijn verstand is uitgeput, sire, zei de raadsman ; ik kan
mij niemand voor den geest brengen, die als echtgenoot der
gravin van Croye waarschijnlijk aan de oogmerken van uwe
majesteit zou beantwoorden . Hij moet zulke verschillende hoedanigheden in zich vereenigen : een vriend van uwe Majesteit,
viand van Bourgondie ; staatkundig genoeg om de Gentenaars
en Luikenaars to winners ; en dapper om zijn beperkt grondgebied tegen de macht van hertog Karel to verdedigen ; van
adellijke afkomst bovendien, want daarop dringt uwe Majesteit
nog we! aan ; en, om de schets volkomen to makers, van een uitmuntend en hoogst deugdzaam karakter .
Neen, Olivier, hernam de vorst, ik drong niet zoo sterk,
dat is niet zoo heel sterk, op bet karakter aan ; maar mij dunkt
de echtgenoot van Isabella behoort niet zoo openlijk en zoo algemeen verfoeid to worden als Adolf van Gelderland . Bijvoorbeeld, daar ik zelf dan toch iemand moet opzoeken, waarom
niet Willem de la Marck?
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Op mijn woord, sire, iK mag er mij niet over beklagen,

dat gij een al to groote zedelijke volmaaktheid in den gelukkigen echtgenoot der jonge graven vordert, rndien het uwer Majesteit toeschijnt dat het Wilde Zwijn der Ardennen haar zou
kunnen dienen . De la Marck! De meest erkende roover en moordenaar op de grenzen, en wegens duizenden van misdaden door
den pans in den ban gedaan !
- Wij zullen zijn ontslag wel weten to verkrijgen, Olivier ;
de heilige kerk is genadig .
Hij is bijna vogelvrij verklaard, ging Olivier voort, en to
Regensburg in den rijksban gedaan .
Wij zullen ook dien ban wel doen ophef f en, vriend Olivier ;
de keizerlijke raad zal wel naar rede luisteren .
En wanneer men ook al toestemt dat hij van adellijke geboorte is, hij heeft toch het gelaat, de manieren en het voorkomen, zoowel als het hart van een Vlaamschen slachter ; nooit
neemt zij hem aan !
Zijn manieren van vrijen zal het, zoo ik mij niet bedrieg,
rnoeilijk voor haar maken om hem to weigeren .
-- Waarlijk, ik vergiste mij zeer, toen ik uwe majesteit van
al to groote nauwgezetheid beschuldigde! Op mijn woord, de
misdaden van Adolf zijn deugden bij die van de la Marck vergeleken ! En hoe zal hij dan nog bij zijn bruid komen? Uwe
majesteit weet, dat hij zich nauwelijks buiten zijn eigen bosch
der Ardennen durf t vertoonen .
Daar moeten wij middelen toe beramen, zei de koning, en
in de eerste plaats moeten de twee dames onder de hand worden onderricht, dat zij aan dit hof niet langer verblijven kunnen
dan ten koste van een oorlog tusschen Frankrijk en Bourgondie, en dat ik, ongenegen om haar aan mijn neef Karel
uit to leveren, verlang, dat zij in het geheim mijn gebied
verlaten .
Zij zullen vragen om naar Engeland to worden gevoerd,
antwoordde Olivier ; en dan zullen wij haar spoedig zien terug
komen, vergezeld van den een of anderen lord met een rond
aangezicht, lang bruin haar, en drie duizend goede boogschutters
achter zich .
Neen, neen, hernam de koning ; wij durum, gij verstaat
mij, onzen lieven neef van Bourgondie niet zoozeer to kwetsen,
om haar naar Engelana to laten gaan ; dit zou hem niet minder
mishagen dan dat wij haar hier hielden . Neen, neon, aan de
bescherming der kerk alleen kunnen wij haar toevertrouwen ; en
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het best dat wij doen kunnen is, dat wij voor het vertrek der
vermomde en slechts van een klein gevolg vergezelde dames, Hameline en Isabella van Croye, de oogen sluiten, waarna zij een
schuilplaats bij den bisschop van Luik zullen zoeken, door wien de
schoone Isabella eenigen tijd in 'n klooster zal worden geplaatst .
En zoo dit klooster hair tegen Willem de la Marck beschermt, wanneer hem de gunstige stemming uwer majesteit ten
zijnen opzichte bekend is, dan verklaar ik den man niet to
kennen .
-- Het is waar, antwoordde de koning, dank zij de ondersteuningen in geld, welke ik hem ondershands gedaan heb, heef t de
la Marck een woesten hoop krijgsvolk om zich verzameld, waarvan de manschappen zoo weinig nauwgezet zijn als eenige
straatroover ooit was . Met hun hulp weet hij zich zoodanig in
zijn bosschen staande to houden, dat hij geducht is voor den
hertog, zoowel als voor den bisschop van Luik . Hij behoeft niets
meer dan een weinig land dat hij zijn eigendom kin noemen, en
daar zich thins een zoo schoone gelegenheid tot verkrijging
daarvan aanbiedt, vertrouw ik, dat hij van onzen kant niets
meer noodig zal hebben dan een wenk, om to zorgen, dat hij
bet lieve kind in zijn macht krijgt . De hertog van Bourgondie
zal dan zulk een doom in zijn zijde hebben als waarvan geen
heelmeester onzer dagen hem gemakkelijk zou kunnen bevrijden . Indien bet reeds door hem vogelvrij verklaarde Wilde Zwijn
der Ardennen door bet bezit van de goederen en kasteelen van
deze schoone maagd versterkt en waarschijnlijk als dan wel door
de Luikenaars tot hun hoof d verkoren wordt, laat hij dan maar
aan oorlogen met Frankrijk denken, indien Frankrijk hem den
oorlog niet aandoet . Welnu, Olivier, hoe bevalt u dit plan?
Uitmuntend, sire, met uitzondering van bet vonnis alleen,
dat dit lieve meisje aan bet Wilde Zwijn der Ardennen toewijst .
Waarachtig, behalve bet gebrek aan een weinig uitwendige hoffelijkheid, zou de groot-provoost Tristan nog de verkieslijkste
bruidegom van de twee zijn .
En zooeven steldet gij bags Olivier den barbier voor, hernam Lodewijk, maar bags Olivier zoomin als vriend Tristan,
hoe uitmuntend de een ook als raadsman en de antler als uitvoerder moge wezen, is samengesteld uit de stof, waarvan men
graven maakt . Weet gij dan nog niet, dat de burgers van Vlaanderen achting voor een hooge geboorte hebben, joist omdat zij
die zeif missen? Plebeische oproerlingen verlangen altijd een
aristocratisch opperhoofd . Die beruchte Ked of Cade,
of hoe
Quentin Durward . 11
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heette hij ook weer? -- slaagde er in Engeland alleen in, om
zich door het gepeupel to doen omringen, door voor to wenden,
dat hij van de Mortimers afkomstig was . Willem de la Marck
stamt van de prinsen van Sedan af . Mar gaan wij flu tot de
zaak zelf over . 1k moet de gravinnen van Croye tot een spoedige en bedekte vlucht, onder goed geleide, overhalen . Dit zal
gemakkelijk genoeg zijn ; wij hebben daartoe slechts de noodzakelij kheid to betoogen, dat zij antlers aan Karel worden uitgeleverd. Gij moet middelen beramen om Willem de la Marck
van haar tocht to onderrichten, en dat hij dan zelf tijd en plaats
kieze om den slag to slaan, lk ken een geschikt persoon om haar
to begeleiden.
Mag ik vragen aan wien uwe majesteit een zoo belangrijken last denkt op to dragen?
Aan een vreemdeling, natuurlijk ; aan iemand die vriend
noch maagd in Frankrijk bezit, wier belang de uitvoering van
mijn wil zou kunnen dwarsboomen, en die tevens het land en
de partijschappen to weinig kept, om meer van mijn oogmerken to vermoeden, dan ik goedvind hem to zeggen ; in een woord,
ik zal mij van den jongen Schot bedienen, die u zooeven is komen roepen .
Olivier zweeg een pons en scheen aan de wijsheid van deze
keus to twijfelen . Daarom zei hij : -- Uwe majesteit schenkt dien
vreemden jonkman haar vertrouwen spoediger dan zij gewoon is .
tk heb mijn reden daarvoor, antwoordde de koning ; gij
kept, ging hij voort, het teeken van het kruis makende, mijn
eerbied voor den zaligen St . Juliaan . Eergisteren nacht had ik
dien heilige mijn gewone gebeden gedaan, en smeekte hem daarop om mijn huffs met nog eenige van die omdolende vreemdelingen to vermeerderen, door wie ik in mijn geheele rijk een
onbepaalde onderwerping aan mijn wit kon tot stand brengen ;
den goeden heilige tevens belovende, dat ik hem in zijn naam
zou ontvangen, beschermen en beloonen .
-- En zond Juliaan aan uwe majesteit daarop dezen langbeenigen Schotschen knaap? vroeg Olivier .
Niettegenstaande de barbier de zwakheid van den koning
kende en dus wel wist, dat zijne majesteit even bijgeloovig als
hij zelf ongodsdienstig was, en dat men haar in geen zaak gemakkelijker kon beleedigen dan in deze, waarom hij de vraag
dan ook op den zachtsten toon had uitgesproken ; zoo gevoelde
Lodewijk de spotternij echter die ze bevatte, en hij wierp een
hoogst gramstorigen blik op zijn gunsteling .
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Kerel, zei hij, terecht wordt gij Olivier de duivel genoemd,
daar gij tegelijk met uw meester en met den heilige den gek
durft scheren . Ik zeg u dat, zoo gig mlj een grelntje minder
noodzakelijk waart, ik u, tot voorbeeld van alien, die met heilige dingen spotten, aan gindschen eik zou laten ophangen .
weet dan, ongeloovige ellendeling, dat mijn oogen nauwelijks

gesloten waren, of de heilige Juliaan verscheen mij, en, terwijl
hij mij een jongeman voorstelde, zei hij, dat het liens lot zou
wezen om aan het zwaard, het water en den strop to ontsnappen, en aan de zijde, die hij koos, en de gebeurtenissen, waarin
hij betrokken zou zijn, geluk zou brengen . Den volgenden morgen, buiten wandelende, ontmoette ik dezen jongeman . In zijn
land is hij, temidden van het vermoorden van zijn geheele gezin, aan bet staal ontsnapt, en hier, binnen den tied van twee
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dagen, op een wonderbare wijze, eerst aan het gevaar van to
verdrinken, en daarna aan dat van opgehangen to worden, antkomen ; terwijl hij mij, gelijk ik u heb gezegd, reeds een gewichtigen dienst bewezen heef t : lk ontvang hem als mij door St .
Juliaan toegezonden, am mij in de moeilijkste, gevaarvolste, ja,
zelfs wanhopigste gevallen van hem to bedienen .
Na dit gezegd to hebben, nam de koning zijn hoed af, en uit
de talrijke looden beeldjes, waarmee het lint behangen was, dat
uitzoekende, hetwelk St. Juliaan voorstelde, plaatste hij - gelijk hij gewoon was to doen, wanneer hoop, berouw of veees
zijn ziel ontstelde - den hoed op de tafel, met dit beeldje naar
zich toegekeerd, en daarop nederknielende, sprak hij, op den
ootmoedigsten toon, de woorden uit : Sancte Juliana, adsis precibus nostris ! ora, ora pro nobis
Dot was een van die aanvallen van bijgeloovigheid, welke Lodewijk bij zulke zonderlinge gelegenheden overkwamen, dat ze
een der scherpzinnigste vorsten, die ooit geregeerd hebben, bet
voorkomen van een zinnelooze gaven, of tenminste van iemand,
wiens gemoed door een bewustheid van grove misdaden gefolterd werd .
Terwijl hij zich hiermee bezig hield, zag zijn gunsteling hem
met een spottende minachting aan, welke hij zich nauwelijks
de moeite gaf to verbergen . Het was een der eigenaardigheden
van dezen man, dat hij in den geheelen omgang met ziin meester die laffe slaafsche nederigheid terzijde legde, welke zijn
gedrag jegens anderen onderscheidde ; en zoo hij nag eenige
verdere overeenkomst had met een kat, dan was het die, wanneer dat dier op de loer ligt en, inwendig geheel vuur, zich doodstil houdt, am plotseling met al zijn kracht to kunnen opspringen . De oorzaak van dit verschijnsel was waarschijnlijk Olivier's
bewustzijn, dat zijn meester zelf een al to groot veinsaard was
am de veinzerij van anderen niet to doorgronden.
Daarop bet woord wederom nemende, zei Olivier : - En de
gelaatstrekken van dezen jongeman, indien het mij vergund is
to spreken, gelijken naar die van dengene, dien gij in den Broom
gezien hebt?
- Volkomen, antwoordde de koning, wiens verbeelding, gelijk die van bijgeloovige lieden in bet algemeen, gemakkelijk zijn
gezond verstand bedroog ; en bovendien heb ik zijn horoskoop
laten trekken door Galeotti Martivalle, en door dims kunst,
zoowel als door mijn eigen opmerkingen, ben ik duidelijk to weten gekomen, Bat bet lot van dezen ouderloozen knaap zich in ve-
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le opzichten onder hetzelfde hemelteeken als het mijne bevindt .
Hoe Olivier ook denken mocht over de redenen, welke er
aldus voor de voorkeur, aan een onbedreven jongeling gegeven, werden aangevoerd, hij durfde thans geen verdere zwarighed~n a~nvoeren, char hij verzekerd was, dat Lodewijk, die zich,
gedurende zijn hallingczchap, veel met het beoefenen der sterrewichelarij had hezi gehouden, peen spotternij zou gedoogen,
welke deze kennis aanrandde . Hij antwoordde daarom alleen
dat hij hoonte, dat de iongeman zich getrouw van zulk een
teedere tank zou kwijten .
Wij zullen 7oodanine maatrecelen nemen, dat hij het niet
antlers doen kan, hernam Lodewijk ; want hij zal slechts weten,
dat hij de gravin van Croye naar bet verblijf van den bisschop
van Luik heeft to hegeleiden . Van de waarschijnlijke tusschenkomst van Willem de la Marck zal hij zoo weinig kennis dragen
als de dames zelf . Niemand zal met dat geheim bekend zijn,
hehalve de rids en voor dezen moet Tristan of gij mij een geschikt nersoon hezorgen .
Maar in dat geval, en hem naar zijn land en zijn eigen
vonrkomen heoordeelende, is de ioneeman in staat om zich van
zijn wapens to bedienen, zoodra bet Wilde Zwijn hem zal hebben aangerand, en dan zou hij wel eens niet zoo gemakkelijk uit
liens tanden kunnen komen als dezen morgen .
Wanneer zij hem ook bet hart zouden vaneenrijten, antwoordde Lodewijk zeer koelties, dan kan St . luliaan - gezewend zij 7iin naam ! - mij veer een antler in zijn plaats zenden .
Een boodschapper, die aedood wordt, wanneer hij zijn tack
heeft volbracht, staat gelijk met een flecch, die men hreekt, als
do wiin iS niteedronken . lVhar laten wij bet vertrek der dames
gaan bespoedigen en vervolgens den ~raaf van Crevecoeur beduiden, dat het huiten onze medewerking heeft plaats gehad ;
want, dat wij inteeendeell verlan den haar weer in de macht van
onzen lieven neef to stellen, iets, wat haar plotseling vertrek
ons verhinderd heeft to doen .
De eraaf kan wel to verstandig en zijn meester to bevooroordeeld zijn, om lit to gelooven .
Heiliee Moeder Gods! riep Lodewijk uit, welk een ongeloof zou lit zijn . en dat in christenmenschen! Maar, Olivier,
zij moeten ons elooven . wij zullen in ons geheele gedrag jegens
onzen lieven neef Karel zulk een schijn van onbepaald vertrouwen tentoonspreiden, dat, om niet to gelooven dat wij in alle
opzichten oprecht met hem gehandeld hebben, hij nog erger zou
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moeten wezen dan een Turk . Ik zeg u, dat ik zoo verzekerd ben
van Karel van Bourgondie zoodanige gedachten van mij to kunnen doers koesteren als ik begeer, dat, indien dit tot bet uit den
weg ruimen van zijn twijfel noodzakelijk was, ik geen zwarigheid
zou makers our hem, ongewapend, in zijn tent to gaan bezoeken,
zonder van eenige andere wacht dan uw persoon, vriend Ohvier,
to zijn vergezeld .
-- En ik, zei Olivier, ofschoon ik mij niet beroemen wil vary
het zwaard to kunnen hanteeren in eenigen anderen vorm dan dien
van een scheermes, zou liever alleen een bataljon Zwitsers aanvallen, dan uwe majesteit op zulk een pleziertochtje naar uw
neef Karel to vergezellen, terwijl hij zooveel redenen heeft am
zeker to zijn, dat bet hart van uwe majesteit hem hoogst
vijandig is .
Gij zijt een dwaas, Olivier, hernam de koning, met al de
aanspraak die gij op verstand maakt ; gij weet niet, dat een
diepe staatkunde dikwijls het masker der grootste eenvoudigheld moet aannemen, evenals de cooed zich sours achter den
schijn van een beseheiden schroomvalligheid verbergt . Indien de
omstandigheden het vereischten, zou ik ongetwijfeld doers, wat ik
u zooeven gezegd heb, alleen bet oogenblik verbeidende, waarin
de heiligen ons ontwerp zouden zegenen en de hemelteekens zich
in een voor zulk een onderneming gunstige ontmoeting bevinden .
Met deze woorden gaf Lodewijk X I den eersten wenk van dat
zonderlinge besluit, dat hij later nam, am zijn mededinger am
den tuin to leiden, maar waarvan de uitvoering op het punt
was zoo noodlottig voor hem to worden .
Van zijn raadsman vergezeld, verliet hij de galerij en begaf
zich vervolgens naar de kamer der gravinnen . Er werd weinig
meer dan zijn bloote vergunning vereischt, am haar tot het
verlaten van bet hof van Frankrijk over to halen, zoodra bet
denkbeeld slechts was aangeroerd, dat zij niet zeker konden zijn
van er in elk geval tegen den hertog van Bourgondie to warden
beschermd ; maar het was niet even gemakkelijk haar to doers
besluiten am Luik tot haar schuilplaats to kiezen . Zij smeekten
am naar Bretagne of Calais to mogen gaan, waar zij, onder
bescherming van den hertog van Bretagne of van den koning
van Engeland, in veiligheid konden blijven, totdat de hertog van
Bourgondie billijker jegens haar zou worden . Geen dezer plaatsen strookte echter met Lodewijks inzichten, en tenslotte gelukte
bet hem am haar over to halen our den weg in to slaan, dien
hid haar had aangeduid .
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De macht van den bisschop van Luik om de gravinnen to
verdedigen, kon niet in twijfel worden getrokken, want zijn
kerkelijke waardigheid gaf hem het recht om voortvluchtigen
tegen alle christelijke vorsten to beschermen ; terwiji, van den
anderen kant, zijn krijgsmacht, zoo al niet zeer talrijk, tenminste
voldoende was, om hem en de zijnen tegen alle plotseling geweld to beschermen . De eenige zwarigheid bestond dus in het
veilig bereiken van het kleine hof van den bisschop ; maar hiervoor had Lodewijk beloofd to zullen zorg dragen door het verspreiden van een gerucht, dat de dames, nit vrees van aan den
Bourgondischen gezant to worden overgeleverd, bij nacht van
Tours in de richting van Bretagne waren gevlucht . Bovendien
beloof de hij haar een klein, maar getrouw geleide, en brieven
aan de bevelhebbers van zoodanige steden en vestingen als zij
moesten doortrekken, met last om haar in het veilig vervolgen
van haar refs behulpzaam to zijn .
Hoewel de gravinnen van Croye zich door Lodewijk's onedelmoedig en onhoffelijk gedrag, om haar de beloofde schuilplaats
to weigeren, zeer gekrenkt gevoelden, waren zij er toch zoover
van verwijderd, om zich tegen het overhaast vertrek to kanten,
hetwelk hij haar voorstelde, dat zij zijn plannen zelfs voorkwamen, en verzochten om zich nog dienzelf den nacht op rein
to mogen begeven . Mevrouw Hameline verveelde zich reeds
hartelijk op een plaats, waar zoomin bewonderende hovelingen
als vermakelijkheden waren to vinden ; en gravin Isabella begreep, dat zij genoeg gezien had om overtuigd to zijn, dat, indien de verzoeking nog slechts een weinig sterker was, Lodewijk
XI, niet tevreden met haar van zijn hof to verwijderen, niet
aarzelen zou, om haar aan haar verbolgen leenvorst over to
leveren . Lodewijk stemde van zijn kant to eerder in haar spoedig vertrek toe, daar hij het behoud van den vrede met Karel
ten sterkste wenschte, en bovendien bevreesd was, dat de
schoonheid van Isabella zijn geliefkoosd plan in duigen zou
werpen, om zijn dochter Johanna aan zijn neef van Orleans to
huwen .

HOOFDSTU K X I I I
DE STERREKIJKER
Een overstelpende vloed van bezigheden en avonturen scheen
onzen jongen Schot toe to stroomen, want bet duurde niet lang
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of hij wend in de kamer van zijn bevelhebber, lord Crawford,
geroepen, waar hij, tot zijn verbazing, opnieuw den koning
vond . Men begon met hem to spreken over de eer, die er gelegen was in het vertrouwen, dat men opnieuw in hem grog stellen, en deze aanspraak joeg Quentin een geweldige huivering
aan, daar hij vermoedde, dat men hem wederom plaatsen wilde
op een soortgelijken post als waarop hij den graaf van Crevecoeur had moeten bewaken, of wel, hem misschien een tack zou
opleggen, die hem nog meer tegen de borst zou stuiten . Spoedig
echter werd hij niet alleen van deze vrees bevrijd, maar met
verrukking vernam hij, dat hij gekozen was, om het bevel over
manschappen to voeren ; waarmee hij de gravinnen van Croye,
op de veiligste en gemakkelijkste, maar tevens op de meest geheime wijze naar haar bloedverwant, den bisschop van Luik,
zou geleiden. Men gaf hem een papier, waarop de namen waren
vermeld van de plaatsen, waar hij rusten moest, meestal dorpen,
kloosters en andere van groote steden verwijderde gebouwen,
en de voorzorgen voorgeschreven, welke hij, vooral bij het naderen der Bourgondische grenzen, had in acht to nemen . Bovendien onderrichtte hem dit papier van hetgeen hij to doen en to
zeggen had, als hofmeester van twee aanzienlijke Engelsche
dames, die een pelgrimstocht naar St . Martin van Tours hadden
gedaan en nu naar de heilige stall Keulen op weg waren, om
daar haar vroomen eerbied to betoonen aan de overblijf selen
der 4ostersche Wijzen, die den Zaligmaker in de kribbe to
Bethlehem waren komen aanbidden ; want onder dit voorwendsel
zouden de gravinnen de refs maken .
Zonder zich van de oorzaak van zijn vreugde zelf rekenschap
to kunnen geven, popelde Quentin's hart nochtans van blijdschap bij bet denkbeeld, dat hij de schoonheid uit den toren
zoo van nabij zou naderen, en dat nog wel in een toestand, die
hem aanspraak op haar vertrouwen gaf, want grootendeels waren het zijn gedrag en cooed alleen, die haar zouden beschermen . Hij gevoelde niet den minsten twijfel of hij zou haar, in
spijt van alles wat er mocht gebeuren, behouden op de plaats
van haar best~mming brengen . De jeugd denkt zelden aan gevaren en Quentin vooral, wiens vrije opvoeding hem een hooge
mate van zelfvertrouwen had ingeboezemd, dacht er alleen aan,
die to tarten. De tegenwoordigheid van den koning drukte hem
thans zwaar, want die belette hem om den vrijen teugel to vieren aan de vreugde, welke zijn hart vervulde .
Lodewijk had evenwel nog niet met hem gedaan . Die voor,
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zichtige vorst moest een geheel anderen dienaar dan Olivier le
Diable raadplegen, een man, dien men meende, dat zijn kennis
nit de sterren en hemelteekens putte, terwijl men, naar de
vruchten van Olivier's raadgevingen to oordeelen, begreep, dat
hem deze door den duivel in persoon werden ingeblazen .
Na daarom den ongeduldigen Quentin bevolen to hebben om
hem to volgen, ging de koning naar een of gelegen toren van bet
kasteel van du Plessis, waar bet prachtig verblijf was gevestigd
van den vermaarden sterrekijker, dichter en wijsgeer Galeotti
Marti, of Martins, of Martivalle, van Narni in Italie afkomstig, den schrijver der beroemde verhandeling De vulgo incognitis 1), bet voorwerp der bewondering van zijn eeuw en der
lofspraken van Paulus Jovius . Vele jaren had hij in roem geleef d aan bet hof van M atthi as Corvinus, koning van Hongarije,
van wien Lodewijk hem zelfs eenigermate had tot zich gelokt,
daar deze den Hongaarschen vorst bet bezit van een wijze misgunde, die den naam had van in bet lezen van 's hemels besluiten zoo uitermate bedreven to zijn .
Martivalle was geenszins een van die bleeke, uitgedroogde
beoefenaars van de geheime wetenschappen, die bun oogen gansche nachten boven bet vuur verschroeiden en bun lichamen
uitmergelden in bet bespieden van den aspuntsbeer . Hij nam
deel aan allerlei vermaken, en voor dat hij to zwaarlijvig was
geworden, muntte hij nit in bet hanteeren der wapens en in
andere lichaamsoefeningen, zoo zelfs, dat Janus Pannonius een
latijnsch dichtpunt heeft nagelaten op een worstelpartij, die er,
in tegenwoordigheid vin den koning van Hongarije en liens
hof, had plaats gevonden, tusschen Galeotti en een beroemd
meester in die kunst, en waarvan de sterrekijker overwinnaar
was gebleven .
De vertrekken van dezen vorstelijken en krijgshaftigen wijze
waren veel prachtiger dan eenige die Quentin nog in bet koninklijke paleis had gezien, en bet snijwerk in bet bout van zijn
boekerij, zoowel als de fraaiheid der behangsels en tapijten, getuigden voor den fijnen smack van den geleerden Italiaan. Uit
zijn studeervertrek ging hij Tangs een deur naar zijn slaapkamer, terwijl een andere hem den weg opende naar den toren,
die hem tot observatorium diende . Een groote eikenhouten taf el,
in bet midden van bet vertrek geplaatst, was met een rijk Smyr-

1) Over de dingen, die aan de meeste menschen onbekend zijn .
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naasch kleed bedekt, dat tot den buit had behoord, die, na den
grooten slag van Jaiza, in de tent van den pasja was gemaakt,
en in welken slag de sterrekijker had gestreden aan de zijde van
den dapperen kampvechter van het Christendom, Matthias Corvinus . Op deze tafel lag een groote verscheidenheid van meeten sterrekundige gereedschappen, alien kunstig bewerkt en prachtig versierd . Zijn zilveren astrolabium was een geschenk van den
Duitschen keizer en zijn ebbenhouten met goud ingelegden
Jakobsstok had hij als een bewijs van achting van den regeerenden pans ontvangen .
Velerlei andere voorwerpen lagen er nog op de tafel verspreid
of hingen Tangs de wanden ; onder deze zag men twee volledige
harnassen, het eene van malien en het andere van staal, welke
beide door hun grootte den reusachtigen sterrekijker als hun
eigenaar schenen aan to duiden ; voorts een Spaanschen degen,
een Schotsch zwaard, een Turkschen sabel, met bogen, pijlkokers
en andere wapens ; muziekinstrumenten van verschillende snort ;
een zilveren kruisbeeld ; een urn ; onderscheidene bronzen huisgodjes der oude heidenen en nog meer andere zonderlinge zaken,
die het to langdradig zou zijn alien op to noemen, en velen waarvan, volgens de bijgeloovige begrippen van dien tijd, tot de
kunst van voorzeggen behoorden .
De boekerij van dezen zonderlingen man leverde niet minder
verscheidenheid op . Men vond er oude klassieke handschrif ten,
met de zware boekdeelen van christen godgeleerden en van die
onvermoeide wijzen vermengd, welke de scheikundige wetenschappen beoefenden en hun leerlingen, door middel der Hermetische wijsbegeerte, tot de meest verborgen geheimen der natuur
beloof den to doen doordringen . Sommige warm in Oostersche
talen, terwijl andere hun wijsheid of dwaasheid achter den
sluier van hieryglyphen of caballistische teekens verborgen .
Het gansche vertrek en al hetgeen bet bevatte, vormde een
taf reel, dat sterk tot de verbeelding sprak, en de uitwerking,
die een en ander deed, werd nog verhoogd door bet voorkomen
en de manieren van den sterrekijker, die, in een grooten armstoel gezeten, bezig was met een pas ontvangen proef der nag
kort geleden uitgevonden boekdrukkunst na to zien .
Galeotti Martivalle was Tang van gestalte en had, ondanks zijn
gezetheid, een zeer achtbaar voorkomen . Den middelbaren leeftijd was hij reeds voorbij, en de oefeningen, waaraan hij zich in
Zijn jeugd had gewend en welke hij nog niet geheel en al had
laten varen, hadden zijn natuurlijke neiging tot zwaarlijvigheid
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door een zittende levenswijze, gesteund door de genietingen van
de tale!, geenszins kunnen bestrijden . Zijn gelaatstrekken, ofschoon grot en vol, waren edel en ernstig, en een Santon had
hem den zwarten baard kunnen benijden, die tot op zijn borst
hing. Gijn gewaad bestond uit een kimerrok van het f raaiste
Genueesch fluweel, voorzien van wijde mouwen, met gouden
haken vastgemaakt en met zwart bontwerk gevoerd . Hij was
om zijn middel gesloten door een perkamenten gordel, waarop
de teekenen van den dierenriem met roode verf geschilderd Waren. Toen hij den koning zag binnentreden, stond hij op en bong
zich, maar met het voorkomen van iemand, wien zulk aanzienlijk gezelschap gewoon was en die alleszms de waardigheid wist
to handhaven, waarop de beoefenaars der wetenschappen in dien
tijd aanspraak maakten .
Gij schijnt bezig to zijn, vader, zei de koning, en dat
we!, naar het mij toeschijnt, met deze nieuwe manier om handschriften to vermenigvuldigen . Kunnen zulke werktuigelijke en
aardsche voorwerpen de aandacht bezig houden van iemand,
voor wien de hemel het boek van zijn raadsbesluiten heeft geopend?
Broeder, antwoordde Martivalle, - want aldus moet de
bewoner van deze cel zelfs den koning van Frankrijk noemen,
wanneer deze hem met een bezoek verwaardigt, -- weest verzekerd, dat ik, de gevolgen van deze uitvinding overwegende,
met niet minder zekerheid dan door middel van eenigen samenloop der hemelteekenen, de meest verbazende omwentelingen
1n de zedelijke wereld voorzie . Wanneer ik bedenk, hoe langzaam
en schaars gevoed de stroom van kennis tot ons is gekomen ;
hoe moeilijk het, zelfs voor de dorstigen, is om zich daaraan to
laven ; hoe algemeen hij verwaarloosd wordt door allen, die
slechts aan hue gemak denken ; hoezeer hij is blootgesteld om,
door de invallen der barbaarschheid, to worden afgeleid, ja,
zelf s geheel opgedroogd ; kan ik mij dan zonder verbazing het
lot voor den geest brengen van volgende geslachten, op wie
wetenschap en kennis, gelijk de eerste en tweede regen, onverminderd en onafgebroken zullen neerdalen, het eene land vruchtbaar makers en het andere overstroomen ; den geheelen vorm
van het maatschappelijk levee herscheppen ; godsdiensten vernietigen en andere to voorschijn brengen ; troonen omver stooten,
en nieuwe doers verrijzen , .
Houd op, Galeotti, zei de koning, zullen al deze gebeurtenissen nag in dezen tijd plaats hebben?
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Neen, broeder, antwoordde Martivalle, deze uitvinding is
een jongen boom gelijk, die thans geplant is, mar die voor volgende geslachten een vrucht zal dragen, niet minder noodlottig
en heilzaam tevens dan die in den hof van Eden, de kennis,
namelijk, van goed en kwaad .
Na een oogenblik nadenken zei Lodewijk : - Laat het nageslacht voor zijn eigen belangen zorgen . Wat ons aangaat, wij
zijn menschen van de tegenwoordige eeuw en tot deze zullen wij
onze bemoeiingen bepalen ! Elke dag immers heef t genoeg aan
zijn eigen kwaad . Zeg mij eens, zijt gij wat verder gevorderd
dan den horoskoop, dien ik u verzocht hebt to trekken, en waarvan gij mij reeds aanvankelijk jets gezegd hebt? 1k heb den
persoon thans meegebracht, opdat gij hem de handers zoudt
kunnen bezien, of wel zoodanige andere proeven nemen als gij
best zult oordeelen. De zaak eischt spoed .
De wijze stand bij deze woorden op, en den jongen krijgsman
naderende, vestigde hij zijn groote doordringende zwarte oogen
op hem, alsof hij zich inwendig bezig hield met liens gelaatstrekken to ontleden . Toen Durward zag, dat een zoo achtbaar
man hem tot het voorwerp van zijn ingespannen aandacht
maakte, kon hij zijn verlegenheid niet verbergen ; hij sloeg zijn
oogen ter aarde en hief ze niet weer op, voor dat de sterrekijker
hem, met een zware, welluidende stem, zei : -- Zie voor u nit,
veees niets, en laat mij uw hand zien .
Toen Martivalle Durward's hand volgens de regelen van zijn
kunst had bezichtigd, trok hij Lodewijk eenige schreden terzijde .
-- Mijn koninl lijke broeder, sprak hij daarop, het gelaat van
dezen jongenman, gepaard met de lijnen in zijn hand, bevestigen in een verbazend hoogen graad het verslag, dat ik u op
grand van zijn horoskoop gedaan heb, zoowel als het oordeel,
dat uw eigen kennis van onze verheven wetenschap u terstond
over hem deed vormen . Alles kondigt aan, dat deze jongeman
dapper en gelukkig zal zijn .
En getrouw? vroeg de koning, want dapperheid en geluk
zijn niet altijd onafscheidelijk met getrouwheid gepaard .
En getrouw tevens, hernam de waarzegger ; want hij heef t
een mannelijke vastheid in oag en blik, en zijn linea vitae is
duidelijk en diep geteekend, wat een sterke verkleefdheid aanduidt voor hen, die hem zullen weldoen of hem vertrouwen
schenken . En toch . . .
Wat dan? zei de koning, waarom aarzelt gij, vader Galeotti?
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De ooren der koningen, aniwoordde de wijze, zijn aan de
gehemelten van die weeke zieken gelijk, die de bitterheid der
voor hue herstelling noodzakelijke kruiden niet kunnen verdragen .
- Mijn ooren en mijn gehemelte hebben zulke weekheid niet,
hernam Lodewijk . Nooit moet men mij goeden raad of heilzame
artsenij onthouden . Verregaande toegevendheid heeft nooit een
bedorven kind van mij gemaakt . Mijn jeugd heb ik in ballingschap en lijden doorgebracht . Mijn ooren zijn aan harde taal
gewoon en gevoelen zich daardoor dus niet beleedigd .
Welnu, orn dan duidelijk to spreken, sire, zoo moet ik u
zeggen, dat, ingeval er in den last dien gij dezen jongeman wilt
opdragen, iets mocht zijn dat . . . dat . . , bijvoorbeeld een nauwgezet geweten schrik zou kunnen aanjagen, gij hem dan dien
niet opdragen moet, tenminste niet, voordat eenige jaren ondervinding in uw dienst hem zoo weinig nauwgezet zullen hebben
gemaakt als de overigen .
En is dit hetgeen gij aarzeldet to zeggen, mijn goede
Galeotti? Dacht gij mij hiermee to zullen beleedigen? lk weet,
dat gij wel bewust zijt, dat men op den weg der koninklijke
staatkunde zich niet altijd - gelijk in het burgerlijke levee onveranderlijk behoort plaats to hebben -- door afgetrokken beginselen van zedekunde en godsdienst kan laten leiden . Waarom stichten wij, vorsten der aarde, kerken en kloosters, waarom
doers wij pelgrimstochten en boeten en meer soortgelijke godvruchtige oef eningen, waarvan andere lieden zich kunnen onthouden ; om welke reden doers wij dit anders, dan omdat het
algemeen belang en de welvaart van ons rijk ons noodzaken tot
het verrichten van laden, waarover ons geweten als christenen
zich bedroeft . Maar de hemel is lankmoedig, de perk in verdiensten onuitputtelijk, en de tusschenkomst van Onze Lieve
Vrouw van Embrun en der gelukzalige heiligen is gestadig werkend en alvermogend .
Met deze woorden legde hij zijn hoed op de tafel, en voor de
looden beeldjes, welke er aan hingen, neerknielende, zei hij met
: Sancte Huberte, sancte Juliane,
den grootst mogelijken crest
sancte Hartine, sancta Rosalia, sancti quotquot adestis, orate
pro me peccatore! Daarop sloeg hij zich op de borst, stond op,
plaatste zijn hoed weer op zijn hoofd, en grog voort : Wees
verzekerd, goede vader, dat, wat er zich in onzen last mope bevinden van den aard als gij bedoelt, de uitvoering daarvan niet
aan dezen jongeman zal worden opgedragen, en hij zelf s met dat
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gedeelte van onze ontwerpen niet zal worden bekend gemaakt.
Hierdoor, koninklijke broeder, ~ntwoordde Martivalle,
zult gij wijs handelen . Nog zou men eenig kwaad van de onstuimigheid van dezen jeugdigen lasthebber kunnen duchten ;
een gebrek dat gemeen is aan alien, die van een bloedrijk gestel
zijn . Maar, naar alle voorschriften der kunst, kan deze kans niet
opwegen tegen de andere hoedanigheden, door zijn horoskoop
zoowel als door andere middelen ontdekt .
Zal middernacht een geschikt uur wezen om een gevaarlijke
refs to ondernemen? vroeg de koning . Daar zijn uw ephemeriden .
Gij ziet den stand der maan met betrekking tot Saturnus, en
den invloed van Jupiter . ander voorbehoud van uw meerdere
kennis, dunkt mij, dat dit geluk beloof t aan hem, die op dat
uur een tocht zal doen ondernemen .
- Ja, antwoordde de sterrekijker, na een oogenblik nadenken, aan hem, die den tocht doet ondernemen, beloof t dit gewis
een gelukkigen uitslag ; maar het schijnt mij toe, dat de stand
van Saturnus met gevaar en onheil dreigt hem, die den tocht
onderneemt ; waaruit ik besluit, dat voor hen, die op dat uur
zullen vertrekken, de refs gevaarvol, ja, zelfs noodlottig kan zijn .
Een aanval en gevangenneming zijn hierin, dunkt mij to voorzien.
Een aanval en gevangenneming ten aanzien van hen, die
gezonden worden, en een gelukkige uitslag voor den zender .
Luidt uw voorspelling niet aldus, geleerde vader? hernam de
koning .
J uist ! was het antwoord .
De koning zweeg hierop eenigen tijd en liet vooral op geenerlei wijze blijken, hoezeer deze voorspelling - welke de sterrekijker waarschijnlijk had gewaagd, alleen op grond van zijn
bewustheid, dax de op to dragen last gevaarlijk was, - met zijn
wezenlijk doel overeenstemde, dat, gelijk de lezer weet, daarin bestond, om de gravin Isabella van Croye in de macht van Willem de la Marck to leveren, een bevelhebber, die niet minder
wegens zijn oploopend karakter als om zijn woeste dapperheid
bef aamd was .
Daarop trok de koning een papier uit den zak, en zei, alvorens
het aan Martivalle ter hand to stellen, op den toon van iemand
die om verschooning vraagt : -- Geleerde Galeotti, wees niet verwonderd, dat ik, daar ik een schat in u bezit, zooals er thans
niet meer bestaat, den grooten Nostradamus zelf s niet uitgezonderd, dikwijls van uw kennis gebruik wensch to maken, in die
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twijfelachtige en moeilijke zaken, waarvan ieder vorst steeds
omgeven is, die met inwendige oproerlingen en buitenlandsche
machtige vijanden tevens heeft to worstelen .
- Sire, antwoordde de wijsgeer, toen ik, op uw uitnoodiging,
het hof van Buda verliet, om mij naar dat van du Plessis to
begeven, heb ik dit gedaan met bet doel om alles ter beschikking van mijn koninklijken meester to stellen, wat mijn kunst
kan uitwerken am hem van dienst to zijn .
Genoeg, beste Martivalle, hernam de koning . Thans verzoek ik u wel acht to geven op de volgende vraag . Daarop bet
papier, dat hij in zijn hand hield, ontvouwende, las hij overluid :
lemand, die in een belangrijk geschil is gewikkeld, hetwelk naar
alien schijn op bet punt staat van door de wet of door kracht
van wapenen to worden beslist, verlangt deze zaak door middel
van een persoonlijke bijeenkomst met zijn tegenstander to vereffenen . Hij begeert daarom to weten, welke dag bet meest voor
zulk een onderneming geschikt zou zijn, alsmede, wat bet waarschijnlijke gevolg van zulk een maatregel zou wezen, en of zijn
tegenpartij geneigd zal zijn om bet aldus in haar geplaatste
vertrouwen met dankbaarheid en beleefdheid to beantwoorden,
dan wel, of bet to vreezen is, dat zij van de gelegenheid, welke
de bedoelde bijeenkomst haar verschaffen kan, misbruik zou
maken .
- Dit is een gewichtig vraagstuk, antwoordde Martivalle,
toen de koning ophield to lezen . Urn bet op to lossen, zal bet
noodig zijn, dat ik een planetarium opzet, en dit met de hoogst
mogeliike aandacht bestudeer .
Doe dit, mijn vader en meester in de wetenschappen, en
gij zult ondervinden, wat het is een koning van Frankrijk een
dienst to bewijzen . lndien de hemelteekenen niet ongunstig zijn,
en onze eigen nederige kunst doet ons meenen, dat zij omen
opzet ' oedkeuren, - zijn wij besloten em in eigen persoon lets
to waxen, teneinde aan deze onchristelijke oorlogen paal en perk
to stellen .
Molten de h&lieen de vrorne bedoelin en van uwe majesteit
zegenen, antwoordde Martivalle . en den persoon van uwe majesteit in hun alvermo~ende hoede nemen !
Ik dank u, geleerde vader . - Ziehier bij voorbaat jets om
uw kostbare boekerij nog wat to verrijken .
Met deze woorden legde Lodewijk een beursje met goud onder
een der boekdeelen ; want, zuinig tot in zijn bijgeloovige daden
toe, begreep hij, dat Martivalle, door de vastgestelde inkom-
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step, welke hij hem toestond, voldoende aan zijn dienst verbonden was en dat hij dus, zelfs bij de belangrijkste gelegenheden, het recht had om zich tot een matigen prijs van zijn
kundigheden to bedienen .
Toen hij den verheven Galeotti aldus, als een rechtsgeleerde,
dien men heeft geraadpleegd, had betaald, wendde Lodewijk
zich van hem tot Durward en zei : -- Volg mij, brave Schot ;
volg mij als iemand, die door het noodlot en een koning verkozen is, om een stoutmoedige onderneming to wagen . M aak alles
gereed opdat gij, als de klok van St . Martin twaalf slaat, uw
voet in den stijgbeugel kunt zetten . Een minuut vroeger of
later zou ons den gunstigen stand doen verliezen der hemelteekenen, die uw onderneming toelachen .
Hierop verliet de
koning, door Durward
gevolgd, het vertrek ;
en nauwelijks waren
zij uit Martivalle's
oog, of deze gaf zich
aan geheel andere gewaarwordingen over
dan die, welke hem
gedurende de tegenwoordigheid van den
koning
schenen
to
hebben bezield .
De ellendige gierigaard ! riep hij, de
beurs in zijn hand wegende, want daar hij zeer verkwistend was,
leed hij bijna altijd geldgebrek. - De lage, verachtelijke vrek!
Een matrozenwijf zou er meer voor geven om to weten, dat
haar man op de plaats zijner bestemming was aangekomen . Hi)
een aasje kennis der fraaie letteren verkrijgen! Ja, wanneer
schreeuwende vossen en huilende wolven muzikanten zullen
worden. Hi) in het luistervolle boek des hemels lezen! Ja, als
de blinde mol de oogen van den lynx zal hebben verkregen.
Post tot Promissa - na zoovele schitterende beloften om mij
aan het hof van den edelmoedigen Matthias to onttrekken, waar
Hun en Turk, Christen en Ongeloovige, de Czaar van Mosco-
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vie en de Cham van Tartarije, wedijveren om mij met geschenken to overladen, - denkt hij misschien, das ik in dit verrotte
kasteel zal blijven opgesloten, als een vink in een kooi, gereed
om to zingen zoodra het hem lust to f luiten, en das voor niets
dan water en zaad ! Neen, waarachtig - aut inveniam viam, aut
f aciam - Ik zal wel een redmiddel weten to ontdekken of uit
to vinden . De kardinaal La Balue is een politiek man en zeer
mild ; hij zal het antwoord op de vraag weten, die de ellendeling
mij gedaan heef t, en het zal de schuld van zijne eminentie zelf
zijn, indien de sterren niet spreken gelijk deze het verlangt .
Nogmaals nam hij het verachte beursje in zijn hand . - Mogelijk, zei hij, bevat dit ellendige zakje een of antler kostbaar
kleinood ; ik heb wel eens hooren zeggen, das hij edelmoedig tot
verkwisting toe wezen kan . als zijn grillen of belangen hem dit
lngeven.
Daarop schudde hij het beursje op de tafel uit, en zag das
het niet meer dan tien goudstukken bevatte, toen rees de verontwaardiging van den geleerde ten top . - Denkt hij, riep hij
opnieuw uit, das ik hem voor dit ellendige loon de hemelsche
vruchten van die wetenschap zal laten plukken, welke ik bestudeerd heb met den Armenischen abt Istrahoff, die de zon in
geen veertig jaar had aanschouwd ; met den Griek Dubravius,
die gezegd words de dooden to hebben opgewekt en zelf s den
sheik Eba Hali in zijn groet in de woestijnen van Thebais to
hebben bezocht? Neen, bij den hemel ! Hij, die de kunst minacht, zal door zijn eigen onwetendheid vergaan! Tien goudstukken! Ik zou mij bijna schamen ze aan Toinette to geven, om er
borstlintjes voor to koopen!
Zoo sprekende, wierp nochtans de verontwaardigde wijze de
verachte tien goudstukken in een grooten zak, dien hij aan zijn
gordel droeg ; en dien Toinette en andere medehelpers in zijn
verregaande verkwistingen gewoonlijk spoediger wisten to ledigen dan de wijsgeer met al zijn kundigheden in staat was hem
to vullen.
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HOOFDSTUK XIV
DE REIS
Alle gesprekken vermijdende - want dit was hem bevolen
haastte Durward zich met een zwaar, maar eenvoudig borstharnas alsmede knie- en armstukken aan to trekken, en zette een
goeden stalen helm zonder vizier op het hoof d . Voorts deed hij
een f raaien overrok aan, die op de naden met passament was
versierd, zooals een hoogen bediende in een rijk adellijk huffs
zou passen .
Olivier was de persoon, die deze zaken in Quentin's kamer
bracht, en op den hem eigen vleienden toon verwittigde hij
Durward, dat dims oom bevel had ontvangen om de wacht to
betrekken, opdat hij niet in de gelegenheid zou wezen om hem
over al hetgeen er gebeurd was en nog gebeurde, to ondervragen .
- Uw verontschuldiging zal wel aan uw bloedverwant worden
gedaan, ging hij glimlachend voort ; en, mijn waarde zoon, wanneer gij van de uitvoering van dezen aangenamen last behouden
zult zijn teruggekomen, dan twijfel ik er niet aan of gij zult
zulk een bevordering warden waardig gekeurd, als u van bet
doen van verantwoording, aan wien bet ook zij, zal bevrijden,
terwijl het anderen in de verplichting zal brengen om ze aan u
to doen.
Aldus sprak Olivier de duivel, bij zich zelf, ongetwijfeld reeds
de groote kans berekenende, die er bestond, dat den armen jongeman, wiens hand hij met zooveel hartelijkheid drukte, op de
zending, waarmee hij was belast, onvermijdelijk de flood of gevangenschap moest ten deel vallen.
Eenige minuten voor middernacht, begaf Quentin zich, volgens den hem gegeven last, naar het tweede binnenplein en bleef
staan onder den toren van den Dolf ijn, die, gelijk de lezer weet,
de gravinnen van Croye tot verblijf was aangewezen . De manschappen en paarden, die hem moesten vergezellen, vond hij
reeds met twee muilezels en drie damespaarden gereed staan . De
eerste warm met pakgoederen beladen, en de laatste was bestemd voor de gravinnen en een getrouwe dienares, die haar
vergezellen zou . Bovendien hadden zij een f raai oorlogspaard
voor hem bij zich, waarvan bet met staal beslagen zadel in bet
maanlicht blonk.
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Geen woord van herkenning wend van de eene of andere zijde
uitgesproken. De manschappen zaten roerloos op hun rossen alsof zij beelden waren, en Durward zag met genoegen, dat zij
alien waren gewapend, en lange speren in de hand hielden . Zij
waren slechts drie in getal, maar een van hen fluisterde Quentin met een sterken Gasconschen tongval in het oor, dat hun
girls zich buiten Tours bij hen zou voegen .
Aan de vensters van den toren zag men intusschen lichten
heen en weer bewegen, waaruit besloten kon worden, dat men
er bezig was met zich tot vertrek gereed to maken . Een kleine
deur, welke uit den toren op de plaats voerde, grog ten laatste
open, en men zag drie vrouwelijke gestalten naderen, vergezeld
van iemand, die in een mantel gewikkeld was . In stilte beklommen zij de voor haar bestemde paarden, terwijl de persoon, die
bij haar was, vooruitging en aan de wachten, welke zij achtereenvolgens voorbij moesten trekken, woord en teeken gaf . Op
die wijze kwamen zij ten laatste buiten deze geduchte vestingwerken . Daar bleef hij, die als girls had gediend, staan en sprak
op bijna fluisterenden, maar hoogst ernstigen, toon de dames
toe .
De hemel bescherme u, sire! zei vervolgens een stem, die
Quentin door merg en been drong, en vergeve u, zelf s wanneer
uw oogmerken nog zelfzucht~ger mochten zijn dan uw woorden
to kennen geven! Mij onder de bescherming van den goeden
bisschop van Luik to bevinden, maakt thans het toppunt van
mijn wenschen uit .
De persoon, dien zij aldus aansprak, mompelde een onverstaanbaar antwoord en keerde door de buitenste poort weer
terug, terwijl Quentin, bij het flauwe licht der maan, in hem
den koning herkende, wiens verlangen naar het vertrek van zijn
gasten hem waarschijnlijk had doen besluiten, om daarbij tegenwoordig to zijn, teneinde zoowel alle zwarigheden, die zich nog
bij de dames zouden kunnen voordoen, als alle hinderpalen van
den kant der wachten uit den weg to ruimen .
Toen het gezelschap zich buiten de vestingwerken beyond,
moest het gedurende eenigen tijd met de grootste voorzichtigheid voortrijden, teneinde de vallen en klemmen to vermijden,
welke den onbehoedzamen vreemdeling allerwege bedreigden . De
Gasconjer was intusschen volkomen in dezen doolhof bekend, en
na een kwartier rijden bevonden zij zich buiten de grenzen van
Plessis-le-Parc en niet ver van de stall Tours .
De maan, die inmiddels door de wolken was gebroken, be-
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scheen thans helder de bekoorlijke landstreek . De prachtige Loire
zag men haar wateren statig door de rijkste vlakte van geheel
Frankrijk voortstuwen, tusschen oevers, die met torens en terrassen, met olijfboomen en wijngaarden heerlijk prijkten .
Het aanschouwen der bergen deed den jongen Schot aan zijn
vaderland denken, zijn gedachten verplaatsten zich daarheen,
maar weidra werd hij uit zijn bespiegeling gewekt door de stem
van gravin Hameline, die minstens een octaaf hooger was dan
die zachte tonen welke koning Lodewijk hadden vaarwel gezegd .
Zij vroeg om met den bevelhebber van het geleide to spreken.
Quentin gaf zijn paard de sporen en naderde eerbiedig de dames .
De oudste van haar deed hem daarop de volgende vragen
Hoe heet gij en welken rang bekleedt gij ?
Durward antwoordde op beide vragen .
Zijt gij volkomen met den weg bekend?
Hij kon, antwoordde hij, niet zeggen dien goed to kennen,
maar hij had een zeer nauwkeurig omschreven last ontvangen,
en op de eerste rustplaats moest zich een girls bij hem voegen,
die in alle opzichten berekend was cm hen op de geheele refs to
geleiden. Een ruiter, die juist was aangekomen en het geleide
nog met een man vergrootte, moest hen intusschen zoolang tot
girls verstrekken.
En om welke reden werd gij, jongeman, tot dezen dienst
uitgekozen? Ik heb gehoord, dat gij dezelfde zijt, die gisteren in
de galerij de wacht hield, waar wij de prinses van Frankrijk ontmoetten . Men zou zeggen, dat gij voor zulk een last to jong
en onervaren moet wezen ; bovendien zijt gij een vreemdeling
en spreekt het Fransch als zoodanig .
Het is mijn plicht, mevrouw, de bevelen van den koning to
gehoorzamen en niet to beoordeelen, was het antwoord van den
jeugdigen krijgsman .
Zijt gij van adel? ging de dame voort .
Deze vraag kan' ik gerust bevestigend beantwoorden .
En zijt gij niet, zei de jongste dame op haar beurt, maar
met een beschroomde stem, dezelfde dien ik ginds in de herberg
gezien heb, toen ik geroepen was om den koning to bedienen?
Insgelijks, en misschien tengevolge van een soortgelijke gewaarwording van beschroomheid, zijn stem aanmerkelijk verzachtende, beantwoorde Quentin deze vra~g toestemmend .
Dan schijnt het mij toe, nicht, zei gravin Isabella toen tot
haar tame, dat wij ons onder de bescherming van dezen jeugdigen heer volkomen veilig bevinden ; hij ziet er tenminste niet
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uit als iemand, wien de uitvoering van een wreedaardig en verraderlijk plan ten aanzien van twee weerlooze vrouwen met vrucht
kon warden opgedragen .
Op mijn eer, mevrouw, hernam Durward daarop, bij den
roem van mijn huffs, bij het gebeente van mijn voorvaders, al
konden oak 5chotland en Frankrijk to zamen tot prijs der misdaad strekken, ik zou mij ten uwen aanzien aan geen verraad
of wreedheid kunnen schuldig makers .
Gij spreekt wel, joogeman, zei mevrouw Hameline ; maar
aan fraaie woorden zijn wij van den kant van den koning van
Frankrijk en zijn dienaars gewoon . Toen wij ons, met vrij wat
minder gevaar dan thans, onder de bescherming van den bisschop van Luik hadden kunnen plaatsen, of ons onder, die van
Wenceslaus van Duitschland of van Eduard van Engeland, toen
waren het insgelijks schoone beloften, die ons overhaalden om
liever een schuilplaats in Frankrijk to zoeken . En wat is er van
deze beloften van den koning gekomen? Onder plebeische namen hebben wij ons in gindsche ellendige herberg als verboden
koopwaar, moeten verbergen ; wij, die, gelijk gij weet, Marthon,
grog zij voort, zich tot haar bediende wendende, ons nooit dan
onder een prachtig verhemelte en op een zoldering van drie treden lieten kappen, wij waren verplicht ons op den blooten vloer
aan to kleeden, alsof wij een paar melkmeiden waren geweest .
Marthon stemde toe, dat haar meesteres een treurige waarheid gesproken had .
Ik wenschte intusschen, waarde tante, dat dit het grootste
kwaad zou geweest zijn, zei gravin Isabella ; al die vertoon ng
van grootheid kon ik zeer goed missen.
Maar geen gezelschap, hernam de tante ; dit, nichtje, was
toch onmisbaar.
Alles kon ik missen, tante, antwoordde Isabella, met een
stem, die tot het hart van haar jeugdigen leidsman en beschermer doordrong ; ja, alles, mits ik slechts een veilige en eerzame schuilplaats vond . Geenszins wensch ik - en, de Hemel
weet het, nimmer deed ik dit -- oorlog tusschen Frankrijk en
mijn geboorteland to ontsteken of dat om mijnent wil het levers
van een enkel mensch zou verloren gaan . Ik verzocht alleen vergunning om mij naar het klooster van Noirmoutiers of eenig
ander soortgelijk heiligdom to begeven .
Gij praat als een zottin, nichtje, en niet als de dochter van
mijn broeder. Het is gelukkig, dat er nag iemand in levers is, die
iets van de fierheid van het edele huffs van Croye heeft over-
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gehouden . Hoe zou men een hooggeboren dame van een door de
zon verbrande melkmeid onderscheiden, indien geen lansen gebroken werden voor de een, en slechts hazelaarstokken voor de
ander? 1k zeg u, meisje, dat, toen ik in den bloei der jeugd ongeveer van uw jaren was, het beroemde gevecht to Haflinghem
ter mijner eere gehouden werd ; de uitdagers waren vier en de
aanvallers twaalf in getal . Het duurde drie dagen en kostte aan
twee ridders het leven, en bovendien waren er een ruggegraat,
een schouderblad, drie beenen en twee armen gebroken, om niet
van al de andere wonden en kneuzingen to spreken, die zoo talrijk waren, dat de herauten ze niet konden tellen . Zoo zijn de
dames van ons huffs altijd geeerd geworden . 0! zoo gij slechts
de helf t der f ierheid van uw edel voorgeslacht bezat, dan zoudt
gij nog wel aan een of ander hof, waar lief de voor dames en
wapenroem nog in eere zijn, middel vinden om een tournooi to
doen plaats hebben, waarvan uw hand de prijs zou wezen, gelijk
die van uw overgrootmoeder, zaliger gedachtenis, de prijs was
van het beroemde ridderspel to Straatsburg ; en aldus zoudt gij
u van de beste laps in Europa verzekeren, om u zoowel tegen
de onderdrukking van Bourgondie als tegen de staatkunde van
Frankrij k to beschermen .
Maar, waarde tame, hernam de jonge gravin, mijn voedster heeft mij wel gezegd, dat, hoewel de Rijngraaf de beste laps
op het groote steekspel to Straatsburg was en aldus de hand
van mijn geeerde overgrootmoeder, zaliger gedachtenis, verwierf,
het huwelijk echter ver van gelukkig was, daar hij haar dikwijls
placht uit to schelden, en somtijds zelfs to slaan .
En waarom niet? riep de tame, in haar romaneske geestdrif t voor den ridderstand, waarom zouden die zegevierende
armen, die gewoon zijn in het open veld alles neer to stooten,
thuis hun kracht niet mogen uitoef enen? Oneindig liever zou ik
tweemaal daags worden geslagen door een echtgenoot, wiens arm
anderen niet minder vreesden dan ik, dan de vrouw vxn een
lafaard to zijn, die zijn hand evenmin tegen zijn vrouw als tegen
iemand antlers durf de ophef f en !
1 k zou u met zulk een gemaal gaarne geluk wenschen,
tame, maar vooral u hem niet benijden ; want, indien gebroken
beenen al beminnelijk zijn in steekspelen, in de vertrekken der
dames is dit het geval niet .
Men kan intusschen zeer wel een beroemd ridder huwen,
zonder daarom noodwendig door hem mishandeld to worden ; ofschoon het war is, dat onze voorvader, zaliger gedachtenis, de
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rijngraaf Gottfried, wat ruw van karakter en wat al to sterk
aan het gebruik van Rijnschen win was overgegeven . De volmaakte ridder is een lam bij de dames en een leeuw tusschen de
lansen . Aldus, bijvoorbeeld, was Thibault van Montigny, vrede
zij met hem! Hij was de zachtmoedigste man die bestond, en
niet alleen was hij nooit zoo onbeleefd am zijn hand tegen zijn
vrouwop to heffen, maar, bij alle heiligen, hij, die van buiten
alle vljanden versloeg, vond dikwijls een schoone vijandm van
binnen, die het hem benauwd genoeg maken kon . Dit was intusschen zijn eigen schuld . Hij was een der uitdagers in het gevecht van Haflinghem, en hield er zich zoo goed, dat er, zoo het
den Hemel en uw grootvader had behaagd, een vrouwe van
Montigny had kunnen zijn, die aan zijn goedhartigheid beter
zou hebben weten to beantwoorden .
Gravin Isabella, die reden had om dit steekspel van Hailinghem to duchten, daar het een onderwerp was, waarvoor haar
tame altijd vreeselijk uitweidde, staakte hier het gesprek ; en
Quentin, als een welopgevoede jongeman, vreezende, dat zijn
tegenwoordigheid de dames in haar onderhoud mocht storen,
reed vooruit naar den girls, als am dezen eenige vragen to
doen, omtrent den weg, dien zij nemen moesten .
De dames zetten echter, tot bet aanbreken van den dag, de
rein zwijgend of onder onverschillige gesprekken voort ; en daar
zij toen reeds onderscheidene uren to paard hadden gezeten, began Quentin, uit vrees, dat zij zich al to zeer vermoeien zouden,
ongeduldig naar de eerste rustplaats to verlangen .
Binnen een half uur zal ik u die wijzen, antwoordde de girls .
-- En dan levert gij ons aan een anderen leidsman over?
vroeg Quentin .
Juist zoo . Mijn tochten zijn altijd kort en recht . Wanneer
gij en anderen een kromme lijn in den vorm van een boog
beschrijven, dan ben ik het koord .
De maan had thans reeds lang den horizon verlaten, en de
dageraad, die zich in het oosten vertoonde, began een meertje to
verlichten, Tangs welks never zij eenige oogenblikken gereden
hadden . Dit meertje lag in het midden van een uitgestrekte
vlakte, welke, ondanks de enkele boomen, lanen en bosch jes
van kreupelhout, die er over verspreid waxen, toch open kon
warden genoemd, zoodat men de voorwerpen vrij duidelijk began to onderscheiden. Quentin sloeg oak de oogen eens
op den persoon, naast wien hij reed, en onder den breeden rand
van een hoed, die naar de sombrero van een Spaanschen boer
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geleek, ontdekte hij de trekken van denzelf den Petit-Andre, wiens
vingers door die van zijn broeder Trois-Echelles ondersteund,
zich nog zoo kort geleden, en op zoo onaangename wijze met
zijn nek hadden bezig gehouden .
Daar in Schotland de scherprechter algemeen met een snort
van bijgeloovig afgrijzen werd beschouwd, gevoelde Quentin
bij deze ontdekking ook een geweldigen of keer voor dezen man,
een afkeer, die gepaard grog met een zekere mate van vrees,
welke de herinnering aan het voorval, dat bijna zoo noodlottig
voor hem zou geweest zijn, geenszins verminderde . Onwillekeurig
trok hij dan ook den kop van zijn paard rechts af, en het flier
tevens de sporen gevende, deed het een sprang, die hem tenminste acht voet van zijn hatelijken reisgenoot scheidde .
Ho, ho, ho ! riep Petit-Andre uit, bij Onze Lieve Vrouw
van La Greve, onze jonge soldaat heef t ons nag niet vergeten .
Welnu, kameraad, gij zijt toch, hoop ik, niet haatdragend?
leder moet in flit land zijn brood verdienen . Niemand behoeft
er over to blozen, flat hij under mijn handen is geweest, want ik
daag den besten uit om een levend gewicht tegen mij aan een
daoden boom to hangen. Bovendien heef t de Hemel mij de gunst
bewezen zulk een vroolijken snack van mij to maken . Ha, ha,
ha ! ik zou u zulke grappen kunnen vertellen, die ik tusschen
den voet en den top van de ladder heb gezegd, flat het mij wel
gebeurd is, flat ik mij met bet werk haasten moest, uit vrees,
flat de kerels het van lachen zauden besterven en mijn kunst
alzoo beschaamd maken .
Na flit gezegd to hebben, trok hij zijn paard terzijde, teneinde
de ruimte, welke de Schot tusschen hen had gemaakt, wederom
aan to vullen . - Komaan, mijnheer de boogschutter, grog hij
toen voort, geen kwaad bloed tusschen ons ! Wat mij betref t,
ik doe mijn plicht altijd zonder haat en opgeruimd van geest ;
en nooit heb ik iemand meer lief dan wanneer ik hem den strop
am den hals sla, teneinde een ridder der orde van St . Patibularius van hem to maken, gelijk de kapelaan van den provoost,
de eerwaarde vader Vaconeldiablo, de patroon van het provoostambt gewoon is to noemen .
Terug, ellendeling, riep Quentin uit, toen hij zag, flat de
uitvoerder van de doodvonnissen hem apnieuw wilde naderen ;
terug, of ik zou in verzoeking komen u den of stand to leeren,
die er tusschen mannen van eer en het schuim der maatschappij
bestaat.
Ho, ho, wat zijt gij warm! hernam de man koel, halt gij
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,eerlijke' mannen gezegd, dan zou het gesprokene nog eenigszins
naar waarheid kunnen zwemen ; maar wat mannen van eer betreft, dagelijks heb ik met hen to verrichten hetgeen ik op het
punt ben geweest om met u to doers . M aar vrede zij met u, en
houd uw gezelschap voor u zelf, lk wilde een flesch Auvergne
met u geledigd hebben, am alle resten van misnoegen weg to
spoelen ; maar daar gij mijn beleefdheid verwerpt, welnu, wees
zoo boos als gij wilt . Nooit zoek ik twist met mijn klanten,
mijn aardige springers, mijn speelmakkers, mijn dierbare kameraden, zooals Koos de slager zijn lammetjes noemt ; in een
woord, met hen, die, gelijk uw heerschap, de letters S . T . R . 0 . P .
op hun voorhoof d hebben staan . Neen, neen, laten zij mij behandelen, zooals zij willen, zij zullen ten laatste niet minder
goed door mij worden gediend, en gij zelf zult zien, als gij weer
onder Petit-Andre's handers komt, dat hij ontvangen beleedigingen weet to vergeven .
Na aldus gesproken to hebben en het gezegde, door een
schamperen blik, dien hij op Quentin wierp, nog versterkende,
maakte Petit-Andre het geluid, waarmee men een to langzaam
loopend paard gewoonlijk aanzet, en begaf zich weer naar de
andere zijde van het pad, het aan Durward overlatende, am
zijn spotternijen zoo wel to verduwen als liens Schotsch bloed
hem zou veroorloven .
Quentin gevoelde grooten lust om den stok van zijn laps op
den rug van Petit-Andre stuk to slaan ; maar hij overwon zijn
woede door de gedachte, dat een twist met zulk een mensch
nooit en nergens eervol kon wezen, en dat die bovendien thans
een tekort komen aan zijn plicht zou zijn en de schadelijkste
gevolgen zou kunnen hebben .
Hij lies de ongepaste spotternijen van Petit-Andre dus onbeantwoord, en vergenoegde zich met to hopen, dat deze de ooren
der dames niet mochten hebben bereikt, want hij begreep, dat
zij aan deze geen gunstige gevoelens ten opzichte van hem zelf
konden inboezemen.
Niet lang echter had hij tijd am zich aan deze overdenkingen over to geven, daar ze weldra door de woorden, die beide
dames tegelijk uitgilden, werden afgebroken .
Zie, zie ginds achter ons ! riepen zij ; Om de lief de Gods,
zorg voor ons en voor u zelf ; wij worden vervolgd !
Quentin zag am en bespeurde inderdaad twee gewapende
mannen to paard, die hen met zooveel spoed kwamen achterna
rijden, dat zij hem en die met hem waren, spoedig moesten be-

186
reiken . Het kunnen slechts, zei hij, eenige manschappen van den
provoost wezen, die de ronde in bet bosch doen . Zie eens, voegde
hij er, zich tot Petit-Andre wendende, bij, wat bet is .
Petit-Andre gehoorzaamde en, na een oogenblik de ruiters to
hebben gadegeslagen, antwoordde hij, zich op zijn zadel omkeerende : - Deze manner zijn evenmin uw kameraden als de
mijne ; zij behooren noch tot de wacht van den koning, noch tot
die van den provoost ; want, mij dunkt, zij hebben helmen met
neergeslagen vizieren en koperen kragen our den hals . De duivel
hale die kragen ! Van bet geheele harnas is dat bet gedeelte dat
mij bet meest mishaagt ; bet beef t mij sours meer dan een uur
gekost am ze los to maken .
-- Dames, zei Durward, zonder op betgeen Petit-Andre zei,
acht to slaan, bebt de goedheid am vooruit to rijden, maar niet
zoo snel, dat gij bet voorkomen zoudt hebben van to vluchten,
en toch snel genoeg am gebruik to maken van de belemmering,
die ik zal stellen tusschen u en hen, die ons volgen .
Gravin Isabella zag den girls aan en sprak eenige woorden
tot haar tante, die daarop tot Durward zei : -- In u stellen wij
vertrouwen, en wij willen liever alles afwachten wat ons in uw
bijzijn zou kunnen overkomen, dan vooruit to gaan met dien
man, wiens voorkomen, dunkt ons, niets goeds voorspelt .
Zooals gij verkiest, dames, antwoordde de jonge Schot . Zij
die op ons afkomen zijn slechts met bun beiden, en hoewel zij
ridders zijn, gelijk bun wapens schijnen aan to duiden, zullen
zij evenwel, als zij eenig kwaad opzet beoogen, ondervinden,
hoe een Schot, in de tegenwoordigheid en ter verdediging van
personen gelijk gij, zijn plicht weet to doen . Wie uwer, ging hij
voort, zich tot zijn ondergeschikte manschappen wendende, heeft
lust am mij bij to staan, en met deze vrienden een laps to
breken?
Twee van hen schenen besluiteloos to zijn, maar de derde,
Bertrand Guyot, zwoer, dat, al warm zij oak ridders van koning
Arthur's ronde tafel, hij zich voor de eer van Gascogne met hen
meter zou.
Nauwelijks had hij gesproken, of de twee ridders -- want zij
schenen van geen minderen rang to zijn -- hadden Quentin en
zijn stoutmoedigen metgezel bereikt, die hen, op eenigen afstand
van de overigen, stonden op to wachten . Zij warm volkomen in
uitmuntende staler harnassen toegerust, maar zonder eenige
zinspreuk, waaraan men hen kennen kon .
Toen zij naderden, riep een burner tot Quentin uit :
Heer
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schildknaap, maak plaats ; wij komen u van een post aflossen,
die boven uw rang en stand is . Gij zult wel doen met deze dames
aan onze zorg over to laten ; bet voegt ons beter dan u, om haar
to begeleiden, vooral daar wij weten, dat zij in uw macht weinig beter dan gevangenen zijn .
In antwoord op uw eisch, mijnheer, antwoordde Durward,
zal ik u in de eerste plaats zeggen, dat ik mij op den post bevind, waarop de koning mij heeft geplaatst ; en verder, dat, hoe
onwaardig ik ook wezen moge, de dames onder mijn bescherming verkiezen to blijven .
Wat d . . . ! riep een der kampvechters uit, zoudt gij, dolende bedelaar, u tegen den wil van twee ridders durven verzetten?
-- Gewis, antwoordde Durward, zal ik mij met alle macht
tegen uw onbescheiden en onwettigen aanval kanten ; en, indien
er onderscheid van rang tusschen ons bestaat, lets, waarvan ik
tot nog toe geenszins verzekerd ben, dan heeft uw onbeleefdheid
dit vernietigd . Trek uw zwaard, of, zoo gij u van de laps bedienen wilt, neem dan uw grond .
De ridders keerden zich hierop om, reden tot op den of stand
van ongeveer tweehonderd schreden terug . Quentin zag de twee
gravinnen aan, bong zich voor haar op zijn zadel, alsof hij
haar goedkeuring wilde inroepen, en toen de dames hem, ten
teeken van aanmoediging, met haar zakdoeken wuifden, waxen
de twee kampvechters op den of stand gekomen, dien zij tot het
doen van den aanval noodig hadden .
Durward maande den Gasconjer aan, om zich als een man to
gedragen, en zette zijn paard in beweging, en de vier ruiters
ontmoetten elkander in vollen ren . De schok was voor den Gasconjer noodlottig, want zijn tegenstander, op zijn aangezicht
richtende, dat met geen vizier bedekt was, stak zijn laps door
het oog van den armen man, in zijn hersenen, en het gevolg
was, flat hij flood ter aarde stortte .
Quentin daarentegen, die hetzelf de nadeel van wapenen had,
wist de laps van zijn bestrijder zoo behendig to ontduiken, flat
deze hem slechts de wang schaafde, terwijl zijn eigen speer den
aanvaller recht op de borst trof en hem ter aarde wierp . Durward sprong daarop van zijn paard om zijn gevallen vijand to
ontmaskeren, maar de andere ridder, die nog geen woord had
gesproken, het ongeluk van zijn makker bespeurende, deed flit
nog vlugger dan Quentin, en zich voor zijn roerloozen vriend
plaatsende, riep hij tot Durward uit : -- In den naam van God
en van St . Martin, stijg weer to paard en vervolg met flat
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vrouwvolk uw weg ; waarachtig, zij hebben dezen ochtend reeds
kwaad genoeg gedaan .
Met uw verlof, heen ridden, antwoordde Quentin, die den
dreigenden teen, waarop deze raad gegeven wend, niet verduren
ken, eerst zal ik zien, met wien ik to doen heb gehad ; en vervolgens meet ik weten, wie den deed van mijn makker zal hebben to verantwoorden .
- Dit zult gij nooit weten of vertellen, riep de ridden uit ; ik
herhaal het, ga heen in vrede . Indien wij dwaas genoeg geweest
zijn om uw tocht to stremmen, zoo zijn wij er rijkelijk veer
betaald, want gij hebt meer kwaad gedaan dan uw levee en dat
van al uw makkers zouden kunnen herstellen . 0 !, ging hij voort,
ziende, dat Quentin zijn sabel trek, wilt ge volstrekt? welnu, zie
daar dan!
Dit zeggende, bracht hij den schot zulk een slag op zijn helm
toe, zooals deze, of schoon in een land opgevoed waar slagen
geenszins met een slappe hand werden uitgedeeld, slechts in
romans had aangetroffen . Het zwaard van den ridden kwam
met de kracht en snelheic'. van den bliksem neer, sloeg het gevest van de sabel, die Quentin tot afwering had opgeheven, en
drong door den helm heen, tot op Durwards Karen, maar veroorzaakte hem vender geen Iced. Door bet ge`veld van den slag
intusschen verbijsterd, viol Ouentin met een knie ten aarde, en
bet King dus eenige oogenblikken van den wit van den ridden of
om hem met een tweeden slag to dooden ; maar, hetzij uit deernis met zijn jeugd, of bewondering van zijn cooed, of wel uit
edelmoedigheid, die hem niet veroorloofde een weerloozen vijand
het levee to benemen, de ridden wilde van dit voordeel geen gebruik maken . Quentin, wederom tot zichzelf gekomen, sprong op
en viel zijn tegenstander opnieuw aan, met al de kracht van
iemand, die zich heeft voorgenomen to overwinnen of to sterven, en tegelijkertijd met die tegenwoordigheid van geest, welke
hem in staat stelde am zich van al zijn verdedigingsmiddelen to
bedienen . Besloten om zich niet opnieuw aan zulke vreegselijke
slagen bloot to stellen als hij er pas een ontvangen had, nam
hij zijn grootere vlugheid, welke nag door de betrekkelijke lichtheid van zijn harnas wend verhoogd, to baat, am zijn vijand of
to matten en hem van alle kanten met zooveel snelheid aan to
tasten, dat deze bet, in zijn zware wapenrusting, uiterst moeilijk
vend om hem of to weren .
Tervergeef s riep deze edelmoedige ridden Durward toe, dat er
thans niet de minste reden tot strijden meer tusschen hen be-
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stand, en fiat hij hem met leedwezen treffen zou . Voor alle
redenen doof, en alleen aan de brandende begeerte gehoor gevende om de schande van zijn kortstondige nederlaag uit to wisschen, ging Quentin voort hem met de snelheid van den bliksem
to bespringen, nu eens hem met den scherpen kant en dan weer
met de punt van zijn label bedreigende, terwijl hij voortdurend
bet oog op al de bewegingen van zijn vijand gevestigd hield,
van wiens meerdere sterkte hij reeds een zoo geducht bewijs
had ondervonden, zoodanig, fiat hij liens slagen altijd, door een
sprang achteruit of ter zijde, to ontduiken wilt .
- De duivel hale lien vermetelen knaap, mompelde de ridder ; hij zal niet tevreden zijn voordat ik hem nag een mep op
zijn hoof d heb gegeven . Met deze woorden van manier veranderende, scheen hij zich to vergenoegen met Quentin's slagen of
to weren, inplaats van ze to beantwoorden, maar nam zich inwendig voor, om, zoodra de jonge krijgsman, hetzij door vermoeidheid of door een valsche of onbedachte pas, een geschikte
gelegenheid daartoe zou aanbieden, bet gevecht met een slag to
eindigen . Het is waarschijnlijk, fiat hem deze list zou hebben
gelukt, maar bet lot had er antlers over beslist .
De strijd was nag op zijn heetst, toen een hoop paardevolk
kwam opdagen en burs toeriep : - Houdt op, in den naam van
den koning! Beide strijders traders terug, en Quentin zag met
verwondering, fiat zijn bevelhebber, lord Crawford, aan bet
hoofd was van den troep, die bet gevecht aldus had afgebroken.
Oak was Tristan 1'Hermite, met twee of drie van zijn volgelingen er bij, zoodat de geheele hoop uit omtrent twintig ruiters
bestond.

HOOFDSTU K XV
DE GIDS
De aankomst van lord Crawford en de zijnen deed bet gevecht, fiat wij in bet voorgaande hoof dstuk beschreven, terstond ophouden, en de ridder, zijn vizier opslaande, overhandigde zijn zwaard in der haast aan den ouden lord, met de
woorden : - Crawford, ik geef mij over, maar boor eens, een
woord in stilte : ter lief de Gods, refit den hertog van Orleans !
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Hoe? wat? riep de bevelhebber der Schotsche lijfwacht
uit ; welk een duivel heeft dit spel gebrouwen? Dit zal den
hertog voor altijd bij den koning in ongenade brengen .
Vraag niets, hernam Dunois - want deze was het zelf
het was alles mijn schuld . Zie, hij beweegt z ich . l k wilde mij
alleen van dat juffertje daarginds en van haar bezittingen
meester maken, en ziedaar wat er van dat werk gekomen is .
Houdt uw yolk terug, opdat niemand hem herkenne .
Met die woorden opende hij het vizier van den hertog en
wierp water in het gelaat, dat hij uit het nabijliggende meertje
schepte.
Quentin intusschen, voor wien de gebeurtenissen zich met zulk
een verbazende snelheid opvolgden, stand als van den dander
getroffen . De bleeke gelaatstrekken van zijn eersten bestrijder
verkondigden hem thans, dat hij den oudsten prins van den
bloede ter aarde had geworpen, en met den beroemden Dunois,
den besten kampvechter van Frankrijk, zijn sabel had gekruist!
Beide wapenfeiten waren hoogst eervol op zichzelf, maar, of hij
er den koning een dienst mee bewezen had, dit was een andere
vraag.
De hertog was thans eenigermate tot zichzelf gekomen, en in
staat am overeind to zitten en to luisteren naar hetgeen Dunois
en Crawford spraken . De eerste wilde volstrekt, dat de naam
van Orleans niet in de zaak zou voorkomen, dat hij den blaam
geheel op zich alleen nam en verklaarde, dat de hertog hem
alleen uit vriendschap had vergezeld .
Met de oogen op den grand gevestigd, bleef lord Crawford
toeluisteren, en zuchtend schudde hij van tijd tot tijd het hoofd .
Gij weet, Dunois, zei hij eindelijk, hem aanziende, dat ik u,
ter lief de van uw vader zoowel als van u zelf, gaarne een
dienst zou bewijzen . . .
Voor mij zelf vraag ik niets, antwoordde Dunois ; gij hebt
mijn zwaard, ik ben uw gevangene, wat wilt gij meer? Maar
voor dezen edelen prins, de eenige hoop van Frankrijk, indien
het God behagen mocht den Dolfijn tot zich to nemen, roep ik
uw dienst in ; hid is slechts op mijn verzoek hier gekomen om
mij mijn fortuin to helpen maken : de koning zelf had mij daartoe een snort van aanmoediging gegeven .
Dunois, hernam lord Crawford, indien iemand antlers mij
vertelde, dat glj den prins in deze zaak gesleept had, om uw
persoonlijke belangen to dienen, ik zou hem in het gezicht zeggen dat hij bog ; en niettegenstaande gij het thans zelf ver-
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zekert, heb ik evenwel moeite om to gelooven, dat gij de waarheid spreekt .
Edele Crawford, riep daarop de hertog, die thans geheel
was bijgekomen, gij gelijkt to veel op uw vriend Dunois om
hem geen recht to laten wedervaren . l k was het, die hem, tegen
zijn zin, hierheen hebt gesleept, en dat om een dwazen in der
haast gesmeden vermetelen aanslag to wagen . Ziet mij alien
aan, vervolgde hij, opstaande, en zich tot het krijgsvolk wendende : ik ben Lodewijk van Orleans, die gereed is de straf
voor zijn dwaasheid to ondergaan, lk hoop, dat het misnoegen
van den koning slechts op mij alleen zal vallen, wat niet meer
dan billijk is. Daar intusschen een prins van den bloede zijn
wapens aan niemand, zelfs niet aan u, dappere Crawford, overgeeft, zoo vaarwel, mijn zwaard!
Dit zeggende, trok hij zijn sabel uit de schede en wierp die in
het meer. Ais een bliksemf lits schitterde zij door de lucht en
zonk weldra in de diepte der wateren . De getuigen van dit tooneel stonden besluiteloos en verbaasd, zoo hoog was de rang en
zoo geacht was het karakter van den misdadiger, terwijl ieder
tevens overtuigd was, dat de gevolgen van zijn ondoordachte
onderneming, wegens 's konings oogmerken met hem, zeer heilloos zouden zijn .
Dunois was de eerste, die weer bet woord nam, en dat wel op
den bestraffenden toon van een beleedigd en gewantrouwd
vriend : - Uwe hoogheid, zei hij, kan dan goedvinden haar
zwaard weg to werpen, op denzelfden ochtend dat het haar
behaagt de gunst van den koning of to wijzen en de vriendschap
van Dunois to versmaden?
Mijn waarde neef, antwoordde de hertog, hoe kan ik uw
vriendschap versmaden door de waarheid to spreken, wanneer
uw veiligheid en mijn eer dit vorderen?
Vat behoefdet gij u om mijn veiligheid to bekommeren?
hernam Dunois gemelijk ; wat ging het u aan, zoo ik lust had om
mij to laten ophangen, of wurgen, of in de Loire werpen, of
doorsteken, of radbraken, of in een, ijzeren kooi hangen, of
levend begraven, of wel op zoodanige andere wijze van kant
helpen als koning Lodewijk over zijn getrouwe onderdaan bevelen zou? Gij behoeft niet to wenken en op Tristan l'Hermite
to wijzen ; ik zie den f ielt even goed als gij . Maar het zou zoo
erg niet met mij geloopen hebben. Dit zij genoeg wat mijn veiligheid aangaat ; en wat uwe eer betreft, bij St . Magdalena, ik
geloof, dat deze gevorderd zou hebben het werk van dezen dag
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niet to ondernemen, of ten minste uw persoon er buiten to
houden . Ziedaar uw hoogheid door een Schotschen jongen ontzadeld ! . . .
- Ho, ho! viel lord Crawford hem in de rede, daarover behoef t de prins zich niet to schamen . Deze is niet de eerste maal
dat een Schotsche jongen een goede laps heeft gebroken . 1k
verheug mij, dat de jonge man zich zoo goed gedragen heeft .
Daartegen heb ik niets to zeggen, hernam Dunois ; en toch,
indien gij eenige minuten later zou zijn gekomen, dan zou er
een plaats in uw korps open hebben kunnen zijn .
Ja, ja, antwoordde lord Crawford, ik herken uw handschrif t in dien geklief den helm . Dat iemand den dapperen jongen dat ding of nerve en hem een van onze met staal gevoerde
mutsen in de plaats geve! Dit zal zijn hersenpan beter beschermen . En thans, Dunois, moet ik u en den hertog van Orleans
verzoeken om to paard to stijgen en mij to volgen, want ik heb
last om u naar een geheel andere plaats to brengen dan ik wel
zou wenschen .
Mag ik niet een enkel wooed tot die dames zeggen, lord
Crawford? vroeg de hertog.
Geen syllabe, antwoordde deze ; ik ben al to zeer vriend
van uwe hoogheid om haar zulk een onvoorzichtigheid to veroorloven . Daarna wendde hij zich tot Quentin en voegde er bij
Gij, jongeman, hebt uw plicht gedaan ; ga en volbreng den last,
die u is toevertrouwd .
- Met uw verlof, mylord, zei Tristan op zijn gewonen onbeschof ten toon, de jongeman moet een anderen girls opzoeken .
Petit-Andre kan ik niet langer missen, want ik voorzie, dat er
week voor hem zal zijn .
Hij heeft slechts het pad to volgen dat voor hem is, zei
daarop Petit-Andre, die thans to voorschijn sprong, en het zal
hem naar een plek voeren, waar hij iemand vinden zal, die hem
tot girls zal strekken . Voor geen duizend dukaten zou ik mij
heden van mijn meester verwijderen, lk heb meer dan een
schildknaap en ridder, ik heb rijke schepenen en burgemeesters
opgehangen ; tot zelfs baronnen en graven zijn door mijn handen gegaan, maar . . , hm! . . . Hij wierp een blik op den hertog,
alsof hij zeggen wilder een prins van den bloede! - en hij
voegde er bij : Ho, ho, Petit-Andre, men zal van u in de kronieken lezen !
Laat gij uw f ielten toe zulke taal in zulk gezelschap to
spreken? vroeg Crawford op strengen toon aan Tristan .
Quentin Durward . 13
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Waarom strait gij er hem zelf niet voor? antwoordde de
antler gemelijk.
Houd dan slechts orde, mylord, onder uw eigen yolk, en
ik zal voor het mijne verantwoordelijk wezen .
Lord Crawford scheen op het punt van een driftig antwoord
to geven, maar, alsof hij zich bedacht, keerde hij Tristan den
rug toe, en den hertog van Orleans en Dunois verzoekende om
naast hem to rijden, wuifde hij een vaarwel toe aan de dames,
en zei tot Durward : God zegeee u, mijn zoon ; gij hebt uw
dienst dapper begonnen, zij het ook in een ongelukkige zaak .
Op het oogenblik dat Quentin of reed, hoorde hij Dunois tegen
Crawford zeggen : Voert gij ons naar du Plessis?
Neen, mijn ongelukkige en onvoorzichtige vriend, was het
antwoord ; wij gaan naar Loches .
Naar Loches ! Deze naam, nog vreeselijker dan die van du
Plessis, klonk als een begrafenis-klok in Durward's ooren . Hij
had deze plaats hooren beschrijven als het tooneel van die verborgen wreedheden, waarmee zelfs Lodewijk zich schaamde het
paleis, dat hij zelf bewoonde, to bezoedelen. In dit oord van
verschrikking waren hokken onder den grond gegraven, sommige waarvan aan de dienaren zelf s onbekend waren ; echte
graf kelders, waarin de rampzalige slachtof f ers werden neergelaten, zonder hoop om gedurende het verdere van hun leverl
iets meer to genieten dan water, brood en een onzuivere lucht !
In dit geduchte kasteel bevonden zich ook van die afschuwelijke
zoogenaamde kooien, waarin de ongelukkige gevangene noch
overeind staan noch zich uitstrekken kon, een uitvinding, die
aan den kardinaal de la Balue wordt toegeschreven . Geen wonder dus, dat de naam van dit afgrijselijk oord, en de bewustheid, dat hij er toe had meegewerkt om twee zulke doorluchtige
personen daarheen to voeren, het hart van den jongen Schot
zoozeer van droefheid vervulden, dat hij een tijd voortreed met
de oogen ter aarde geslagen en aan de smartelijkste overdenkingen ten proof .
Thans, opnieuw aan bet hoof d van het geleide en den hem
aangewezen weg vervolgende, nam gravin Hameline de gelegenheid waar, om tot hem to zeggen
Het is, of gij over de voor ons behaalde overwinning spijt
gevoelt, mijnheer .
De toon, waarop deze woorden werden uitgesproken, deed ze
bijna naar spot gelijken, maar Quentin was verstandig genoeg
om eenvoudig en openhartig to antwoorden
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Ik kan over niets spijt gevoelen van hetgeen ik voor dames
gelijk gij, gedaan heb, maar, indien uw veiligheid niet in gevaar was geweest, dan zou ik liever onder de slagen van een
krijgsman als Dunois bezweken zijn, dan bet middel to wezen
orn dezen doorluchtigen ridder en zijn ongelukkigen metgezel,
den hertog van Orleans, naar die vreeselijke kerkers to doen
voeren .
Het was dus de hertog van Orleans ! riep zij uit, zich tot
haar nicht wendende ; die scheen bet mij ook toe, zelf s op den
of stand waarop wij ons van het gevecht bevonden . Gij ziet,
waarde nicht, wat er zou hebben kunnen gebeuren, als die looze
en schraapzuchtige koning ons aan zijn hof ontvangen had . De
eerste prins van den bloede en de dappere Dunois, wiens naam
niet minder beroemd is dan die van zijn heldhaftigen vader!
Deze jongeman heeft dapper zijn plicht gedaan, maar mij dunkt,
bet is jammer, dat hij dezen slag niet met eere verloren heeft,
daar zijn kwalijk geplaatste dapperheid ons van twee zulke doorluchtige bevrij ders beef t beroof d .
Op vasten en bijna ontevreden toon, zelfs met een nadruk,
then Quentin nog niet in haar had opgemerkt, antwoordde gravin Isabella
Als ik niet wist, mevrouw, dat gij schertste, zou ik zeggen,
dat uw woorden ondankbaarheid bevatten jegens onzen moedigen verdediger, aan wien wij misschien meer verschuldigd zijn
dan gij zelf weet . Was bet then heeren gelukt om ons geleide
to overwinnen, is bet dan niet duidelijk, dat wij, bij de aankomst der koninklijke wacht, in bun gevangenschap zouden hebben moeten deelen? Wat mij aangaat, ik beween den braven
man, die in onze verdediging gevallen is, en weldra hoop ik
missen voor de rust van zijn ziel to doen lezen ; en vat hem
betref t, die de ontmoeting heeft overleef d, ging zij met een
meer beschroomde stem voort, ik vertrouw, dat hij mijn oprechte dankbetuigingen wel zal willen aannemen .
Toen Quentin zich tot haar wendde, om een gedeelte der gewaarwordingen uit to drukken, welke zij hem deed ondervinden, bespeurde zij, dat een van zijn wangen met bloed was
bedekt en riep op den toon van bet innigste medelijden uit :
Heilige Maagd, hij is gewond! Hij bloedt! Stijg af, mijnheer,
en laat uw wond verbinden .
Niettegenstaande alles, wat Durward wegens de lichtheid van
zijn kwetsuur zei, wat hij genoodzaakt of to stijgen, op een
kleine grashoogte to gaan zitten en zijn helm of to nemen, terwijl
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de dames van Croye, die, ingevolge een nog niet geheel verouderd gebruik, op heelkundige kennis aanspraak maakten, de
wond afwaschten, het bleed stelpten en ze met den zakdoek van
gravin Isabella verbonden, teneinde haar tegen den invloed der
lucht to behoeden .
Wij hebben reeds gezegd, das Quentin zeer scheen was, en
teen hij zijn helm afnam, golfden zijn haarlokken om een gelaat
waarop de opgeruimdheid der jeugd door een blos van zedigheid
en genet werd getemperd . En teen de jonge gravin verplicht
was om haar zakdoek op de wond to houden, terwijl haar
tante onder haar reisgoederen een balsem opzocht, ondervond
zij een verlegenheid, met kieschheid gemengd, en een gevoel van
medelijden met den gewonde, gepaard aan een nog levendiger
gevoel van dankbaarheid voor den genoten dienst, al welke gewaarwordingen aan zijn bevallig voorkomen in haar oogen geen
schade deden . Kortom, dit tusschenbedrijf scheen door het lot
bestemd to zijn om de geheimzinnige betrekking to voltooien,
die bet, door een aantal kleine en schijnbaar toevallige omstandigheden gevormd hadden tusschen twee jongelieden, welke,
hoewel door rang en vermogen ver van elkander verwijderd, in
jeugd, schoonheid en romaneske teederheid, de grootste overeenkomst hadden . Het is dus geen 'wonder, dat van dit oogenblik of
het beeld van gravin Isabella, hetwelk Quentin reeds zeer gemeenzaam was geworden, geheel zijn hart vervulde ; en das, indien de gewaarwordingen van het meisje, althans voor zoover
zij zelf hiervan bewust was, van een minder stelligen aard warm, zij echter aan haar jeugdigen verdediger dacht, wien zij pas
een greeter belangstelling had betoond, dan nog ooit aan een
der hooggeboren edelen, die haar seders twee jaren met hun
huldebewijzen hadden lastig gevallen . Vooral wanneer de gedachte aan Campo-Basso, den onwaardigen gunsteling van hertog Karel, met zijn geveinsd gelaat, zijn lagen, verraderlijken
geest, zijn scheven nek, en zijn scheel oog, bij haar opkwam, dan
scheen zijn beeld haar nog leelijker toe dan ooit, en inwendig
zwoer zij, das geen dwingelandij haar ooit zulk een hatelijke
verbintenis zou doen sluiten .
Van den anderen kant, hetzij gravin Hameline niet minder
door mannelijke schoonheid getroffen werd dan teen zij nog
vijftien jaar jonger was - want, indien de gedenkschriften van
haar edel huffs waarheid spreken, dan was zij tenminste reeds
vijf en dertig ; -- of wel, dat zij begreep haar jeugdigen beschermer in den beginne geen recht to hebben laten wedervaren,
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zeker is het, dat zij hem met een welwillender oog begon aan
to zien .
Mijn nicht, zei zij, heeft u een zakdoek gegeven om uw
wond to verbinden ; van mij zult gij er een hebben om uw dapperheid to beloonen en u tot verdere ridderlijke laden aan to
moedigen .
Met deze woorden gaf zij hem een rijk, met zilver en blauwe
zijde geborduurde zakdoek, en op het kleed van haar paard en
de vederen op haar rijmuts wijzende, deed zij hem opmerken,
dat deze voorwerpen van dezelf de kleur warm .
Het gebruik van lien tijd schreef stellig de wijze voor, waarop zulk een gunst moest ontvangen worden, en Quentin gedroeg
zich dienovereenkomstig met den zakdoek om zijn arm to binden . De wijze evenwel, waarop hij lit deed, was onhandiger
en minder bevallig dan bij een andere gelegenheid, en in de
tegenwoordigheid van andere personen, waarschijnlijk het geval
zou zijn geweest, want, of schoon het dragen van zulk een gift
van een dame niets meer dan een bloote plichtpleging was, zou
hij toch veel liever den zakdoek, die op de van Dunois ontvangen wonde lag, aan den arm hebben gehad .
Zij vingen intusschen hun tocht weer aan, en Quentin reed
thans naast de dames, in wier gezelschap hij stilzwijgend scheen
to zijn aangenomen . Hij sprak echter niet veel, want hij was
vervuld met het inwendige besef van zijn geluk, dat zich gewoonlijk stil houdt, uit vrees van zich to verraden . Gravin Isabella sprak nog minder, zoodat haar tante bijna de eenige was,
die het gesprek levendig hield en zij scheen weinig geneigd to
zijn om hot of to broken, want, teneinde, gelijk zij zei, den jongen boogschutter in de beginselen van de ridderschap to onderrichten, deed hij hem een omstandig verhaal van hot tournooi
van Haflinghem, waar zij zeif de prijzen onder de overwinnaars
had uitgedeeld .
Quentin stelde weinig belang in de beschrijving van lit schitterende tooneel en van de wapenschilden der onderscheidene
Vlaamsche en Duitsche ridders, welke de dame alien met meedoogenlooze nauwkeurigheid uitlegde, en hij begon eenige vrees
to gevoelen, dat zij de plants reeds voorbij warm getrokken,
waar zij den girls moesten vinden, een ongeluk, waarvan de
ernstigste gevolgen to duchten zouden zijn .
Terwijl hij bij zich zelf overlegde of hot ook beter zou wezen
een van zijn volgelingen terug to zenden, om to zien, of zijn
vrees gegrond was, hoorde hij op een horen blazon, en naar den
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kant uitziende vanwaar het geluid kwam, bespeurde hij iemand
to paard, die in vollen draf naderde . De kleinheid en langharigheid van het dier, gevoegd bij het wilde onstuimige voorkomen,
herinnerden Quentin aan het bergras in zijn vaderland ; maar
het paard, dat hij voor zich zag, was f ijner van ledematen en,
met hetzelfde voorkomen van gehardheid, speller in zijn bewegingen . Zijn hoofd vooral, dat in den Schotschen hit gewoonlijk zwaar en dik is, was klein en joist op den nek geplaatst,
en de lippen van dit dier waren dun, zij oog fonkelend en zijn
neusgaten groot .
Het voorkomen van den berijder was nog zonderlinger dan dat
van zijn paard, hoe weinig het ook naar de Fransche paarden
gelijken mocht . Ofschoon hij bet dier met groote behendigheid
bestuurde, zat hij echter met zijn voeten in breede stijgbeugels,
die veel naar een schop geleken en zoo kort waren, dat zijn knieen
tot den knop van zijn zadel reikten . Op zijn hoofd droeg hij een
kleinen, rooden tulband, waarin een voile pluim stak, die met
een zilveren hack was vastgemaakt ; zijn mantel, welke den
vorm had van dien der Estradioten, de krijgsbende der Venetianen, was groen van kleur en met verf lenst passementwerk
versierd . Een wijde broek van witte stof, maar op welker reinheid niet to roemen viel, hing tot beneden over zijn knieen, en
zijn bruine beenen zouden geheel naakt zijn geweest, zoo niet
een menigte banden, waarmee een paar voetzolen waren vastgemaakt, die bijna geheel hadden bedekt . Hij had geen sporen,
want de kant van zijn stijgbeugels was zoo scherp, dat hij er
het paard voldoende mee kon aanzetten . In een purperkleurige
sjerp droeg deze zonderlinge ruiter aan de rechterzijde een dolk
en aan den linkerkant een korte Moorsche label, terwijl de horen,
waarmee hij zich had aangekondigd, aan een vuilen band over
zijn schouder hing. Zijn gelaat was door de zon verzengd, zijn
baard dun, zijn oogen zwart en doordringend, zijn mond en news
welgevormd, en over bet geheel zoo men zijn trekken schoon
hebben kunnen noemen, all niet zijn zwarte havelooze haren zijn
geheele aangezicht hadden ontsierd, en zijn bleek, woest voorkomen hem meer naar een wilde, dan naar een beschaaf d mensch
hadden doen gelijken .
Alweer een Bohemer, zeiden de dames tot elkander . Heilige
Maagd, is bet mogelijk, dat de koning nog zulke vagebonden
vertrouwt !
- Ik zal hem, indien gij bet goedvindt, ondervragen, zei
Quentin, en mij zooveel mogelijk van zijn trouw verzekeren .
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Durward had, evenals de gravinnen, in het gewaad en voorkomen van dezen man een van die landloopers herkend, waarmee hij door Trois-Echelles en Petit-Andre bijna ter flood was
gebracht, en ook hij zag veel gevaar in het schenken van zijn
vertrouwen aan flit yolk .
Zijt gij ons hier komen opzoeken? vroeg hij hem .
De vreemdeling knikte toestemmend .
En met welk doe!?
Om u naar het paleis van dien van Luik den weg to wijzen .
Van den bisschop, wilt gij zeggen?
De pohemer knikte opnieuw .
-- Welk bewijs kunt gij mij geven, flat wij u mogen gelooven?
Het oude rijmpje en geen antler :
Het zwijn werd door den knecht gedood,
En 't was zijn heer, die de eer genoot .
Een echt bewijs, zei Quentin . Ga vooruit, vriend ; straks
~al ik u nader spreken .
Daarop wendde hij zich tot de dames en zei : - Ik ben zeker,
flat flit de girls is, dien wij hebben moeten, want hij heef t mij
een paswoord gegeven, flat, geloof ik, alleen de koning en ik
kennen . Ik zal echter nog wat met hem praten en trachten to
ontdekken, in hoeverre hij ons vertrouwen verdient .

HOOFDSTU K XVI
DE ZWERVELING
Terwijl Quentin de dames verzekerde, flat deze zonderlinge
persoon de Bids was, dien de koning zenden moest, merkte hij
op - want hij sloeg de bewegingen van den vreemdeling niet
minder aandachtig gale flan deze flit van zijn kant deed
,
flat de man niet alleen omkeek zooveel hij icon, maar zelfs flat
hij zich, met een wonderbare snort van buigzaamheid, welke
meer naar die van een aap, dan van een menschelijk wezen
geleek, op zijn zadel bijna omdraaide, zoodanig, flat hij als opzij
zat, teneinde, naar het scheen, hen to gemakkelijker to kunnen
bespieden .
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Hierover niet zeer gesticht, reed Quentin naar den Bohemer,
en zei, terwijl deze zijn natuurlijke houding hernam : - Mij
dunkt, vriend, dat gij een blinde girls moet wezen, als gij naar
de staart van uw paard, inplaats van naar zijn ooren, ziet .
En al zou ik ook wezenlijk blind zijn, antwoordde de
Bohemer, dan nog kon ik u door elk gedeelte van dezen staat
en van de naburige staten leiden .
Gij zijt nochtans geen geboren Franschman, zei de Schot .
- Dat ben ik
niet .
Wat
voor
landsman zijt gij
dan?
1k heb geen
vaderland .
Hoe, geen
vaderland?
Neen, 1 k ben
'n Zingaro, 'n Bohemer, een Egyptenaar, of zoo als
de Europeanen ons
yolk, in hun verschillende talen gelieven to noemen ;
een vaderland echter heb ik niet .
Zijt gij een
christen? vroeg de
Schot.
De Bohemer
schudde zijn hoof d.
Hond, hernam Quentin
want in die dagen
was de geest van het katholicisme niet zeer verdraagzaam
zijt gij dan Muzelman?
Neen, antwoordde de girls onverschillig en zonder zich
over den toon van den jongeman to verwonderen .
Zijt gij dan een heiden, of wat zijt gij?
1k heb geen godsdienst .
Durward's of schuw bij het hooren van deze woorden was aan
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zijn verbazing gelijk, want, ofschoon hij wel van Saraceenen en
afgodendienaars had hooren spreken, was bet hem evenwel
nooit in de gedachte gekomen, dat er menschen bestaan konden, die geen godsdienst hadden . Toen hij eenigszins van zijn
verwondering was teruggekomen, vroeg hij den girls, waar deze
zijn woonplaats had .
Overal waar ik mij voor bet oogenblik bevind, antwoordde
deze ; ik heb geen vaste woonplaats .
Hoe bewaart gij dan hetgeen gij bezit? vroeg Quentin al
verder.
Behalve de kleeren, die ik draag en bet paard dat ik berijd, bezit ik niets, was het antwoord .
Uw kleeren zijn echter goed en uw paard uitmuntend ;
wat zijn uw middelen van bestaan?
Ik eet als ik honger en drink als ik dorst heb, en ik heb
geen andere middelen van bestaan dan bet toeval mij doet
vinden .
Onder wiens wetten leef t gij ?
lk gehoorzaam niemand dan wien 't mij behaagt .
- Wie is uw opperhoofd? Wie beveelt over u?
De vader van onzen stain, indien ik hem verkies to gehoorzamen ; anders heb ik geen meester.
-- Gij zijt dan verstoken van al hetgeen andere menschen to
zamen bindt, zei Quentin verbaasd . Gij hebt noch wet, noch
opperhoofd, noch vast middel van bestaan, noch vaste woonplaats . Gij hebt - de hemel zij u genadig! geen vaderland, en
de Almachtige verlichte en vergeve u ! - gij hebt geen God .
Wat blijft u dan over, aldus van een geregeld bestuur, van
huiselijk geluk en van godsdienst beroofd?
lk heb mijn vrijheid, antwoordde de Bohemer ; ik kruip
voor niemand, gehoorzaam niemand en eerbiedig n iemand. l k
ga, waar ik goedvindt, leef zooals ik kan, en sterf wanneer mijn
uur geslagen beef t,
-- Maar op bet eerste bevel van een rechter kunt gij onmiddellijk worden opgehangen .
Welnu, dan sterf ik zooveel to vroeger.
Ook kunt gij in de gevangenis worden geworpen, en wat
wordt er dan van die vrijheid, waarop gij zoo trotsch zijt?
Zij blijft in mijn gedachten, die geen ketenen kunnen kluisteren ; terwijl de uwe, zelfs dan, wanneer uw ledematen vrij zijn,
aan uw wetten en bijgeloovigheden, aan uw droomen van plaatselijke gehechtheid en uw hersenschimmen van burgerlijk be-
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stuur 'blijven gebonden . Menschen, zooals ik, zijn vrij van geest,
zelfs wanneer onze lichamen gevangen zijn ; gij zijt geboeid,
niettegenstaande uw lichaam op vrije voeten is .
-- De vrijheid van uw gedachten vermindert evenwel het gewicht der ketenen niet, waarmee uw lichaam kan worden beladen .
-- Dit onheil kan men eenigen tijd verduren ; en zoo ik dan
geen middel vind om to ontkomen, of niet door mijn makkers
gered word, welnu, dan kan ik sterven, en de dood schenkt ons
de volmaaktste vrijheid van alien .
Hier zwegen zij beiden geruimen tijd . Eindelijk hervatte Quentin zijn vragen :
Gij zijt van een omdolend ras, aan de volken van Europa
onbekend ; vanwaar ontleent gij uw oorsprong?
Dit mag ik u niet zeggen .
--- Wanneer zult gijlieden dit rijk van uw tegenwoordigheid
verlossen en naar uw land terugkeeren?
Als de tijd van onze ballingschap zal zijn vervuld.
Zijt gij niet van die Israelietische stammen afkomstig, die
aan de andere zijde van de Euphraat in gevangenschap werden
gevoerd? vroeg Quentin, die het to Aberbrothock geleerde nog
niet vergeten had .
Zoo dit waar is, antwoordde de Bohemer, dan zouden wij
hun geloof en hun godsdienstplechtigheden hebben behouden .
Hoe heet gij ?
Mijn waren naam kennen mijn broeders alleen . De mannen
die buiten onze tenten woven noemen mij Hayraddin Maugrabin, dat is Hayraddin de Af rikaansche Moor .
Gij spreekt to wel voor iemand, die altijd onder uw ellendige horde heef t geleef d .
-- Ik heb iets van de kennis dezer landen verkregen . Teen ik
nog een kleine jongen was, werd onze stain door de jagers op
menschenvleesch vervolgd . Een pijl vloog door bet hoof d van
mijn moeder, en zij viel dood ter aarde . In een deken gewikkeld,
droeg zij mij op haar schouders, en ik viel dus in de macht van
den vijand . Een priester verkreeg mij uit de handen van bet
yolk van den provoost en gaf mij gedurende twee of drie jaar
onderricht in de Frankische wetenschappen .
Waarom zijt gij van hem gescheiden?
-- Ik ontstal hem geld, ja, zelfs den God dien hij aanbad,
antwoordde Hayraddin zeer bedaard ; hij ontdekte dit en sloeg
mij . Ik doorstak hem daarop met mijn mes, vluchtte naar de
bosschen en vereenigde mij met mijn yolk.
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Ellendeling ! riep Durward uit, gij vermoordet dan uw
weldoener?
Wat had ik met zijn weldaden to maken? De jonge Zingaro
was geen huishond, gemaakt om de hielen van zijn meester to
likken en zich onder zijn slagen to krommen, en dat voor een
ellendig stuk brood . Neen, hij was veeleer de gevangen jonge
wolf, die bij de eerste gelegenheid zijn ketenen verbrak, zijn
meester verscheurde en naar de wildernis terugsnelde .
Thans zwegen zij opnieuw een oogenblik . De jonge Schot echter, die nog verder bet karakter en de oogmerken van zijn verdachten girls wilde doorgronden, vroeg opnieuw :
Is bet waar, dat uw yolk, temidden van al zijn onwetendheid, op een kennis van de toekomst aanspraak maakt, die zelfs
geen wijsgeeren of godgeleerden bezitten?
Ongetwijfeld maken wij hierop aanspraak en terecht .
Hoe is bet mogelijk, dat zulk een edele gave bet deel van
zulk een verachtelijk geslacht zou zijn?
Hoe kan ik u dit verklaren? Ik zal dit doen, als gij mij
zult gezegd hebben, hoe bet komt, dat de bond de voetstappen
van een mensch kan opsporen, terwijl de mensch, bet meer
edele flier, niet in staat is om die van den hoed to ontdekken .
Dat vermogen, flat u zoo wonderdadig toeschijnt, is ons yolk
aangeboren . Uit gelaatstrekken en de lijnen van de handen van
hen, die ons raadplegen, kunnen wij de lotgevallen van deze
met evenveel zekerheid voorspellen, als gij aan den bloesem van
een boom in de lente zien kunt, welke vrucht hij zal dragen .
Ik twijfel aan flit vermogen en daag u tot bet bewijs uit .
Daag mij niet uit, beer schildknaap ; ik kan u zeggen, flat,
wat gij ook moogt vertellen van den godsdienst dien gij belijdt,
de godin die gij aanbidt zich in ons gezelschap bevindt .
- Zwijg, riep de verbaasde Quentin uit ; als gij uw leven liefhebt, geen woord verder dan in antwoord op hetgeen ik u
vragen zal! Kunt gij trouw zijn?
Dit kan ik, evenals alle menschen .
Maar wilt gij bet wezen?
Indien ik bet u bezwoer, zoudt gij mij dan beter gelooven?
antwoordde Hayraddin met een schamperen glimlach .
«Veet gij flat uw leven in mijn macht staat?
Sla toe, en zie of ik den flood vrees .
Kan geld uw troaw koopen?
-- Indien ik zonder flat niet getrouw ben, neen .
Wat kan u dan binden?
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Goedheid, was bet antwoord .
Zal ik u zweren, dat ik u die betoonen zal, indien gij ons
op deze refs getrouw zijt?
Neen, antwoordde de heiden, want dan zouden wij een
waar verspillen, die zoo zeldzaam is . Aan u ben ik reeds verknocht .
Hoe? riep Durward uit, meer verbaasd dan ooit .
Herinner u de kastanjeboomen aan de boorden van de
Cher! Het lijk, dat gij daarvan afsneedt was dat van mijn broeder Zamet M augrabin .
En, hernam Durward, ik vind u toch in gemeenschap met
dezelfde beambten, die uw broeder ter flood brachten ; want bet
was een van hen, die mij gewezen heef t, waar ik u ontmoeten
zou, en ongetwijfeld is hij bet ook, die u tot girls van deze
dames heef t aangenomen .
Wat wilt gij ? antwoordde Hayraddin, op droef geestigen
toon . Deze lieden behandelen ons als de herdershond de schapen gedurende eenigen tijd beschermt hij haar, jaagt ze been
en weer naar welgevallen, en eindigt altijd met ze naar bet
slachthuis to leiden .
Quentin had naderhand gelegenheid om to zien, flat de Bohemer in flit opzicht de waarheid gesproken had, en flat bet
yolk van den provoost, met bet uitroeien der vagebonden, die
bet land of liepen, belast, gemeenschap met hen hield en sommigen van hen voor eenigen tijd verschoonde, om ze daarna toch
naar de galg to voeren . Deze snort van betrekking tusschen de
dieven en de gerechtsdienaars, voor beide partijen voordeelig,
heef t in alle landen bestaan, en is in bet onze vooral niet onbekend .
Durward, die met bet karakter van Hayraddin niet zeer tevreden was en weinig vertrouwen stelde in de betuigingen van
dankbaarheid, die deze had gedaan, liet thans den girls alleen,
om to gaan zien, welke snort van lieden zijn twee onderhebbende manschappen warm, en met niet weinig leedwezen vond
hij in hen niets dan twee domme wezens, even weinig bekwaam
om hem met bun raad to dienen als zij zich bereid hadden betoond om hem met bun wapens to ondersteunen .
Welaan, dacht hij eindelijk bij zichzelf, en voelde zijn
cooed in evenredigheid van bet schijnbaar gevaarvolle van zijn
toestand aangroeien ; bet zal dan aan mij alleen wezen, flat de
jonge gravin alles verschuldigd zal zijn . Mij dunkt, flat ik zal
weten uit to voeren, wat door een enkel hoof d en een enkele
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arm uit to voeren is . Het huffs van mijn vader heb ik in vlam
en de lijken van hem en mijn broeders onder de smeulende
puinhoopen gezien en ik ben toch geen duimbreed teruggeweken, maar tot het laatste toe heb ik volgehouden . Thans ben ik
nog twee jaar ouder, en ik heb de schoonste zaak voor to staan,
die ooit de borst van een dapper man ontgloeide .
In overeenstemming met dit besluit, legde Quentin op de
geheele refs zulk een oplettendheid en ijver aan den dag, dat hij
bijna alomtegenwoordig scheen to zijn . Het meest en het liefst
beyond hij zich natuurlijk bij de dames, die, zijn groote zorg
voor haar veiligheid opmerkende, schier op den toon van gemeenzarne vriendschappelijkheid met hem begonnen om to gaan
en veel behagen in de rondborstigheid en het geestige van zijn
gesprekken vonden . Quentin droeg evenwel zorg, dat het bekoorlijke van dezen omgang zijn waakzaamheid in geenen deele
verminderde.
Loo hij zich dikwijls bij de dames beyond en zich beijverde,
om voor de inboorlingen van een vlak land de Schotsche bergen, en bovenal de schoonheden van Glen-Houlakin, to beschrijven, niet zelden reed hij ook met Hayraddin aan de spits van
het gezelschap, en ondervroeg hem omtrent de wegen en rustplaatsen ; hij prentte liens antwoorden diep in zijn geheugen,
teneinde, door middel van strikvragen, naderhand tc ontdekken,
of hij ook eenig voorbedacht verraad koesterde . Menigmaal
beyond hij zich ook in de achterhoede, waar hij, door vriendelijkheid, gif ten en belof ten van hooger belooning, wanneer zi
hun tack zouden hebben volbracht, de genegenheid der twee
ruiters trachtte to winnen .
Op deze wijze reisden zij meer dan een week lar gs bijwegen
en eenzame oorden, teneinde alle steden van eenig belting to
vermijden . Niets merkwaardigs bejegende hen, ofschoon zij van
tijd tot tijd zwervende horden Bohemers ontmoetten, die hen,
omdat zij een girls van hun yolk hadden, eerbiedigden ; alsmede
reizende soldaten, of roovers misschien, wien zij to talrijk toeschenen om hen aan to randen ; en ook wel eens troepen marechaussees, gelijk men ze tegenwoordig noemen zou, van welke
Lodewijk, die de wonden van zijn koninkrijk met vuur en staal
wilde genezen, zich bediende om bet slechte yolk, waarvan het
land vol was, in toom to houden . Deze laatste lieten Quentin
en zijn gevolg ongestoord voorttrekken, op vertoon van een
paspoort, dat de koning zelf hem gegeven had .
Hun rustplaatsen waren gewoonlijk kloosters, daar de meeste

206
verplicht waren om gastvrijheid to betoonen aan een ieder
die een pelgrimsreis deed, wat, gelijk wij weten, de dames
voorgaven . Onder voorwendsel van vermoeidheid begaven de
gravlnnen zich gewoonlijk ter ruste, en Quentin, die de plichten
van haar majordomos vervulde, maakte alle noodige schikkingen met een oplettendheid, die alle zorgen van haar kant overbodig deed zijn, en met een vlugheid, die hem haar dankbaarheid deed verwerven .
Een omstandigheid vooral echter was er die Quentin veel
moeite veroorzaakte : bet karakter en de landaard van zijn girls
namelijk . Deze werd, als heiden, vagebond en als iemand die
zich met duivelskunstenarijen afgaf - bet was algemeen bekend,
dat bet yolk van zijn snort zich daarmee bezig hield, - als een
persoon beschouwd, die niet paste in plaatsen, waar bet gezelschap gewoonlijk zijn intrek nam om to overnachten, en bet
was met de grootste moeite, dat men hem zelfs binnen de buitenste muren wilde toelaten . Zooals gezegd is, deze omstandigheid maakte Durward bet werk zeer lastig ; want, terwijl bet
van den eenen kant van belang was, om iemand die bet doe!
van bun refs kende, geen stof tot ontevredenheid to geven, oordeelde Quentin bet van den anderen kant oak bong noodzakelijk, om, ofschoon onopgemerkt, een waakzaam cog op Hayraddin's gedrag to houden, opdat hij, zoo mogelijk, met niemand
spreken zoo zonder to warden gezien . Dit zoo intusschen niet
onmogelijk zijn, als de Bohemer den nacht doorbracht buiten
bet klooster, waarin zij sliepen, en Durward was innerlijk overtuigd, dat Hayraddin deze schikking verlangde, want, wel verre
van zich sti! to houden op de plaats, die hem werd aangewezen, waren zijn gesprekken, zijn grappen en liedjes zoo vermakelijk voor de novitii en jongere broeders, en tegelijkertijd zoo
ergerlijk in de oogen van de oudere, dat in meer dan een geval
al bet met bedreigingen ondersteunde gezag, hetwelk Quentin
over hem uitoefende, vereischt werd, om zijn ongepaste vroolijkheid to beteugelen, zoowel als al zijn invloed op de bestuurders,
om to beletten, dat de heidensche bond buiten de poort geworpen werd. De oordeelkundige manier, waarop hij voor de ongeregeldheden van dezen wegwijzer . verschooning verzocht, gevoegd bij de behendigheid, waarmee hij de hoop to kennen gal,
dat de man, door de nabijheid van heilige overblijfselen, zijn
verblijf in gewijde gebouwen, en bovenal, door de tegenwoordigheid van dienaren van den godsdienst, tot betere gedachten zoo
warden gebracht, dit alles tezamen genomen deed hem in zijn
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pogingen slagen.
Op den tienden of twaalfden dag echter, nadat zij bet Vlaamsche grondgebied betreden hadden, gebeurde bet, toen zij tot
dicht bij Namen waren aangekomen, dat al de pogingen van
Quentin met bij machte waren, om de gevolgen van de erger-

nis to voorkomen, welke zijn heidensche girls gaf . Het tooneel
had in een klooster van Franciscaner monniken van strenge
levensregelen plaats, welks prior naderhand nog in den reuk
van heiligheid gestorven is . Na nicer dan de gewone zwarigheden, die er in zulk een plaats ook wel to verwachten waren,
to hebben overwonnen, was bet den Bohemer vergund, om in
een afgelegen gebouw, dat door een leekebroeder, die de tack
van tuinier verrichtte, werd bewoond, den nacht door to brengen . De dames begaven zich als naar gewoonte, vroeg naar bet
vertrek, en de prior, die toevallig eenige verre nabestaanden in
Schotland had en vreemdelingen gaarne over hun land hoorde
spreken, noodigde Quentin, wiens gedrag en voorkomen hem
zeer bevielen, uit, om zijn avondeten met hem to komen deelen .
Daar hij bemerkte, dat de abt een man van gezond oordeel
was, meende Quentin van de gelegenheid gebruik to moeten
maken, om op de hoogte to komen van den staat van zaken in
bet land van Luik, waarvan hij in de laatste dagen geruchten
gehoord had, die hem voor de veiligheid der dames gedurende
bet overige van de refs zeer beducht maakten, ja, zelfs deden
zij hem twijfelen aan de macht van den bisschop om haar to
beschermen, wanneer zij behouden bij hem zouden zijn aangekomen . De antwoorden van den prior op zijn vragen waren
niet van zeer geruststellenden aard .
De inwoners van Luik, zei deze, waren vermogende burgers,
die, gelijk Jeschurun in den ouden tijd, waren vet geworden en
achteruit sloegen ; zij waren hooghartig, wegens bun rijkdommen en voorrechten ; met den hertog van Bourgondie, bun wettigen beer, hadden zij, over de opbrengsten, die hij vorderde en
de vrijdommen, waarop zij aanspraak maakten, verschillende
oneenigheden gehad ; ja, herhaalde malen waren zij in openbaren opstand gekomen, waarover de hertog, een man van een
oploopend karakter, zoo verbolgen was, dat hij bij St . Joris
had gezworen, de stall Luik, de eerste maal, dat zij hem weder
tergen zou, bet lot van Tyrus en Babylon to zullen doen ondergaan, tot voorbeeld en afschrik van geheel Vlaanderen .
- En, naar ik wel van hem heb hooren spreken, zei Quentin, is hij een vorst, die zulk een eed houden zou ; bet yolk van
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Luik zal dus, vertrouw ik, wel zorgen hem er geen reden toe
to geven .
-- Dit zou to wenschen zijn, hernam de prior, en dit is ook
het gebed van de godvruchtigen in den laude, die niet zien kunnen, dat het bloed der menschen stroomt gelijk bet water van
een beek, of dat zij in hun zonden sterven, zonder zich alvorens
met den Hemel to hebben verzoend . De goede bisschop is daarom dan ook dag en nacht werkzaam om den vrede to bewaren,
gelijk het een bedienaar van het altaar past, want de heilige
schrif t zegt : beati pacif ici. M aar . . . Hier slaakte de waardige
man een diepen zucht en voltooide den volzin niet .
Met veel bescheidenheid gaf Durward to kennen van hoeveel
belang het was voor de dames, die hij begeleidde, om eenige
stellige inlichtingen omtrent den inwendigen toestand van het
land to bekomen, en deed den geestelijke tevens gevoelen, dat
het een daad van christelijke liefde zou zijn, indien hij hem omtrent deze zaak de noodige inlichtingen wilde geven .
Het is een onderwerp, zei de prior, waarover men niet
gaarne spreekt ; want zij, die zich ongunstig over de machtigen
uitlaten, etiam in cubiculo, ondervinden gewoonlijk nog, dat er
gevleugelde wezens bestaan, die hun woorden overbrengen .
Nochtans, teneinde u, die een brave jongeman schijnt to wezen, en de dames, die op refs zijn om een vrome gelofte to
vervullen, den geringen dienst to bewijzen, die in mijn vermogen is, zal ik rondborstig met u spreken .
l-lij zag hierop zorgvuldig om zich heen en vervolgde met een
zachtere stem, alsof hij vreesde beluisterd to zullen worden :
Het yolk van Luik wordt onderhands door mannen van
Belial tot muiterij aangezet . Deze wenden voor, maar ik hoop
valschelijk, tot dat einde gezonden to zijn door den allerchristelijksten koning, die ik echter vertrouw zijn eeretitel beter waardig to zijn, dan met bet verstoren der rust in een naburig
land bestaanbaar zou wezen . Zeker is het intusschen, dat zijn
naam gestadig in den mond is van al degenen, die de misnoegden aanhitsen . Bovendien bevindt er zich nog een edelman
van hooge geboorte in het land, die veel krijgsroem verworven
heeft, maar overigens, om zoo to spreken, lapis off ensionis, et
petra scandali, een ergernis en steep des aanstoots voor Bourgondie en Vlaanderen is . Zijn naam is Willem de la March .
Bijgenaamd Willem met den langen baard, zei Quentin, of
het Wilde Zwijn der Ardennen .
En met reden, ging de prior voort, want hij is gelijk aan
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bet wilde zwijn in de bosschen, dat hen, die bet ontmoet, met
zijn voeten vermorzelt en met zijn tanden verscheurt . Hij heeft
een bende van meer dan duizend man bijeenverzameld, die volkomen aan hem gelijk zijn en alle burgerlijke en kerkelijke
overheden verachten . Met bun hulp houdt hij zich onafhankelijk van den hertog van Bourgondie en pleegt met zijn volgelingen roof en geweld op de geestelijken zoowel als de leeken .
Imposuit manes in Christos Domini, hij heeft zijn hand naar de
gezelfden des Heeren uitgestoken, geen acht slaande op hetgeen
er geschreven staat : ,Tast mijn gezalfden niet aan, en doet mijn
prof eten geen kwaad .' Dit, ons arme huffs zelf s beef t hij onder
schatting gelegd en ons goud en zilver laten afvragen, ais een
losgeld voor ons levee en dat van onze broeders . Wij hebben
hem daarop wel een Latijnsch smeekschrift gezonden, waarin wij
onze onmacht to kennen gaven om aan zijn eisch to voldoen en
hem met de woorden van den prediker vermaanden : Ne moliaris
amico tuo malum, cum habet in to f iduciam ; maar deze
Gulielmus Barbatus, deze Willem de la Marck, die even onkundig in de fraaie letteren als ongevoelig voor menschelijkheid is, antwoordde ons in zijn belachelijke wartaal : Si non
payatis, brulabo monasterium vestrum .
Van welk barbaarsch Latijn bet u, mijn goede vader, echter niet moeilijk kon vallen de beteekenis to begrijpen, zei
Quentin .
Helaas, mijn zoon, hernam de prior, veees en noodzakelijkheid zijn bekwame uitlegsters . Wij waren gedwongen de zilveren eaten van ons altaar to smelten om de roofzucht van dit
wreedaardig opperhoof d to bevr~digen . Moge de Hemel bet hem
zevenvoudig vergelden ! Pereat improbus! Amen, Amen, anathema esto!
Het verwondert mij, zei Quentin daarop, dat de hertog
van Bourgondie, die zoo machtig is, dit Zwijn, van welks verwoestingen ik reeds zooveel heb gehoord, niet weet to vangen.
-- Helaas, mijn zoon, was bet antwoord, hij is thans to Aeronne, waar hlj zljn hoofdmannen over honderd en zijn hoofdmannen over duizend verzamelt, teneinde krijg tegen Frankrijk
to voeren ; en aldus gebeurt bet, dat, daar de Hemel tweedracht
tusschen twee machtige vorsten gezonden heeft, bet land de proof
wordt van zulke kleinere dwingelanden . Maar bet is wel op een
ongelegen tljdstip, dat de hertog de heeling van dezen mwendigen kanker verwaarloost ; want deze zelf de Willem de la
Marck heeft nog maar kort geleden openbare gemeenschap ge-
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had met Rouslaere en Pavilion, de hoofden der Luiksche misnoegden, en bet is to vreezen, dat hij hen spoedig tot een of
andere wanhopige onderneming zal bewegen .
Maar de bisschop van Luik, zei Quentin, beef t immers nog
macht genoeg om dezen oproerigen geest to beteugelen, nietwaar, vader? Uw antwoord op deze vraag is van groot belang
voor mid .
De bisschop, mijn zoon, antwoordde de prior, heeft bet
zwaard zoowel als de sleutels van St . Petrus . Hij bezit de macht
van een wereldlijk vorst en geniet de vermogende bescherming
van bet huffs van Bourgondie . Bovendien beef t hij bet geestelijk gezag van een kerkvoogd, en beide ondersteunt hij met een
vrij aanzienlijke krijgsmacht . Willem de la Marck werd in zijn
huffs opgevoed en heeft velerlei weldaden aan hem to danken .
Maar reeds in bet paleis van den bisschop vierde hij aan zijn
woeste, bloeddorstige inborst den teugel, en werd, wegens bet
begaan van een manslag aan een der bedienden van den kerkvoogd, verbannen . Van dat oogenblik of is hij de onverzoenlijke
vijand van den bisschop geweest, en thans heeft hij, tot mijn
innig leedwezen moet ik bet zeggen, zijn lendenen omgord en
zijn boomn tegen hem versterkt .
Gij beschouwt den toestand van den waardigen bisschop
als gevaarlijk, zei Quentin op ongerusten toon .
Helaas, mijn zoon, antwoordde de goede Franciskaner, wat
of wie bestaat er op deze vergankelijke wereld, dat niet geacht
kan worden in gevaar to zijn . Maar de Hemel behoede mij over
bet gevaar van den bisschop to spreken, alsof bet zoo uitermate groot zou wezen . Hij heeft een welvoorziene schatkist, verstandige raadslieden en dappere soldaten ; en bovendien weten
wij van een bode, die gisteren bier is langs gekomen en zijn
weg oostwaarts nam, dat de hertog, op verzoek van den bisschop, hem een honderdtal mannen van wapens beef t toegezonden, die, met bet gevolg dat tot elke laps behoort, voldoende
zullen wezen om Willem de la Marck - vervloekt zij zijn naam !
to weerstaan .
Hier werd bun gesprek door den koster afgebroken, die, met
een stem, welke de gramschap bijna onverstaanbaar maakte, den
Bohemer beschuldigde van onder de jongere broeders de afschuwelijkste kunstenarijen to hebben in bet werk gesteld . Hun
drank had hij met een geestrijk vocht vermengd, dat tienmaal
sterker dan de koppigste wijn was, en onderscheidene der broeders waren voor de werking daarvan bezweken ; ja, niettegen-
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staande al de kracht, waarmee hij, de koster, aan dezen heilloozen drank tegenstand had geboden, kon men echter aan zijn
verhit gelaat en zijn dikke spraak duidelijk bemerken, dat hij
aan de uitwerking ervan niet geheel en al ontkomen was . Bovendien had de heiden liedjes gezongen, die niets dan wereldsche
ijdelheid en onreine vermaken ademden ; hij had met bet koord
van St . Franciscus gespot, over liens wonderwerken gelachen
en zijn volgelingen dwazen en luiaards genoemd . Eindelijk had
hij handkij kerij uitgeoef end en den jongen vader Cherubin voorspeld, dat hij door een schoone dame werd bemind, en dat deze
hem vader van een zoos zou makes, die bet ver in de wereld
brengen zou .
Door de of grijselijkheid van deze gruwelen als met stomheid
geslagen, bewaarde de prior eenigen tijd het stilzwijgen . Eindelijk stond hij op, ging naar de plaats, en beval den leekebroeders, onder bedreiging der strengste straffen op geestelijke ongehoorzaamheid gesteld, om Hayraddin met hun bezemstokken
en zwepen buiten de gewijde muren to jagen .
Dit vonnis werd in tegenwoordigheid van Durward uitgevoerd, die, hoeveel spijt ook wegens deze gebeurtenis voelende,
gemakkelijk voorzag, dat zijn tusschenkomst van geenerlei uitwerking zou zijn .
De straf, die men den misdadiger deed ondergaan, was, in
weerwil van de vermaningen van den prior, meer lachwekkend
dan smartelijk . De Bohemer sprong over de plaats heen en weer,
temidden van bet geschreeuw en bet geluid der slagen, sommige
waarvan hem opzettelijk niet troffen, terw7ijl hij andere door
zijn vlugheid moist to ontwijken ; en de weinige die op zijn rug
en schouders neerkwamen, ontving hij moedig en zonder eenige
klacht to uiten . Het misbaar was to grooter, daar de onervaren
slag-uitdeelers meer elkander dan Hayraddin raakten . Om ten
laatste een einde aan lit tooneel to makes, dat meer ergerlijk
dan stichtelijk was, beval de prior, dat men de deur zou open
zetten, waarop de Bohemer met de snelheid van den bliksem
heen schoot .
Gedurende lit tooneel werd de achterdocht van Quentin, die
hij reeds to voren had gevoeld, sterker dan ooit . Dienzelf den
morgen had Hayraddin hem nog beloof d, voortaan in kloosters
meer de welvoegelijkheid in acht to zullen semen, en niettemin
had hij niet alleen deze belof to reeds geschonden, maar zich
zelf s nog veel buitensporiger dan naar gewoonte gedragen . Er
moest bier bet een of aader achter schuilen, want, welke gebre-
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ken de Bohemer ook hebben mocht, gezond verstand, of, wanneer hij het goedvond, zelfbeheersching ontbrak hem niet ; en
het kon wel mogelijk wezen, dat hij, hetzij met zijn eigen yolk
of wel met iemand anders, een bijeenkomst zocht, waarin hij
overdag door Quentin's waakzaamheid verhinderd wend, en dat
hij daarom thans tot deze list zijn toevlucht genomen had om
buiten het klooster to komen .
Zoodra bij Quentin dit vermoeden tees, besloot hij, met de
vaardigheid, welke hij in al zijn handelingen aan den dag legde,
zijn afgeranselden girls to volgen en, zoo mogelijk onopgemerkt,
to zien, waar hij bleef. Na dienovereenkomstig in weinig woorden
aan den prior de noodzakelijkheid to kennen gegeven to hebben,
om den Bohemer niet uit het oog to verliezen, snelde hij insgelijks de poort uit en zette hem na .
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DE BESPIEDE SPION
Toen Quentin uit het klooster snelde, zag hij bij het flauwe
maanlicht den Bohemer, met al den spoed van een of gerosten
hond, door de straat van bet dorp en vervolgens in een aan
het eind ervan gelegen weide vluchten .
Gij loopt hard, vriend, zei Quentin bij zich zelf, maar gij
zoudt toch nog betere beenen moeten hebben, om aan den snelsten voet to ontkomen, die de heide van Glen-Houlakin betreden heef t .
Gelukkig was hij zonder mantel en harnas en daardoor was de
Schot, wiens vlugheid op zijn eigen bergen geen weerga had,
geheel onbelemmerd, en zag hij zich in staat, om den Bohemer,
hoe hard deze ook loopen mocht, spoedig in to halen . Dit was
intusschen Quentin's oogmerk niet, want hij oordeelde het van
meet belang, liens bewegingen gale to slaan, dan ze to verhinderen . Hij werd in lit besef nog versterkt, doordat de Bohemer even snel bleef voortrennen, zelfs nadat de eerste oogenschijnlijke oorzaak van zijn vlucht had opgehouden to bestaan .
Hieruit maakte Quentin op, dat hij een meet bepaald doel had
dan men onderstellen kon bij iemand, die onverhoeds to middernacht uit een goed verblijf wordt gejaagd en er dus alleen
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aan denkt, om een antler op to zoeken . Hij zag ook geen enkele
maal om, hetgeen Quentin in staat stelde hem onopgemerkt to
volgen . Toen hij ten laatste de weide doorgeloopen en aan een
beekje gekomen was, waarvan de oevers met vlier- en wilgenboomen waren beplant, merkte Quentin op, dat de Bohemer
bleef staan en zacht op zijn hoorn blies, wat op een korten afstand met een fluitje beantwoord werd .
Hier moet een samenkomst plaats hebben, dacht Durward,
maar hoe rack ik er dicht genoeg bij, om to hooren, wat er
gesproken wordt? Het gerucht van mijn stag en van de takken,
waardoor ik been moet dringen, zullen mij verraden, als ik niet
oppas . Bij St . Andreas, ik zal ze toch betrappen, alsof zij
herten van Glen-Isla waren . Zij zullen weten, dat ik bet jagen
niet tevergeefs heb geleerd . Daar zijn zij bij elkander . - Zij
zijn met hors beiden . Als zij mij dus ontdekken en kwade bedoelingen hebben, gelijk to vreezen is, dan zijn de kansen tegen mij,
en dan verliest de gravin Isabella haar armen beschermer . Welaan ! Hij zou dien naam niet verdienen, zoo hij geen dozijn
van die gauwdieven voor haar durfde staan . Heb ik mijn sabel
niet met Dunois, den besten ridder van Frankrijk, gemeten, en
zal ik dan voor een hoop vagebonden vreezen? Komaan ; met
de hulp van God en St . Andreas zullen zij hun man in mij
vinden!
Toen hij dit besluit genomen had, bediende Quentin zich van
een list, welke zijn jagersgewoonten hem aan de hand gaven .
Hij begaf zich in de beek, die zeer ongelijk van diepte was, daar
op sommige plaatsen bet water slechts even boven zijn schoenen kwam, terwijl bet op andere zijn knieen bereikte . De takken
der boomers verborgen hem voor bet oog der twee personen, en
bet gemurmel der beek belette hen zijn stappen to hooren . Onopgemerkt ging de Schot aldus langzaam vooruit, totdat hij duidelijk de stemmen vernam van hen, die hij wenschte gale to
slaan, maar hun woorden kon hij niet onderscheiden . Hij beyond zich op dit oogenblik onder de bijna in bet water hangende
takken van een grooten treurwilg ; hij greep er een van en trok
zich, met buitengewone viugheid, behendigheid en kracht, binnen in den boom, waar hij, tusschen bet gebladerte gezeten, tegen
alle ontdekking gevrijwaard was .
Van bier zag hij, dat de persoon, waarmee 1 -layraddin sprak,
iemand van zijn yolk was, en tegelijkertijd merkte hij tot zijn
groote teleurstelling op, dat, hoe dicht hij zich ook bij hen mocht
bevinden, bet hem nimmer mogelijk zou wezen om hen to ver-
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staan, daar zij in een hem geheel onbekende taal spraken . Zij
lachten sterk, en daar Hayraddin een paar malen in het rond
huppelde en vervolgens zijn schouder wreef, begreep Durward,
dat hij de geschiedenis verhaalde van de stokslagen, welke hij
zooeven ontvangen had .
Plotseling werd er opnieuw een fluitje gehoord, dat eveneens
met een zacht blazen op den hoorn door Hayraddin beantwoord werd. Spoedig daarop verscheen er een groot persoon met
een krijgshaf tige houding . Diens gespierd voorkomen leverde een
groot contrast op met de kleine, dunne ledematen van de twee
Bohemers. Een verbazend groote sabel hing aan een breeden bandolier, dien hij over zijn schouder droeg . Zijn pantalon was vol
nestelgaten, waardoor een aantal veelkleurige zijden lintjes waren getrokken . Door middel van tenminste vijfhonderd bandjes
was doze aan zijn hartsleeren buffs gehecht, op welks rechter
mouw hot hoofd van een wild zwijn, hot wapen van zijn meester,
in zilver was gewerkt . Een kleine hoed stond schuin op zijn
hoofd, waarvan dichte lokken krullend haar Tangs beide zijden
van een breed aangezicht neerdaalden en zich met een op zijn
minst vier duim langen baard vermengden . In zijn hand hield
hij een Tango spoor, en zijn geheele uitrusting was die van een
van die Duitsche gelukzoekers, welke onder den naam van lansknechten bekend waren en een aanzienlijk gedeelte van hot
voetvolk van die dagen uitmaakte . Doze huurlingen waren natuurlijk woeste, roofzuchtige soldaten, en daar zij tot beginsel
hadden aangenomen, dat een lansknecht buiten den hemel gesloten werd wegens zijn ondeugden en buiten de hel om zijn oproerigen, weerspannigen aard, zoo gedroegen zij zich ook alsof
zij op den eenen zoo min hoopten als zij de andere vreesden .
Dormer and blitz, was zijn eerste begroeting, in een taal,
die half uit Fransch en half uit Duitsch bestond, waarom hebt
gij mij drie nachten op u laten wachten?
Ik kon niet eerder komen, mijnheer, zei Hayraddin, op zeer
ootmoedigen toon ; wij hebben een jongen Schot bij ons, wiens
oogen zoo scherp zijn als die van een wilde kat, en die mijn
geringste bewegingen gadeslaat . Hij hoof t reeds achterdocht tegen mij opgevat, en zoo hij die bevestigd vond, dan stak hij mij
op de plaats flood en voerde de vrouwen weer naar Fr_ ankrijk .
Was honker, hernam de lansknecht ; wij zijn met ons
drieen, morgen vallen wij hen aan en voeren de vrouwen, zonder
verdere omstandigheden, weg . Gij zegt de twee mannen van
hot geleide zijn laf cards ; welnu, dan kunnen gij en uw kame-
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raad hen voor uwe rekening nemen, en de duivel hale mij, zoo ik
die Schotsche wilde kat niet meester word .
Dat zal zoo gemakkelijk niet gaan als gij denkt, antwoordde Hayraddin, want behalve dat wij ons op ons vechten
niet veel laten voorstaan, is deze knaap reeds met den besten
ridder in Frankrijk slaags geweest en is er met eere afgekomen .
Ik heb lieden gesproken, die hem aan Dunois werk genoeg hebben zien geven .
Hagel and sturrnwetter! Uw lafheid alleen doet u zoo
spreken .
Ik ben geen grooter lafaard dan gij, hernam Hayraddin ;
maar het vechten is mijn ambacht niet . Zoo gij u aan de afspraak houden wilt, dan is het goed ; zoo niet, dan geleid ik hen
veilig naar het paleis van den bisschop, en Willem de la Marck
kan zich dan gemakkelijk daar van die vrouwen meester maken,
tenminste zoo hij half zoo sterk is als hij nog voor acht dagen
beweerde .
Potstausend! riep de krijgsman, wij zijn nag sterker ; maar
wij hooren van een honderd lansen uit Bourgondie praten, dat
is, ziet gij, vijf man voor elke laps, vijf honderd man, en dan, de
duivel hale mij, zullen zij meer lust hebben am ons to komen
opzoeken dan wij hen, want de bisschop heeft een goede krijgsmacht op de been .
Gij moot dan van de hinderlaag bij het Kruis der Drie
Koningen gebruik maken, of de zaak opgeven .
Opgeven ! De zaak der rijke bruid voor onzen braven kapitein opgeven ! Eerder deed ik een aanval op de hel zelf . Bij
mijn ziel, wij zullen alien prinsen en hertogen wezen, en zullen
braaf wijn en geld, en misschien oak nag wel wat vrouwvolk
krijgen, als hij met zijn langen baard er genoeg van gehad heeft .
De hinderlaag bij bet Kruis der Drie Koningen blijft dan
bepaald? zei Hayraddin .
- Mein Gott, wel zeker ; gij moet mij zweren, hen er to zullen leveren, en als zij, van hun paarden afgestegen, voor bet
kruis op hun knieen liggen, gelijk alle menschen doen, behalve
zulke zwarte heidenen als gij, dan zullen wij op hen aanvallen,
en zijn zij in onze macht .
Ja, maar, vergeet niet, dat ik mij tot dit schelmstuk slechts
op een voorwaarde verbonden heb, hervatte Hayraddin ; den
jongeman moet met geen vinger warden aangeroerd . Indien gij
mij dit bij uw drie Lijken van Keulen zweert, dan zal ik u bij de
zeven Nachtwandelaars zweren, dat ik u in al bet overige ge-
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trouw dienen zal . En zoo gij uw eed breekt, dan zullen de zeven
Nachtwandelaars u zeven nachten uit uw slaap komen wekken
en u den achtsten wurgen en verscheuren .
Maar, Dormer and Hagel! wat behoeft gij u zoo ongerust to maken am het leven van dezen jongen, die zoo min tot
uw yolk als tot uw geslacht behoort?
Dit gaat u niet aan, eerlijke Heinrich, hernam de Bohemer ;
sommige lieden vinden vermaak in de menschen de keel of to
snijden, en andere in die heel to houden . Zweer mij dus, den
jongen man to dooden noch to kwetsen, of, bij de luistervolle
ster Adeboran, er komt niets verder van de zaak . Zweer mij bet,
en wel bij de Drie Koningen van Keulen, gelijk gij ze noemt ;
want ik weet, dat geen andere eed u heilig is .
Gij zijt een kluchtige snack, zei de lansknecht ; welnu, ik
zal zweren . . .
- Nag niet, viel de Bohemer hem in de reden ; keen u naar
bet oosten, dappere lansknecht ; anders zouden de koningen u
misschien niet hooren .
De soldaat deed daarop den eed, op de wijze als gevorderd
werd, en verklaarde vervolgens, dat hij zich op de afgesproken
plaats bevinden zou. - Maar, lief hij er op volgen, zou bet, om
zeker spel to spelen, ook goed kunnen wezen, dat wij een vaandel
ruiters aan den linkerkant van de herberg plaatsen, am hen op
to vangen, ingeval zij dien weg mochten inslaan?
De Bohemer dacht een oogenblik na en zei toen ; - Neen, de
verschijning van gewapend yolk aan dien kant zou de bezetting
van Namen op bun hoede doen zijn, en dan zouden wij een twijfelachtig gevecht, inplaats van een zekeren goeden uitslag, kunnen hebben . Bovendien zullen zij Tangs den rechter never van
de Maas reizen, daar ik hen kan leiden waar ik wil ; want, hoe
scherpzinnig de Bergschot ook moge wezen, hij heef t nog nooit
iemand, behalve mij, naar den weg gevraagd dien hij nemen
moest . Het is waar, ik ben hem ook toegevoegd door een vriend,
op wien men rekenen kan, een persoon, wiens woorden niemand
nog ooit heeft gewantrouwd voor dat hij hem wat nader had
leeren kennen.
Hoor eens, vriend Hayraddin, zei daarop de krijgsman, ik
moet u iets vragen . Gij en uw broeder waren, zooals gij zelf
zegt, groote sterrekijkers en waarzeggers ; maar hoe duivel komt
bet dan, dat gij niet hebt kunnen voorzien, dat hij zou warden
opgehangen?
Dat zal ik u zeggen, Heinrich, antwoordde Hayraddin, in-

217
dien ik had kunnen weten, dat mijn broeder zoo dwaas was
geweest, om de geheimen van koning Lodewijk aan hertog Karel
to vertellen, dan had ik zijn flood even zoo zeker kunnen voorzeggen als ik u mooi weer in de maand Juli voorspellen kan .
Lodewijk bezit oogen en ooren aan bet hof van Bourgondie, en
de hertog beef t eenige raadslieden, voor wie de klank van
Fransch goud niet minder liefelijk is, dan bet gerammel der liesschen voor u . Maar flu vaarwel, en draag zorg u op de piaats to
bevinden . Ik moet bijtijds op mijn waakzamen Schot staan to
wachten, en flat wel binnen een steenworp afstands van flat luie
varkenskot, antlers zal hij denken, flat ik op een of anderen tocht
ben, die hem voor zijn verdere refs niets goeds voorspelt .
Drink eerst een teug, zei de lansknecht, hem een f iesch toereikende ; maar ik vergeet, flat gij flier genoeg zijt om, als een
vuige slaaf van Mahomed en Tergamund, niets dan water to
drinkers .
Gij zelf zijt een siaaf van den wijnpot en de flesch, hernam
de Bohemer . Het verwondert mij niet, flat gij slechts met de uitvoering der bloeddorstige en gewelddadige ontwerpen zijt belast,
die betere hoofden dan bet uwe verzonnen hebben . I-Iij, die in
de gedachten van anderen dringen en zijn eigene verbergen wil,
moet geen wijn drinkers . Maar waartoe diem bet, u flit voor to
houden, u, die aitijd zoo dorstig zijt als de zandheuvels van
Arabie? Vaarwel . Neem mijn kameraad Tuisco mee, want als
hij in den omtrek van bet klooster gezien werd, zou flit achterdocht kunnen wekken .
De twee vrienden namen daarop of scheid, nadat elk hunner
zich nog eens verbonden had, om zich stipt bij bet Kruis der
Drie Koningen to iaten vinden .
Quentin wachtte totdat zij buiten zijn gezicht waren, waarna
hij uit den boom kiom, terwijl zijn hart hevig kiopte bij de
gedachte, hoe weinig bet gescheeld had of de gravin was bet
slachtoffer van een verraderlijken aansiag geworden, indien bet
nog mogelijk was aan dezen to ontkomen . Vreezende op zijn
terugtocht Hayraddin to ontmoeten, maakte hij een grooten
omweg fangs een bijna onbegaanbaar pad, zoodat hij fangs een
anderen kant aan 't klooster aankwam dan hij bet verlaten had .
Onderweg dacht Quentin na over bet gedrag, flat hij to volgen
had . In bet eerst, toen hij Hayraddin's verraad ontdekte, nam
hij zich voor om hem to dooden, zoodra hij aileen zou zijn,
maar toen hij daarna den Bohemer zooveel belang in bet behoud
van zijn levers hoorde steilen, voelde hij, flat bet hem moeilijk

218
zou vallen, hem de straf to doen ondergaan, die zijn verraad
verdiende . Hij besloot dus zijn leven to sparen en zelfs zich,
mdien mogelljk, als girls van hem to blijven bedienen, alleen
onder zoodanige voorzorgen, dat hij van de veiligheid der gravin
verzekerd kon zijn .
Maar waarheen moesten zij zich begeven? De gravinnen van
Croye konden in Bourgondie, vanwaar zij gevlucht waren, geen
schuilplaats vinden, en ook niet in Frankrijk, waaruit zij in zekeren zin verdreven waren . Het ruw geweld van hertog Karel in
het eene land, was nauwelijks meet to duchten dan de koude,
wreedaardige staatkunde van koning Lodewijk in het andere .
Na alles wel to hebben overwogen, scheen het Durward toe, dat
hij niet beter icon doen dan, de hinderlaag vermijdende, Tangs
den linker never van de Maas op Luik aan to trekken en zich,
overeenkomstig het oorspronkelijk voornemen der dames, in de
armen van den braven bisschop to werpen . Aan den goeden wil
van dezen kerkvoogd, om de gravinnen onder zijn bescherming
to nemen, kon niet worden getwijf eld, en hij kon ook gerekend
worden daartoe de macht to bezitten, wanneer die Bourgondische hulpbende bij hem zou zijn aangekomen ; en in elk geval,
wanneer het gevaar, waaraan hij, zoowel van den kant van
Willem de la Marck, als van de onlusten in de stall, was blootgesteld, zeer dreigend werd, dan kon hij de ongelukkige dames
flog den dienst bewijzen van haar, onder behoorlijk geleide,
naar Duitschland to brengen .
Tenslotte - want wie heef t ooit een beraadslaging met zich
zelf gehouden, zonder dat zich persoonlijke belangen aan zijn
geest opdrongen? - oordeelde Ouentin, flat de flood of gevangenschap, waartoe koning Lodewijk hem in koelen bloede verwezen had, hem van alle verbintenis aan de Fransche kroon
bevrijdde, gelijk hij dan ook stellig zich voornam, om zich van
deze ontslagen to rekenen . De bisschop van Luik zou waarschijnlijk, dacht hij, krijgslieden noodig hebben, en op aanbeveling
van de dames, die thans, vooral de oudste van haar, op zeer
gemeenzamen voet met hem omgingen, zou hij misschien wel
het bevel over eenige manschappen kunnen bekomen, ja, zelfs
belast worden om haar naar een meet veilige plaats dan Luik en
zijn omstreken to geleiden . Bij die alles kwam nog, flat de dames
er wel eens, of schoon schertsend, van gesproken hadden, om
haar vasallen to wapenen en, gelijk vele anderen in deze onrustige tijden deden, haar kasteel tegen alle gewelddadige aanvallen in staat van verdediging to stellen . Zij hadden hem bij
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die gelegenheid, insgelijks schertsend, gevraagd, of hij geneigd
zou zijn om den gevaarvollen post van haar drossaard op zich
to nemen, en toen hij gereedelijk hierin toestemde, hadden zij
hem, altijd op dezelfde wijze, vergund om, als zoodanig, haar
handen to kussen . Toen zijn lippen een oogenblik langer dan de
plechtigheid eischte, op de hand van gravin Isabella, een der
schoonste, die immer een soortgelijke hulde ontvingen, bleven
rusten, scheen het hem toe, dat die hand beefde en op haar wangen en in haar oogen eenige verlegenheid merkbaar was, toen
zij haar hand terugtrok . Van dit alles zou toch jets kunnen
komen, en welk dapper man, op Durward's jaren, zou aan de
gedachten, welke hieruit moesten voortspruiten, niet licht eenigen invloed op zijn to nemen besluit vergunnen?
Toen dit punt geregeld was, moest hij verder overleggen, in
hoeverre hij zich nog van de leiding van den Bohemer bedienen
kon . Zijn eerste gedachte om hem to dooden had hij laten
varen ; maar indien hij een anderen girls aannam en hem bet
loopen, dan ware dit even goed als dat hij jemand naar de
legerplaats van Willem de la M arck zond, om dezen omtrent
zijn bewegingen to onderrichten . In het eerst wilde hij de zaak
den prior toevertrouwen en hem verzoeken om den Bohemer in
verzekerde bewaring to houden, totdat zij konden gerekend
worden bij den bisschop to zijn aangekomen ; maar bij nadere
overweging durfde hij zulk een voorstel niet doen aan iemand,
die, als grijsaard en monnik tevens, zeer beschroomd was, de
veiligheid van zijn klooster als het voornaamste doel van al zijn
handelingen beschouwde, en beefde bij den naam alleen van het
Wilde Zwijn der Ardennen .
Ten laatste stelde Ouentin een plan vast, waarvan hij zich het
meest beloven kon, daar de uitvoering geheel en alleen in zijn
eigen handen bleef, en in de zaak, waaraan hij zich had toegewijd, gevoelde hij zich tot alles in staat . Met een hart vol
cooed, zonder zich evenwel het gevaarvolle van zijn toestand
to ontveinzen, kon Durward vergeleken worden met den man,
die met een vracht beladen is, welker zwaarte hij gevoelt, maar
die zijn kracht niet to boven gaat .
Bij bet klooster aangekomen, klopte hij zacht aan de poort .
Een monnik, opzettelijk door den prior daar geplaatst, opende
haar en zei hem, dat al de broeders tot het aanbreken van den
dag in de kerk moesten hlijven, teneinde den Hemel om vergeving to smeeken voor de veelvuldige ergernissen, welke er des
avonds onder de broeders hadden plaats gehad .
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De goede monnik bond Quentin aan, om hem tot deelneming
aan de godsdienstoefeningen toe to laten, maar zijn kleeren waren zoo nat, dat de jonge Schot zich genoodzaakt zag, hiervoor
to bedanken en daarentegen vergunning to verzoeken, om in de
keuken bij het vuur to gaan zitten, teneinde voor den morgen
veer droog to zijn, want hij verlangde zeer, dat de Bohemer
Been sporen van zijn afwezigheid uit het klooster gedurende den

nacht ontdekken zou . De broeder stond hem dit verzoek niet
alleen toe, maar hield hem zelf s gezelschap, vat Durward to welkomer was, daar hij op deze wijze eenige inlichtingen kon bekomen omtrent de twee wegen, waarvan hij den lansknecht had
hooren spreken . Deze monnik, die gewoonlijk belast werd met de
zaken, welke er voor het klooster daarbuiten to verrichten vvaaren, was van de geheele broederschap het meest berekend om
hem de verlangde inlichtingen to geven, maar hij merkte op,
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dat de dames, als ware pelgrims, Tangs den rechter oever van
de Maas behoorden to gaan, teneinde haar gebeden to doen bij
het Kruis der Drie Koningen, waar de heilige overblijfselen van
Caspar, Melchior en Balthazar - zooals de roomsche kerk de
drie Oostersche wijzen noemt - op hun weg naar Keulen eenigen tijd hadden vertoefd en velerlei wonderen verricht hadden .
Quentin antwoordde, dat de dames stellig van voornemen waren, om geen der heilige plaatsen op haar tocht voorbij to gaan,
zonder haar hulde aan hen to bewijzen, en ongetwijfeld, hetzij
in het heengaan of het terugkomen, ook het Kruis der Drie Koningen zouden bezoeken, maar dat zij vernomen hadden, dat de weg
Tangs den rechter oever der rivier tegenwoordig door het yolk van
den woesten Willem de la Marck onveilig werd gemaakt .
De Hemel verhoede, riep vader Franciscus hierop uit, dat
het Wilde Zwijn der Ardennen zijn leger weer zoo dicht bij ons
opsla ! Trouwens, al mocht dit ook al plaats hebben, dan zal de
Maas flog breed genoeg zijn om tot scheidsmuur tusschen hem
en ons to strekken .
Maar niet tusschen mijn dames en den roover, zoo wij Tangs
den rechter oever rijden, hernam de Schot .
De Hemel beschermt de zijnen, zei de vader wederom . Het
zou wel hard zijn, to denken, dat de Koningen der gezegende stall
Keulen, die niet gedoogen, dat een Jood of ongeloovige binnen
haar muren komt, onachtzaam genoeg zouden wezen om to dulden, dat zij, die, als echte pelgrims, hun gebeden bij het kruis ter
hunner eere opgericht, komen uitstorten, zouden worden beroof d
en mishandeld door zulk een boosdoener als dat Zwijn der Ardennen, die nog erger is dan een geheele woestijn van Saraceenen en
de tien stammen Israels erbij .
Hoeveel vertrouwen Quentin, als oprecht katholiek, ook verplicht was to stellen in de bescherming van Melchior, Casper en
Balthazar, hij herinnerde zich evenwel, dat char de pelgrimskleeren der dames uit bloot wereldsche staatkunde waxen aangenomen, en zij weinig hoop konden voeden van bij deze gelegenheid
hun hulp to ondervinden, en hij besloot daarom, zooveel mogelijk
zorg to dragen, dat de gravinnen in geen toestand kwamen, waarin
zij wonderdadigen bijstand behoef den . In den eenvoud van zijn
hart deed hij echter de gelofte, van in eigen persoon een bedevaart
naar de Drie Koningen van Keulen to doen, indien Hunne Heiligheden en Majesteiten hem zouden vergunnen, de aan zijn zorg
toevertrouwde dames in behouden haven to doen aanlanden .
Ten einde zich hiertoe op de plechtigst mogelijke wijze to ver-
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binden, verzocht hij den monnik em hem een van die kapellen to
wijzen, die tot de kerk van het klooster behoorden, en aldaar op
zijn knieen vallende, bevestigde hij de gelofte, welke hij voor zich
zelf gedaan had.
Nadat hij zich en zijn gezellinnen aan de bescherming der heiligen en de hoede der Voorzienigheid had aanbevolen, begaf
Quentin zich eindelijk ter ruste, terwijl hij den monnik achterliet,
ten hoogste over zijn godsdienstige stemming gesticht .

HOOFDSTUK XVIII
WAARZEGGERIJ
Bij het aanbreken van den dag had Quentin reeds zijn slaapkamertje verlaten en zijn twee volgelingen gewekt . Met meer dan
gewone zorgvuldigheid maakte hij alles voor de refs gereed . Toomen, tuig, hoef ijzers, in een woord alles bezag hij nauwkeurig,
teneinde zooveel mogelijk alle voorvallen to verhoeden, die onderweg niet zelden oponthoud veroorzaken . Ook was hij zelf bij het
voederen der paarden tegenwoordig, opdat zij tot een langen
tocht, of, desnoods, een snelle vlucht in staat zouden zijn .
Vervolgens begaf Quentin zich weer naar zijn kamer, waar hij
zich meer dan naar gewoonte wapende en zijn zwaard aangordde
met de gewaarwordingen van iemand, die gevaar verwacht en
stellig besloten is, om het stout onder de oogen to zien .
Deze gewaarwordingen gaven aan zijn tred een fierheid en aan
zijn manieren een waardigheid, welke de gravinnen van Croye nog
niet in hem hadden opgemerkt, niettegenstaande zij veel behagen
hadden gevonden in zijn aangenaam en openhartig gesprek en in
de geestigheid, welke hij van de natuur ontvangen had, gepaard
aan den eenvoud, die de vrucht van zijn opvoeding was . Hij gaf
haar to kennen, dat het heden noodig zou zijn zich vroeger dan
naar gewoonte op refs to begeven . Zij verlieten daarom het klooster terstond na het ontbijt, niet vergetende om voor de genoten
gastvrijheid haar erkentelijkheid to betoonen door een gift aan
het altaar, welke met haar wezenlijken rang meer dan met haar
voorkomen overeenstemde . Dit echter deed geenerlei achterdocht
ontstaan, daar zij voor Engelsche dames doorgingen, en de bewoners van het zuidelijk gedeelte van ons eiland hadden in dien tijd
niet minder den naam van rijk to zijn dan tegenwoordig .
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De prior sprak zijn zegen over hen uit, toen zij vertrokken, en
wenschte Quentin met de of vezigheid van zijn heidenschen girls
geluk, want, zei de eerwaarde man, het is beter onderweg to struikelen, dan door de hand van een dief of roover to worden ondersteund .
Quentin was niet geheel en al van die meening, want hoe gevaarlijk hij ook wist dat de Bohemer was, meende hij echter dat deze
hem van dienst kon zijn, en tevens, dat hij zijn verraderlijke ontwerpen, nu hij die
kende, geheel verijdelen kon . Durward's
ongerustheid in dit
opzicht was echter
van
korten
duur.
Want nauwelijks beyond hij zich op drie
honderd schreden afstands van het klooster en bet dorp, of
Maugrabin
voegde
zich bij hem, als naar
gewoonte
op
zljn
vluggen, bijna wilden
hit gezeten . Hun weg
liep Tangs dezelfde
beek, waar Quentin
het geheime gesprek
vorigen
van
den
avond had beluisterd,
en Hayraddin was
nog niet Tang bij bet
gezelschap, toen zij
'
Tangs den wilgenboom
reden, welke Durward
een zoo goede gelegenheid had aangeboden, om zich to verbergen, en in welks takken hij zoo geheel onopgemerkt getuige was
geweest van hetgeen er tusschen zijn verraderlijken girls en den
lansknecht voorviel .
De herinneringen, welke deze plaats deed ontstaan, leidden
Quentin ertoe, om onverhoeds met zijn girls in gesprek to treden, want tot flog toe had hij hem nauwelijks toegesproken .
waar hebt gij nachtkwartier gevonden, goddelooze guit?
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vroeg hij .
Wanneer gij op mijn plunje let, kunt gij dit gemakkelijk
raden, was het antwoord van den Bohemer, terwijl hij op zijn
met hooizaad bedekte leeren wees .
- Een goede hooiberg is een geschikte slaapplaats voor een
sterrekijker en een veel beter bed dan een heidensche spotter
met onzen gezegenden godsdienst en zijn dienaren verdient.
Mijn klepper heeft er zich evenwel beter bij bevonden dan
ik, hernam Hayraddin, den nek van zijn paard streelende, want
hij heef t voeder en herberg tevens gevonden . Die oude dwaze
kaalkoppen joegen hem buiten de poort, alsof zij vreesden, dat
het paard van een wijs man een geheel klooster met ezels vernuft
en verstand kon besmetten . Klepper kept gelukkig mijn fluitje
en volgt mij zoo getrouw als een hond, antlers zouden wij elkander niet hebben weergevonden, en gij zoudt op uw beurt om
een girls hebben kunnen f luiten .
1k heb u meet dan eens gezegd, zei Durward, op barschen
toon, dat gij uw lastertong in toom moest houden, wanneer gij
u in de tegenwoordigheid van fatsoenlijke menschen bevindt,
jets wat u, geloof ik, niet dikwijls in uw leven gebeurd is ; en
ik verzeker u dat, indien ik u voor zulk een trouweloozen girls
hield als ik weet, dat gij een goddelooze schelm zijt, mijn
Schotsche dolk reeds lang kennis met uw heidensch hart zou
hebben gemaakt, niettegenstaande u van het leven to berooven
niet roemvoller zou wezen dan een varken to keelen .
Een wild zwijn bestaat een varken na in den bloede, antwoordde de Bohemer, zonder Quentin's scherpen blik to ontwijken, of in het minst de droge onverschilligheid to veranderen, waarmee hij altijd sprak ; en sommige lieden, voegde hij
er bij, hebben roem, vermaak en voordeel tevens gevonden in
er een to keelen .
Over Hayraddin's kalmte en onbeschroomdheid verwonderd,
en vreezende, dat hem misschien meet van zijn eigen geschiedenis en gewaarwordingen bekend was dan hij gaarne met hem
bespreken wilde, brak Durward plotseling een onderhoud af,
waarin hij geenerlei voordeel op Maugrabin had behaald, en
keerde naar zijn gewone plaats bij de dames terug .
Wij hebben reeds gezegd, dat er een groote mate van gemeenzaamheid tusschen Durward en de gravinnen was ontstaan . De
oudste van haar, eenmaal van den adeldom van zijn geboorte
overtuigd, behandelde hem als een gunsteling, die haar in rang
gelijk was ; en hoewel haar nicht haar waardeering voor hem min-

225
der deed uitkomen, meende Quentin echter, in weerwil van haar
ingetogenheid, to kunnen bespeuren, dat zijn omgang haar volstrekt niet onverschillig was .
Niets wakkert de vroolijkheid in een jeugdig gemoed zoozeer
aan, als de bewustheid, dat men behaagt door zich daaraan over
to geven, en Quentin had dan ook, gedurende het vroegere gedeelte van zijn refs, de gravinnen met de levendigheid van zijn
gesprekken, met zijn vaderlandsche liederen en verhalen veel
genot verschaf t . De eerste zong hij in zijn moedertaal, terwijl
zijn pogingen om de laatste in zijn gebroken Fransch over to
brengen, tot een menigte f outen in de uitdrukkingen aanleiding
gaven, welke nog kluchtiger waren dan de verhalen zelf . Dezen
morgen echter belette zijn onrust hem jets to doen om de dames
to vermaken, en zij konden niet nalaten zijn stilzwijgendheid op
to merken .
Onze jonge kampvechter heef t een wolf gezien, zei mevrouw Hameline, op een oude bijgeloovige legende doelende, en
die ontmoeting heeft hem zijn tong doen verliezen .
Z,eg liever, dat ik een vos heb opgestooten, dacht Quentin
bij zichzelf .
- Zijt gij niet wel vandaag, mijnheer Quentin? vroeg gravin
Isabella, op zoo belangstellenden toon, dat zij er zelf over
bloosde, daar zij gevoelde, dat zij meet deed dan met den afstand tusschen hen overeenkwam .
l-lij heeft zeker den nacht met de vroolijke paters doorgebracht, hervatte mevrouw Hameline ; de Schotten zijn als de
Duitschers, die, na al hun vroolijkheid over den Rijnschen wijn
to hebben uitgeput, 's avonds hun wankelende schreden naar
de danszaal, en 's morgens hun kloppende hoof den in de vertrekken der dames brengen .
Neen, dames, antwoordde Quentin, ik verdien dit verwijt
niet . De goede monniken zijn bijna den geheeien nacht in de
kerk geweest, en vat mij betref t, ik heb slechts een glas van
hun gemeensten wijn gedronken .
Hij zal to slecht naar zijn zin onthaald zijn geweest, zei
:
daarop gravin Isabella ; komaan, mijnheer Quentin, schep cooed
zoo wij ooit to zamen in mijn oud kasteel van Braquemont mochten komen, dan zult gij, al moest ik het ook zelf inschenken en
u aanbieden, een uitmuntend glas wijn drinken, een wijn die den
beroemden Hochheimer en Johannesberger nog vet overtref t .
-- Een glas water, edele gravin, uit uw hand . . . zei Quentin,
maar de verdere woorden bleven hem in de keel steken, en IsaQuentin Durward . 15
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bella ging voort, alsof zij den klemtoon, dien Durward op het
persoonlijke voornaamwoordje had gelegd, niet opmerkte .
- De wijn dien ik bedoel werd door mijn overgrootvader,
den rijngraaf in de kelders van Braquemont gebracht .
Door hem, vie! mevrouw Hameline haar nicht in de rede,
die de hand van haar overgrootmoeder verwierf door zich den
dappersten ridder op het groote steekspel van Straatsburg to
betoonen, waar tien ridders bet !even verloren . Maar die dagen
zijn voorbij, en niemand denkt er thans aan om zich, voor de
eer, of tot hulp der onderdrukte schoonheid, aan gevaren bloot
to stellen .
Deze woorden sprak de gravin uit op den toon, waarop een
hedendaagsche schoone, wier bekoorlijkheden aan bet afnemen
zijn, zich over de onbeleefdheid der tegenwoordige eeuw beklaagt . Quentin waagde bet haar to antwoorden, dat er nog geen
gebrek was aan dien ridderlijken geest, dien mevrouw Hameline
als uitgedoof d scheen to beschouwen, en dat, al ware deze ook
overa! elders verdwenen, men hem echter nog in de harten der
Schotsche edellieden zou vinden gloeien .
Hoor hem eens aan, zei mevrouw Hameline wederom, hij
zou ons wel willen doen gelooven, dat in zijn koud en bar
vaderland nog het ede1~ vuur gloeit, dat in Frankrijk en Duitschland is uitgedoof d . De arme jongen is als een Zwitsersche bergbewoner, geheel verblind door ingenomenheid met zijn eigen land .
Hij zal ons straks nog van de Schotsche wijngaarden en olijven
gaan praten .
Neen, mevrouw, hernam Durward, van de wijngaarden en
olijven kan ik weinig meer zeggen, dan dat onze zwaarden deze
edele voortbrengsels der natuur als een schatting door onze meer
begunstigde naburen kunnen doen opbrengen . Maar wat de onkreukbare trouw en de onbevlekte eer van Schotland betref t,
moet ik u thans op de proef stellen, in hoever gij in staat zijt u
daarop to verlaten, hoe gering de persoon ook moge wezen, die
niets antlers tot borg voor uw veiligheid geven kan .
Gij spreekt op een geheimzinnige wijze, antwoordde mevrouw Hameline ; is u dan eenig groot en onmiddellijk gevaar
bewust?
Reeds meer dan een uur heb ik het in zijn oogen gelezen,
riep gravin Isabella uit, haar handen samenvouwende . Heilige
Maagd, wat zal er van ons worden!
Niets, hoop ik, dan hetgeen u aangenaam zal zijn, antwoordde Durward. Maar, edele dames, ik vind mij verplicht u to
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vragen, of gij mij wilt vertrouwen?
Wat mij aangaat, zei gravin Isabella, ik vertrouw u geheel
en al en onvoorwaardelijk . Zoo gij ons bedriegen kunt, Ouentin,
dan zal ik geen oprechtheid meer op aarde verwachten .
Edele gravin, hernam Durward, ten hoogste verheugd, gij
doet mlj slechts recht wedervaren . Mijn plan is om fangs den
linker oever van de Maas, naar Luik voort to reizen, inplaats
van to Namen de rivier over to trekken . Dit strijdt met het
bevel van koning Lodewijk en den last, dien hij aan den Bids
heeft doers geven ; maar in het klooster heb ik van stroopers op
den rechter oever hooren spreken, alsmede van Bourgondische
troepen, die aanrukken om hen to heteugelen . Beide omstandigheden doers mij vreezen voor uw veiligheid ; en ik vraag u daarom of gij mij vergunnen wilt, in dat opzicht van den ons voorgeschreven weg of to wijken?
Mijn volkomen vergunning hebt gij daartoe, was het antwoord van Isabella .
Nicht, zei mevrouw Hameline, ik geloof met u dat de
jongeman het wel met ons meent ; maar bedenk, dat wij afwijken van den last van koning Lodewijk, dien hij ons zoo stellig
herhaald heeft .
En wat behoeven wij om zijn last to geven? hernam gravin Isabella ; ik hen, den Hemel zij dank, geen onderdaan van
hem . Ik heb mij op zijn bescherming verlaten, en hij heeft het
vertrouwen misbruikt, dat hij mij had overgehaald in hem to
stellen . Ik zou dezen jongen man niet willen beleedigen, door
een enkel oogenblik zijn woord in de weegschaal to leggen tegen
de bevelen van dien listigen en baatzuchtigen dwingeland.
De Hemel bone u voor dit woord, riep Durward in vervoering uit, en zoo ik uw vertrouwen bedrieg, dat ik dan in
deze wereld door wilde paarden woode vaneen gereten en in de
volgende aan de eeuwige smarten overgeleverd, en ik zal nog
een to lichte straf ondergaan .
Na die woorden gaf hij zijn paard de sporen en voegde zich
weer bij den Bohemer. Deze man scheen van een hoogst geduldige, vergevensgezinde natuur to zijn . Beleedigingen noch bedreigingen maakten den geringsten indruk op hem, of ten minste
zij schenen er geen to makers, zoodat, toen Durward hem weer
toesprak, hij zich hield alsof er geen onaangenaam woord tusschen hen gewisseld was .
De hond, dacht de Schot, bromt thans niet, maar is voornemens om de rekening opeens met mij effen to makers, als de
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gelegenheid gunstig is om mij bij de keel to pakken ; maar wij
zullen zien of het niet mogeliik is een verrader in zijn eigen net
to vangen . - Welnu, goede Hayraddin, zei hij, cij hebt thans
tiers dagen met ons gereisd, zonder ons nog ooit een staaltie
van uw bekwa .an1heid in }yet w aarzeegen to hebben ge ;even ; en
toch zijt gij zulk een moot Pefhebher daarvan, rlat eij volstrekt
uw gaven, in elk klooster waar wij aankomen, most ten toon
spreiden, op gevaar of om met een nachtkwartier in een hooiberg to worden betaald .
--- Gij hebt mij nog nooit om een staaltie van miin bekwaam-

heid gevraagd, antwoordde de Bohemer . Gij zijt als de meeste
lieden en ver ;enoegt a met de wetenschappen to bespotten, die
gij niet begrijpt .
Geef mij dan eens een blijk van uw bek« arnheid, hernam
Durward, en zijn hand ontblootende, hield hij den Bohemer deze
voor .
Hayraddin bekeek daarop met veel onmerkza,amheid al de
lijnen, welke ze doorkruisten, en sloeg met gelijke aandacht de
kleine dikten gads, die zich aan den wortel der vingers bevonden, en welke toentertijd veronderstelde op het nauwst met
de inborst, levenswijze en lotgevallen der menschen in verband
to stann, gelijk men dit thans van de knobbels op den schedel
beweert .
Ziedaar een hand, zei toen Hayraddin, die van doorgestane
vermoeienissen en getrotseerde gevaren getuigt . Ik lees er in, dat
zij vroeg reeds kennis met bet gevest van den degen beeft gemaakt, en toch ook, dat de sloten van het misboek haar niet
geheel en al vreemd zijn geweest .
- Van mijn vroegere geschiedenis kunt gij jets vernomen hebben, antwoordde Quentin ; spreek mij liever van de toekomst .
- Deze lijn, die zich van den venusberg uitstrekt, hernam
de Bohemer, en die niet plotseling is afgebroken, maar de levenslijn vergezelt, kondigt een rijk huwelijk aan ; een gelukkige lief de
zal a tot den stand der machtigen op aarde verheffen .
Dergelijke beloften doet gij aan iedereen, zei Quentin ; zij
makers een gedeelte van uw kunst uit .
Wat ik u zeg is zoo zeker als dat gij u binnenkort door een
groot gevaar zult zien bedreigd ; want deze heldere bloedkleurige lijn, welke de levenslijn dwars doorsnijdt, duidt de slag van
een zwaard of eenige andere daad van geweld aan, en alleen
door de verknochtheid van een getrouwen vriend zult gij hieraan
ontkomen .
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Door u, nietwaar? riep Quentin uit, verontwaardigd over

de onbeschaamdheid van den waarzegger om aldus op zijn lichtgeloovigheid to rekenen, en naam to willen maken door de gevolgen van zijn eigen verraad to voorspellen .
Mijn kunst, antwoordde de heiden, zegt mij niets, dat op
mij zelf betrekking heeft .
In dit opzicht dan, hernam Quentin, overtreffen u de
waarzeggers bij ons to laude, want hun kunst doet hen de gevaren zien, waarmee zij zelf bedreigd worden . Ik heb mijn bergen
niet verlaten zonder een gedeelte van de kennis, waarmee zijn
bewoners begaafd zijn, deelachtig to worden, en ik wil er u, in
ruil voor uw voorzeggingen, eens een proef je van geven . Hayraddin, bet gevaar dat mij bedreigt, ligt op den rechter oever der
Maas . Ik 7a1 bet vermijden door langs den linker oever naar
Luik to blijven voorttrekken .
De Bohemer hoorde deze woorden met een onverschilligheid
aan, die in den toestand, waarin hij zich beyond, Durward onbegrijpeliik toescheen . - Zoo gij dit voornemen uitvoert, antwoordde hij daarop koel, dan zal bet gevaar van u op mij overgaan .
Ik dacht, hernam Quentin, dat ik u zooeven had hooren
zeggen, dat gij uw eigen lot niet voorspellen kondt .
Niet op de wijze, waarop ik a bet uwe voorspeld heb,
antwoordde Hayraddin weer ; maar bet vereischt weinig kennis
van Lodewijk van Valois, om to voorzien, dat hij uw girls zal
laterl ophangen, zoo gij goedvond van den weg of to wijken, dien
hij had voorgeschreven .
Het bereiken van bet oogrrzerk der refs en bet verzekeren
van haar gelukkigen afloop, moet een lichte afwijking van den
voorgeschreven weg rechtvaardigen .
Ja, indien gij zeker ziit, dat de koning denzelfden afloop
beoogde, dien hij u heef t meegedeeld .
-- En welken anderen afloop kon hij met mogelijkheid bedoelen? Of waarom zoudt gij denken, dat hij eenig antler doel had
dan hij zei?
Eenvoudig omdat zij, die den christelijken koning slechts
eenigszins kennen, weten, dat hij over de zaak, die hij bet meest
verlangt, altijd bet minst spreekt . wanneer hij twaalf gezanten
afvaardigt, wil ik mij een jaar vroeger dan noodig is laten ophangen, zoo niet elf van hen jets meer op den bodem van bun
inktkoker hebben dan in bun geloof sbrieven staat uitgedrukt .
Ik geef om uw schandelijke vermoedens niet ; mijn plicht
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is stellig en duidelijk, om de gravinnen veilig naar Luik to geleiden . Ik geloof dit doel beter to zullen bereiken door op den
linker oever der rivier to blijven en neem de verantwoordelijkheid daarvan op mij . Het is bovendien de naaste weg . Door
de rivier over to trekken zouden wij tijd verliezen en noodelooze
vermoeienissen doorstaan . Waarom zouden wij dit doen?
Alleen, omdat pelgrims, gelijk zij zich noemen, die naar
Keulen gaan, gewoonlijk niet zoo laag als Luik de Maas overtrekken, en de weg der dames dan niet met bet voorgewende
doel van haar refs overeenstemt .
-- Zoo men ons eenige aanmerking van dien aard maakt, zullen wij zeggen, dat wij uit vrees voor den goddeloozen hertog
van Gelderland, voor Willem de la Marck, de ecorcheurs en
lansknechten op den rechter oever der rivier, aan deze zijde
ervan gebleven zijn .
Zooals bet u behagen zal, mijn goede heer, zei de Bohemer ;
wat mij aangaat, ik zal u even zoo gaarne op den linker- als den
rechteroever tot girls verstrekken . Bij uw meester moogt gij bet
dan zelf verantwoorden .
Quentin, of schoon eenigszins verwonderd, was echter niet weinig over de, tenminste schijnbaar, gereede toestemming van den
Bohemer verheugd, want als girls had hij hem noodig en hij had
gevreescl, dat de verijdeling van zijn verraderlijk plan hem tot
een of antler uiterste zou hebben gedreven . Bovendien, wanneer
hij hem had weggejaagd, dan zou dit alleen tengevolge hebben
gehad, dat hij Willem de la Marck van alles was gaan onderrichten, en deze hen dan onderweg zou zijn overvallen, terwijl
indien hij den heiden bij zich hield, hij hem beletten kon, om,
buiten zijn weten, eenig onderhoud met vreemden to hebben .
Alle denkbeelden aan den voorgeschreven weg alzoo latende
varen, vervolgde men de refs fangs den linker oever van de
Maas met zooveel spoed, dat bet gezelschap den volgenden morgen vroeg op de plaats van zijn bestemming aankwam . De bisschop van Luik had, gelijk hij zei, voor zijn gezondheid, dock
waarschijnlijk alleen om zich aan geen overrompeling van den
karat der talrijke en oproerige burgerij bloot to stellen, bet kasteel van Schonwald betrokken, dat een groot kwartier buiten de
stall gelegen was .
Juist toen zij bet kasteel naderden, zagen zij den kerkvoogd
in plechtigen optocht uit de stall komen, waar hij de groote mis
had bediend . Hij beyond zich aan hit hoofd van een prachtigen
stoet kerkelijke, burgerlijke en militaire ambtenaren en had,
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gelijk de oude ballade zegt :
Van voren menig standdaarddrager
En achter menig laps .
De processie maakte een grootsche vertooning, toen zij Tangs
de groene kronkelende boorden van de Maas trok en als door de
reusachtige poort van bet bisschoppelijk kasteel verslonden
werd .
Toen bet gezelschap echter nader gekomen was, beyond men,
dat buiten bet kasteel alles van de vrees en ongerustheid getuigde, welke daarbinnen heerschten en die zoozeer in strijd waren met de vertooning van pracht en macht, welke men zooeven
had bijgewoond . Sterke posters van bisschoppelijke soldaten waren zorgvuldig overal in den omtrek van het gebouw geplaatst,
en bet voor een kerkelijk hof zoo krijgshaftige voorkomen scheen
een besef van gevaar aan to duiden bij den prelaat, die zoo
veel behoedmiddelen noodzakelijk achtte . De gravinnen van
Croye, door Quentin aangekondigd, werden in een groote zaal
gelaten, waar de bisschop haar, aan bet hoofd van zijn klein
hof en op de hartelijkste wijze, Untying . Hij wilde haar niet
toestaan hem de hand to kussen, maar gaf haar een kus op de
wang, die niet minder naar de hoffelijkheid van een vorst jegens
schoone dames, dan naar de refine genegenheid van een herder
voor de zusters van zijn kudde geleek .
Lodewijk van Bourbon, de regeerende bisschop van Luik, was
inderdaad een edelmoedig en goedhartig vorst, wiens levenswijze
wel niet altijd streng binnen de palen van zijn kerkelijke waardigheid was beperkt geweest, maar die niettemin onveranderlijk
bet rondborstige en eervolle karakter van bet huffs van Bourbon,
waarvan hij of stamde, had gehandhaaf d .
In later tijd en bij bet klimmen van zijn jaren, had de bisschop zijn gedrag meer overeenkomstig bet karakter van een
kerkelijk persoon ingericht, en Under de naburige vorsten' was hij
geacht als een edel prelaat, edelmoedig en luiterrijk in zijn
gewone levenswijze, ofschoon geen groote strengheid in zijn
zeden in acht nemende, en de teugels der regeering met een zorgeloosheid houdende, welke de oproerige gezindheden van zijn
rijke en muitzieke onderdanen meer aanmoedigde dan onderdrukte .
De bisschop was zoo nauw met den hertog van Bourgondie
verbonden, dat deze bijna op een merle-heerschappij over het
land van Luik aanspraak maakte, en de toegevendheid, waar-
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mee de kerkvoogd zich zijn aanmatigingen, die hij gemakkelijk
had kunnen betwisten . liet welgevallen, beloonde door zich met
den woesten ijver, die hem kenmerkte, in alle het bisdom betreffende zaken to mengen . Hij was gewoon to zeggen, dat hij
Luik als zijn eigendom en den bisschop als zijn broeder beschouwde - en inderdaad zijn eerste vrouw was de zuster van
den prelaat geweest - en dat hij, die Lodewijk van Bourbon
aanrandde, met Karel van Bourgondie to doen had ; een bedreiging, welke, wanneer men in aanmerking neemt bet karakter en
de macht van den vorst, die ze deed, ieder zou hebben versaagd
behalve de rijke en misnoegde burgers van Luik, bij vie, gelijk
bet oude spreekwoord zegt, het geld het verstand had beneveld.
De kerkvoogd verzekerde de gravinnen, dat hij zich ten Karen
behoeve van al den invloed zou bedienen, dien hij aan het hof
van Bourgondie bezat, en die hij hoopte, dat van to meer uitwerking zou zijn, daar, gelijk hij vernomen had, Campo-Basso
eenigszins in de gunst van den hertog was gedaald . Overigens
beloof de hij haar zoodanige bescherming als in zijn macht zou
zijn ; maar de zucht, welke deze belofte vergezelde, scheen genoegzaam aan to duiden, dat zijn vermogen twijfelachtiger was
dan hij geneigd was openlijk to erkennen .
In elk geval, mijn dierbare dochters, zei de bisschop op
een wijze, waarin zich, gelijk in de vroegere kus, geestelijke zalving met de aangeboden hoffelijkheid van het huffs van Bourbon vereenigde, verhoede de Hemel, dat ik het onschuldige lam
aan den verscheurenden wolf, of edele vrouwen aan booswichten
zou opofferen . Ik ben een man van den vrede, ofschoon mijn
huffs thans van den klank der wapenen weergalmt ; maar weest
verzekerd, dat ik voor uwe veiligheid zoo goed als voor de mime
zal zorg dragen, en zoo de zaken nog erger mochten loopen
niettegenstaande ik vertrouw, dat ze, met den bijstand onzer
Lieve Vrouw zich veeleer zullen beteren - dan zullen wij u
nog in staat stellen om in veiligheid naar Duitschland to vertrekken, want zelf s de wil van onzen broeder en beschermer,
Karel van Bourgondie, zal ons niet kunnen doen besluiten, om
over u to beschikken op een wijze, die met uw neiging strijdt .
Aan uw verlangen om u naar een klooster to zenden, kunnen wij
niet voldoen, want, helaas, zoo groot is de invloed der zonen
van Belial onder de Luikenaars, dat ons, buiten de muren van
ons kasteel en de bescherming van onze krijgsmacht, geen verblijf bekend is, waar wij op ons gezag rekenen kunnen . Hier
echter zijt gij volkomen welkom, en ook uw gevolg kan op een
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goed onthaal staat makers, vooral deze jongeman, dien gij aan
onze bescherming zoo bijzonder aanbeveelt, en wien wij onzen
zegen schenken .
Quentin knielde, orn den bisschoppelijken zegen to ontvangen .
Wat u zelf aangaat, ging de bisschop voort, gij zult aihier
bij mijn zuster Isabella, kanunikesse van Trier, blijven . Met
haar kunt gij in alle sere gerust, zelf s onder het dak van sen
zoo lustigen knaap als den bisschop van Luik, vertoeven .
Daarop geleidde hij de dames naar de vertrekken van zijn
zuster ; en zijn hofmeester, sen beambte, die, tot diaken toegelaten, eigenlijk sen soort van tusschending tusschen sen kerkelijk en wereldlijk persoon was, werd gelast om ten aanzien
van Quentin de plichten der gastvrijheid to vervullen, terwijl de
overige leden van het gevolg van de gravinnen aan de zorg
der minders bedienden werden aanbevolen .
In al deze schikkingen kon Durward zich niet weerhouden op
to merken, dat de tegenwoordigheid van den Bohemer, voor
wien men in de kloosters ten platters lands zooveel afkeer had
betoond, in het huffs van dezen rijken, wij zouden bijna zeggen
wereldschen kerkvoogd, geenerlei tegenkanting of opmerkzaamheid ondervond .

HOOFDSTUK XIX
DE STAD
Gescheiden van gravin Isabella, wier oogen gedurende zoovele dagen zijn geleidster warm geweest, gevoelde Quentin sen
ledigheid en neerslachtigheid, welke hij nog nimmer in al wat
hem was overkomen, had ondervonden . Het ophouden van den
gemeenzamen omgang tusschen hen was het natuurlijke en onvermijdelijke gevolg van haar komst in sen vaste verblijfplaats,
want, onder welk voorwendsel kon zij, zelfs wanneer zij dit had
verlangd, sen jongen schildknaap, als Quentin, altijd bij zich
hebben gehouden?
Hoe onvermijdelijk deze verwijdering intusschen ook mocht
wezen, ze was er niet to minder smartelijk am, en het trotsche
hart van Quentin verhief zich bij de gedachte, dat hij, als sen
voerman of girls, die zijn bestemming heef t bereikt, was of ge-
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dankt. Hij stortte zelfs een paar tranen over de bouwvallen der
kasteelen, die hij, op de zoo aangename refs, in de lucht had
opgetrokken . Hij deed een mannelijke, maar aanvankelijk vergeefsche poging om zijn droefgeestigheid to overwinnen ; en zich
aan de gewaarwordingen overgevende, die hij niet onderdrukken Icon, zette hij zich voor een der vensters neer, die de groote
Gotische zaal van Schonwald verlichtten, en dacht na over zijn
ongelukkig lot, dat hem geen rang of middelen genoeg had verleend, om to durven trachten het toppunt van zijn wenschen to
bereiken . Ten laatste echter verkreeg zijn gewone opgeruimdheid weer de overhand, en hiertoe werkte niet weinig mee het
gezicht van een ouden, pas to Straatsburg gedrukten roman, die
op de vensterbank lag en den titel droeg ; ,Hoe een Schildknaap
van lagen rang de dochter van den koning van Hongarije beminde' .
Terwijl hij bezig was met het lezen der eerste bladzijden van
dit verhaal, dat zooveel overeenkomst met zijn toestand had,
voelde hij zich op den schouder tikken, en omziende bespeurde
hij, dat de Bohemer bij hem stond .
Hayraddin, dien hij nooit genegen was geweest, was hem,
sedert zijn verraderlijken aanslag hatelijk geworden, en op bestraf f enden toon vroeg Quentin hem, hoe hij zich durf de vermeten een christen en edelman aan to raken .
Alleen, antwoordde de Bohemer, omdat ik verlangde to
weten, of de christen-edelman zijn gevoel zoowel als zijn gezicht
en zijn gehoor verloren had . Meer dan vijf minuten sta ik hier
tegen u to spreken en gij blijf t slechts op dat stuk gee! perkament turen, alsof het een tooverkracht bezat, om u in een beeld
to veranderen, en dit reeds ten halve had gedaan .
Welnu, wat verlangt gij ? Spreek en ga dan heen .
-- Ik verlang wat alle menschen verlangen, ofschoon weinigen
er zich mee tevreden stellen ; ik verlang de mij verschuldigde
tien gouden kronen voor het geleiden der dames hierheen .
Hoe durft ge mij een hoogere belooning vragen dan u het
onwaardig levee to laten? Gij weet, dat uw plan was haar onderweg to verraden .
-- Maar ik heb haar niet verraden, antwoordde Hayraddin ;
zoo ik het gedaan had, dan zou ik u evenmin als haar om beloaning hebben gevraagd, maar alleen hem, die uit haar tocht
Tangs den rechter never van de Maas voordeel zou hebben getrokken . Zij, die ik dien, moeten mij betalen.
-- Vervloekt zij dan uw loon met u, verrader ! zei Quentin,
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hem het geld toetellende, want in zijn hoedanigheid van majordomos had hij een som ontvangen om al dergelijke onkosten uit
to betalen . Ga nu naar het Zwijn der Ardennen, of naar den
duivel ! Houd u echter voortaan uit mijn gezicht, opdat ik u
niet voor uw tijd daarheen zend .
Het Zwijn der Ardennen! herhaalde de Bohemer, op een
toon van grooter verbazing dan Quentin immer bij hem had
opgemerkt ; het was dus geen onzekere gissing, geen onbestemd
vermoeden, dat u den voorgeschreven reisweg deed veranderen?
Zou het mogelijk wezen, dat er inderdaad in andere landen een
kunst van voorzeggen bestaat, zekerder dan die, welke onze dolende stammen bezitten? De wilgenboom, waaronder wij spraken, kon toch niet klappen. Maar neen, neen, ezel die ik was, ik
begrijp het, ik begrijp het : die wilgenboom bij de beek, niet ver
van dien hommel-korf, antlers gezegd klooster - ik zag u hem
aankijken toen wij er voorbij trokken - zeker, hij kon niet
spreken, maar hij kon iemand verbergen die ooren bezat ! Voortaan zal ik wel zorg dragen mijn bijeenkomsten in het open veld
to houden, met geen doornstrulk in den omtrek in staat om een
Schot to verbergen . Ha! ha! de Schot heef t den Zingaro met
zijn eigen wapenen overwonnen . Weet echter, Quentin Durward, dat gij mijn plan tot uw eigen schade verijdeld hebt . Ja!
Ja! de fortuin, die ik u uit de lijnen van uw hand voorspelde,
zou, zonder uw stijfhoofdigheid, luisterrijk tot stand gekomen
zijn .
Bij St . Andreas, zei Durward, uw onbeschaamdheid doet
mij lachen in weerwil van mij zelf . Hoe zou uw verra~d mij
voordeelig hebben kunnen zijn? Ik hoorde, het is waar, dat gij
het levee voor mij bedongt, welke voorwaarde uw f raaie bondgenooten spoedig uit het oog zouden hebben verloren, indien
het tot slagen gekomen was ; maar waarin uw snoodheid mij
van dienst had kunnen zijn, behalve om mij aan dood of gevangenschap over to leveren, dit gaat alle menschelijk verstand
to boven .
- Laten wij er dan niet verder over spreken, zei Hayraddin,
want mijr~ dankbaarheid wil u toch nog een verrassing bereiden . Hadt gij mij mijn loon onthouden, dan zou ik onze rekening als effen hebben beschouwd en u aan uw eigen dwaasheid
hebben overgelaten . Thans echter blijf ik uw schuldenaar voor
dat geval aan de oevers van de Cher .
Mij dunkt, dat ik mij zelf reeds met vervloekingen en
beleedigingen jegens u betaald heb, zei Quentin .
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Harde woorden zoowel als goede, hervatte de Zigeuner,
zijn niets dan wind en leggen volstrekt geen gewicht in de
schaal . Hadt gij mij geslagen, inplaats van mij to bedriegen . . .
- Oak deze wijze van betaling zou ik mij kunnen verschaffen, indien gij mij nag langer tergt .
lk raad u dit niet, want zulk een betaling, door een onbedachtzame hand gedaan, zou de schuld kunnen overtref f en en
een saldo in uw nadeel laten, hetwelk ik de man niet ben om
to vergeten of to vergeven. En nu groet ik u, maar niet voor

l ang . l k ga even de gravinnen van Croye va~rwel zeggen .
Gij? riep Quentin in verbazing uit . Gij zoudt tot de dames
worden toegelaten, en dat hier, waar zij in zekeren zin zijn opgesloten, onder de bescherming van de zuster van den bisschop,
een edele kanunikesse? Onmogelijk!
Marthon staat evenwel reeds to wachten om mij bij haar
to geleiden, antwoordde de Zigeuner op schamperen toon, en ik
moet u am verschooning vragen, dat ik u zoo plotseling verlaat .
Met deze woorden verwijderde hij zich eenige schreden, maar
eensklaps terugkeerende, zei hij, op ernstigen en gevoelvollen
toon : Ik ken uw verlangens : ze zijn vermetel, maar zullen niet
ijdel zijn, als ik ze ondersteun . Ik ken uw vrees : zij moet u voorzichtigheid, geen beschroomdheid inboezemen . Elke vrouw kan
gewonnen worden . Een graaf is slechts een bijnaam, welke aan
Quentin evengoed past als die van hertog aan Karel of van koning aan Lodewij k .
Eer Durward kon antwoorden, had de Bohemer de zaal reeds
verlaten. Hij volgde hem terstond, maar, beter dan de Schot
met de verschillende gangen van het huffs bekend, bleef Hayraddin hem vooruit en verdween eindelijk, bij het afdalen van een
kleine achtertrap, uit Durward's oogen . Deze bleef hem echter
nag volgen, zonder zelf to weten met welk doel . Aan den voet
van de trap was een deur, waardoor men in den tuin kwam, en
bier zag hij den Zigeuner opnieuw door een der slingerlanen
loopen .
Aan twee zijden was deze twin door bet kasteel omringd . Het
was een groot ouderwetsch gebouw en geleek niet minder naar
een versterkt kasteel dan naar een kerkelijk gesticht . Aan de
twee overige zijden was de tuin door een hoogen van torens
voorzienen muur omheind . Langs een andere laan naar een gedeelte van bet kasteel gaande, waar men, achter een met klimop
begroeiden dam, een deur bespeurde, keek Hayraddin am en
stak zijn hand zegepralend in de hoogte, terwijl Durward zag,

237
hat de deur v erkelijk door MarUion geopend en de schelm toegelaten werd tot de vertrekken, welke hij onderstellen moest
die der gravinnen to zijn . Quentin beet van verontwaardiging
op de lippen, en verweet zich, hat hij de dames met met de
geheele scnelnierij van Hayraddin en liens plannen tegen haar
veiligheid had bekend gemaakt . De aanmatiging, waarmee de
Bohemer beloof d had hem van dienst to zullen zijn, vermeerderde
zijn toorn en aikeer, en het scheen hem toe, hat zelfs de hand
van gravin Isabella ontheiligd zou wezen, indien bet mogelijk
was, liaar door zulk een voorspraak to bekomen . - Maar, dacht
hij toen, bet is alles bedrog, een spel van zijn verwenschte kunstenarijen . Under een of ander valsch voorwendsel en met een
heilioos loci heel t hij toegang tot de gravinnen verkregen . Het
is goed, hat ik weet, waar zij zicti b evinden. l k zal Martnon opwacnten en een onderhoud met haar meesteressen verzoeken, al
ware het slechts om haar op haar hoede to loco zijn . Het is
wel hard, hat ik mid van omwegen moet bedienen en de gelegenheid moet afwachten, terwijl zulke lichen, als hij, openlijk
worden toegelaten . Gij zullen echter ondervinden, hat, of schoon
ik van haar bijzijn veistoken ben, de veiligheid van Isabella
steeds bet doel van mrjn zorg bhjft .
Terwiji de jeugdige minnaar haar stood to peinzen, kwam er
Tangs de deur, die hem toegang tot den tuin had verleend, een
bejaard beer, tot bet huffs van den bisschop behoorende, die toes
hid hem genaderd was, ofschoon op de beleef dste wijze, to kennen gaf, hat de tuin alleen voor bet gebruik van den bisschop
en de gasten van den hoogsten rang was bestemd .
Hid zag zich genoodzaakt om deze kennisgeving to herhalen,
alvorens Durward ze recht begreep . Deze eindelijic, als uit een
Broom ontwakend, boog zich en verliet den tuin, terwijl de beambte hem volgde en niet ophield met hem verschooning to
vragen voor de onvermijdeiijke uitvoering van zijn plicht . Ja,
zoo bevreesd was hij, hat hij Durward had beleedigd, hat hij
hem aanbood om hem gezelschap to houden, en Quentin, zijn
buitensporige beleef dheid verwenschende, zag geen ander middel om zich ervan to ontslaan, dan zijn verlangen voor to wenden om de stad to gaan bezichtigen . Hij begaf zich dan ook met
zoo snelle schreden op weg, hat hij den ouden man weldra alien
lust ontnam om hem verder dan tot aan de ophaalbrug to vergezellen, en in weinige minuten beyond Quentin zich bronco de
muren van Luik, toenmaals een der rijkste steden van Vlaanderen en alzoo van de geheele wereld .
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Droef geestigheid, zelf s die, welke uit lief de voortkomt, is,
tenminste in moedige harten, nooit zoo diep geworteld, als de
weekelingen, die haar ondervinden, zich trachten wijs to maken .
Zij wijkt voor alle onverwachte en sterke indrukken op de zinnen, voor verandering van plaats, voor tooneelen, welke tot
nieuwe denkbeelden aanleiding geven, en eindelijk voor den invloed van de drukke bezigheden van een handelsstad . Quentin's
geheele aandacht werd weldra zoozeer geboeid door de verscheidenheid van dingen in de woelige straten van Luik, alsof er
geen gravin Isabella of Bohemer in de wergild bestaan hadden .
De hooge huizen, de statige, of schoon nauwe en duistere straten ; de winkels, waarin men een ontzaglijke hoeveelheid rijke
koopwaren en prachtige wapentuigen zag ten toon gespreid ; de
menigte van bedrijvige burgers van alle standen, met het gevoel
van hun eigen gewicht op hun gelaat heen en weer loopende ; de
zware wagens met allerlei goederen van uit- en invoer beladen,
waarvan de eerste hoofdzakelijk bestonden uit lakens en wol,
wapens, spijkers en ijzerwerk van alle soorten, en de laatste uit
zoodanige voorwerpen van nut en weelde als voor het gebruik
van een groote en rijke stall werden vereischt, of bestemd waren
om naar elders to worden verzonden . Dit alles to zamen vormde
zulk een tafereel van rijkdom, bedrijvigheid en pracht, als Quentin nog nooit had aanschouwd . Ook bewonderde hij niet weinig
de menigte grachten, welke de stall doorkruisten, en, daar zij
gemeenschap hadden met de Maas, een groot gemak voor het
vervoer der koopwaren aanboden ; en hij vergat niet een mis to
gaan bijwonen in de eerbiedwaardige kerk van St . Lambertus,
welke men zegt in de achtste eeuw to zijn gesticht .
Toen Quentin veer buiten de kerk kwam, merkte hij op, dat
hij, die tot hiertoe alles wat hero omringde met onbedwongen
nieuwsgierigheid had aangestaard, zelf het voorwerp der oplettendheid van een aantal burgers was geworden, die samenschoolden om hem to bekij ken, en onder welke zich een gesuis liet hooren, dat van den eenen hoop tot den anderen oversloeg, terwijl
bet getal toeschouwers gestadig aangroeide en alley oogen op
Quentin gevestigd bleven, een belangstelling en nieuwsgierigheid
uitdrukkende, welke met een zekeren graad van eerbied waren
vermengd .
Ten laatste beyond hij zich in bet midden van een groote
menigte, welke evenwel plaats voor hem maakte, naarmate hij
voortstapte ; terwijl zij, die hem volgden of mast hem gingen,
zich beijverden om hem niet to dringen of zijn bewegingen to
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stremmen . Dit belette evenwel niet, dat zijn toestand to moeilijk was om lang to kunnen worden uitgehouden, zonder een
poging aan to vTenden om zich to bevrijden en to trachten tot
een verklaring to komen .
Toen hij zijn oogen om zich heen sloeg, en een man met een
f atsoenlijk voorkomen ontdekte, wiens f luweelen rok en gouden
ketting hem deed vermoeden, dat bet een burger van rang, misschien wel een overheidspersoon was, vroeg hij dezen : - Is er
dan jets zoo buitengewoons aan mij to zien, mijnheer, om zoo
de algemeene aandacht tot mij to trekken ; of is bet de gewoonte der Luikenaars om aldus rondom vreemdelingen, die
hun stall bezoeken, samen to dringen?
Zeker niet, mijn goede heer, antwoordde de burger ; de Luikenaars hebben wel wat antlers to doen, dan dat zij hun nieuwsgierigheid zoo ver zouden drijven ; ook is er niets in uw voorkomen of in uw kleeding, dat ons niet alleszins welkom is, en
wat wij niet verheugd zijn to zien en oprecht vereeren .
Dit klinkt zeer beleefd, waarde beer, hernam Quentin,
maar, hij bet kruis van St . Andreas, ik begrijp niet, wat gij zeggen wilt .
Uw eed, mijnheer, zei de Luiksche koopman weer, overtuigt ons, zoowel als uw tongval, dat wij ons in onze gissing
niet bedriegen .
Bij mijn beschermheiiige St . Quentin, ik begrijp u hoe langer hoe minder .
Een nieuw bewijs! hervatte de Luikenaar, met een veelbeteekenende beleefdheid, welke Durward ongeduldig maakte ;
zeker voegt bet ons niet datgene op to merken, vat gij meent
voor ons to moeten verbergen . Maar waarom bij St . Quentin
gezworen, zoo gij niet wildet, dat ik uw meening zou vatten . Het
is ons bewust, dat de goede graaf van St . Paul, die zich thans
aldaar bevindt, onze zaak is toegedaan .
Bij mijn ziel, zei Quentin, gij dwaalt, ik weet niets van
den graaf van St . Paul .
0, wij vragen u naar niets, mijnheer ; maar evenwel, een
woordje aan bet oor : mijn naam is Pavilion .
En wat gaat mij dat aan, mijnheer Pavilion?
Niets, ik weet bet wel, niets ; ik dacht alleen, dat u dit
zou overtu~gen dat ik vertrouwen verdien . - Daar komt ook
mijn ambtgenoot Rouslaere aan .
Deze was een zwaarlijvig man, wiens vooruitstekende buik
hem een weg dwars door de menigte baande, als een stormram
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een bres in de muren van een stall beukt . Op een geheimzinnige
wijze naderde hij Pavilion en zei hem, of bestraffenden toon :
Gij vergeet, ambtgenoot, dat wij in het openbaar zijn . Mijnbeer zal wel met ons naar u of mijn huffs willen gaan en een
glas Rijnschen wijn met suiker met ons drinken, en dan zullen
wij meer vernemen van omen goeden vriend en bondgenoot,
dien wij zoo hartelijk liefhebben .
--- 1k heb geen nieuws voor eenigen uwer, zei Quentin ongeduldig ; ik zal geen Rijnschen wijn drinken, en al wat ik van u,
als lieden van aanzien, verlang is, dat gij deze menigte uiteendrijft en een vreemdeling vergunt, uw stall even vreedzaam to
verlaten als hij er binnen gekomen is .
Welnu, mijnheer, hernam Rouslaere, daar gij er dan zoozeer
op gesteld zijt om uw incognito to bewaren, en dat wel met ons,
die mannen van vertrouwen zijn, vergun mij u dan to vragen,
waarom gij het kenteeken van uw korps draagt, zoo gij to Luik
onbekend wilt blijven?
Van welk kenteeken, van welk korps spreekt gij ? vroeg
Quentin ; gij ziet er uit als deftige burgers, maar, bij mijn ziel,
gij hebt zelf uw verstand verloren, of wilt het mij doen verliezen .
-- Sapperment ! riep Pavilion daarop uit, deze jongeman zou
St . Dambertus doen vloeken ! Wel, wie dragen dan mutsen met
het kruis van St . Andreas en de leliebloem, behalve de Schotsche boogschutters van koning Lodewijk?
En gesteld, dat ik een van die boogschutters ware, waarom zoudt gij dan verwonderd zijn, dat ik het kenteeken van
mijn korps draag?
Hij heef t het erkend ! Hij heef t het erkend ! riepen Rouslaere en Pavilion, zich met opgestoken handen en de vreugd op
hun ronde aangezichten schitterende, als zegepraal tot de verzamelde burgers wendende. Hij heeft erkend een boogschutter
to zijn van koning Lodewijk, den beschermer van onze vrijheden !
Een luid gejuich werd thans door de menigte aangeheven en
de lucht weergalmde van bet geroep van ,Leve koning Lodewijk! Leve de Schotsche lijfwacht! Leve de dappere boogschutter! Onze vrijheden, onze privilegien, of de flood! Geen belastingen ! Leve bet dappere Zwijn der Ardennen ! Verga Karel van
Bourgondie ! Weg met Bourbon en zijn bisdom !
Schier verdoof d door al flit geschreeuw, flat, gelijk de baren
der zee, niet in den eenen hoek geeindigd was, of in den anderen
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eer met vernieuwde kracht begon, terwijl het door duizenden
stemmen in of gelegen straten en pleinen werd weerkaatst,
giste Quentin in der haast naar de oorzaak ervan en vormde
een plan om er zijn gedrag naar in to richten .
Hij had er niet meer aan gedacht, dat, na zijn gevecht met
Orleans en Dunois, een van zijn kameraden hem, op last van
Crawford, inplaats van zijn helm, een van die met staa gevoerde mutsen had op het hoofd gezet, die een gedeelte van de
uitrusting der Schotsche lijfwacht uitmaakten . Toen iemand uit
het korps . dat zich nooit van koning 1_,odewijk's persoon verwijderde, zich in de straten van een stall vertoonde, wier ontevredenheid door dienzelfden koning werd aangestookt, was het
geenszins onnatuurlijk, dat dit door de burgers van Luik werd
beschouwd als een besluit van den koning;, om zich openlijk hun
zaak aan to trekken ; en de komst van een enkelen boogschutter
werd tot een belofte van spoedigen en werkelijken onderstand,
ja, weldra tot een stellig bewijs vergroot, dat de hulpbenden
reeds door een der stadspoorten, ofschoon men nog niet wist
welke, binnentrokken .
Quentin zag gemalckeliik in, dat het onmogelijk was zulk een
algemeene overtuiging plotseling to vernietigen, bovendien besefte hij, dat een noging om lieden, die zoo halsstarrig aan hun
meening gehecht bleven, beter in to lichten, niet vrij van persoonlijk gevaar zou wezen ; iets, waaraan hij niet zag . dat hij
zich om eenigerlei reden thans mocht blootstellen . Hij besloot
daarom to trachten tijd to winners en zich zon goed mogelijk uit
het gedrang to redden . Intusschen had men hem naar het stadhuis geleid, waar de overheden en aanzienlijken zich al vast hadden verzameld, teneinde de tijdingen to vernemen, welke hij
voorondersteld werd mede to brengen, en hem op een prachtigen
maaltijd to onthalen .
In weerwil van zijn tegenstand, die alleen aan zijn bescheidenheid werd toegeschreven, werd hij van alle kanten omringd
door de beschikkers over de volkslief de, wier lastige drom zich
thans geheel tot hem richtte . Zijn twee burgemeesterlijke vrienden hadden hem elk bij een arm gevat . Nikkei Blok, hoofdman
van het vleeschhouwersgild en inderhaast uit zijn slachterij geroepen, stond voor hem, zljn nog met bloed bespat mes zwaalend,
met een bevalligheid en cooed, welke alleen de brandewijn ingeven . Achter hem kwam de lange, magere, zeer dronken en zeer
vaderlandslievende Klaas Hammerlein, voorzitter van het ijzerwerkersgllde, terwijl hid door tenmmste een duizendtal ongewas-
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schen beoefenaars van zijn beroep gevolgd werd . In een woord,
elke straat en steeg braakte een talloos heir van wevers, spijkermakers, touwslagers en andere ambachtslieden uit, om den stoet
to vergrooten . Aan het gedrang to willen ontkomen, scheen een
hopelooze onderneming to zijn .
In dezen toestand nam Quentin zijn toevlucht tot Rouslare,
die hem bij den eenen, en tot Pavilion, die hem bij den anderen
arm vasthield en hem aan bet hoof d van den optocht geleidden,
waartoe hij zoo onverwachts aanleiding had gegeven . Inderhaast
zei hij hun, dat hij met bet hoof ddeksel, waarmee hij voornemens was geweest to reizen, een ongeluk had gehad, en zonder
nadenken de routs der Schotsche lijfwacht had opgezet ; dat bet
hem ten hoogste leed deed, dat, wegens deze omstandigheid, gevoegd bij de vlugheid, waarmee de Luikenaren zijn hoedanigheid en bet doel van zijn komst hadden gegist, dit alles algemeen was bekend geworden, en vervolgens gaf hij hun to verstaan, dat, zoo hij thans naar bet stadhuis werd gevoerd, hij
zich ongelukkig in de noodzakelijkheid zou kunnen zien van
aan de vergaderde aanzienlijken zekere zaken merle to deelen,
welke hij door koning Lodewijk was belast alleen voor bet oor
van zijn goede vrienden, de heeren Rouslaere en Pavilion, to
bewaren .
Deze laatste wenk had de uitwerking van een tooverslag op
de twee mannen, die de voornaamste leidslieden der burgers
waren en, gelijk alle volksleiders, zooveel mogelijk de zaken in
hun eigen handen wenschten to houden . Zij kwamen daarom
spoedig overeen, dat Quentin de stall voor een tijd verlaten zou
en 's nachts zou wederkeeren, om in bet huffs van Rouslaere, bij
de poort die tegenover Schonwald ligt, samen to kunnen spreke . Quentin vond er geen bezwaar in om hun to zeggen, dat hij
tegenwoordig, onder voorwendsel van brieven van het Fransche
hof over to brengen, in het paleis van den bisschop zijn verblijf
had, niettegenstaande hij inderdaad, gelijk zij terecht vermoed
hadden, naar de burgers van Luik was afgevaardigd ; en deze
bewimpelde manier van kennisgeving, zoowel als de hoedanigheid en rang van den persoon, die er mee werd ondersteld to
zijn belast, stemden zoozeer met bet bekende karakter van Lodewijk overeen, dat zij geenerlei verwondering verwekte .
Terwijl zij deze afspraak maakten, had de menigte hen voortgeduwd tot voor bet huffs van Pavilion, dat in een der voornaamste straten stond, maar aan de achterzijde gemeenschap
had met de Maas, door middel van een tuin en van een uitge-
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strekte looierswerf, want de vaderlandslievende burger was leerbereider van zijn ambacht .
Het kon niemand bevreemden, dat Pavilion de eer van zijn
huffs aan den vermeenden zendeling van koning Lodewijk
wenschte to bewijzen, en het stilstaan voor zijn deur baarde bij

de menigte dan ook geenerlei verwondering . Integendeel, zij
begroette Pavilion met een luid gejuich, toen hij den welkomen
gast binnenliet. Quentin verruilde zijn hoofddeksel spoedig met
een vilten routs en wierp een grooten mantel over zijn kleeren .
Vervolgens bezorgde Pavilion hem een paspoort om naar welgevallen, bij nacht en dag, de poorten der stall in en uit to
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gaan, en gaf hem eindelijk aan de zorg van zijn dochter over,
een f rissche, vroolij ke, Vlaamsche meid, met last hem weg to
brengen, terwijl hij zelf zich weer naar zijn ambtgenoot spoedde, teneinde zich gezamenlijk bij hun vrienden op het stadhuis,
wegens de verdwij ning van koning Lodewij k's of gezant, to gaan
verontschuldigen . Dit vie! hun niet zwaar, want geen tack is
zoo gemakkelijk als die om een verzamelde menigte to misleiden, wier vooroordeelen den bedrieger halverwege tegemoet komen, voor dat hij nog een woord gesproken heef t .
Nauwelijks was de achtenswaardige burger vertrokken, of zijn
aardige dochter, wier beschroomdheid en glimlach tevens aan
haar kersenkleurige lippen, hemelsblauwe oogen en blank vel
gansch niet kwaad stonden, geleidde den schooners vreemdeling
door den tuin naar den waterkant, waar zij hem in een schuitje
deed stappen, dat twee gespierde Vlamingen, in hun korte wijde
broeken, bonten mutsen en veelknoopige wambuizen, met zoovee! spoed hadden in gereedheid gebracht, als hun Vlaamsche
natuur hun had vergund .
Daar het lieve Truit je slechts Vlaamsch sprak, kon Durward,
zonder aan zijn genegenheid voor gravin lsabella iets to kort
to doers, - zijn dank alleen betuigen door middel van een kus
op diezelf de kersenkleurige lippen to drukken, zooals hij dan
ook met veel bevalligheid deed, terwijl de kus met een zedige
dankbaarheid ontvangen werd, want jongelieden met een gezicht en een houding als Quentin, ontmoette men niet dagelijks
onder de Luiksche burgerij .
Terwijl het schuitje de rivier werd opgeroeid en de vestingwerken der stall voorbij voer, had Durward tijd in overvloed
om er over na to denken, welk verslag hij van zijn ontmoeting
geven zou, wanneer hij in het kasteel van Schonwald zou zijn
teruggekeerd, en, evenmin geneigd om lieden to verraden, d :e,
of schoon dan ook door misverstand, hem vertrouwen geschonken hadden, als om den gastvrijen kerkvoogd den oproerigen
toestand van zijn hoofdstad to verbergen, besloot hij zijn verslag in zulke algemeene uitdrukkingen in to kleeden, dat de
bisschop op zijn hoede zou worden gebracht, terwijl het niemand persoonlijk aan zijn wraakzucht zou aanduiden .
Op een kwartier of stand van het kasteel werd hij aan wal gezet, en hij beloonde zijn roeiers met een gulden, waarmee zij
zeer tevreden warm . Hoe dicht hij zich evenwe! bij Schonwald
beyond, had hij de etensbel reeds hooren luiden, en hij beyond
daarenboven, dat hij het kasteel van een anderen kant naderde,
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dan waar de hoofdingang was, terwijl, indien hij bet orntrok,
hij nag meer tijd verliezen zou . Om deze reden stapte hij recht
op den dichtstbijzijnden karat aan, terneer daar hij een versterkten muur ontdekte, welke waarschijnlijk die van den klelnen
reeds vermelden tuin was, terwijl zich daarin een dear beyond,
waarvoor een schuit lag, die, naar hij meende, op zijn roepen,
zou kunnen dienen om hem over de gracht to zetten . In deze
hoop ging hij voort en zag weldra de deur open gaan, iemand
er uit komen, in de schuit sprlngen, de gracht oversteken, en
met een boomstok bet vaartuig terug stooten naar de plaats,
daar hij was aan board gegaan . Toen deze persoon nader kwam,
ontdekte Quentin, dat het de Bohemer was ; deze echter ontweek
hem, sloeg een anderen weg naar de stall in, en was spoedig
uit zijn gezicht,
'IThans had hij nieuwe stof tot nadenken . Was deze schurk van
een heiden al dien tijd bij de dames van Croye geweest? en om
welke reden zouden zij hem zulk een langdurig onderhoud hebben verleend? Door deze gedachte gefolterd, werd Durward in
zijn verlangen gesterkt, om een onderhoud to hebben met de
gravinnen, teneinde haar met bet verraad van Hayraddin bekend to maken en haar tevens kennis to geven van den gevaarvollen toestand, waarin haar beschermer, de bisschop, zich, tengevolge van den muitzieken geest der stall Luik, beyond .
Toen hij dit besluit genomen had, kwam hij aan den hoof dingang van het kasteel, en binnengetreden, vond hij de geestelijkheid van den bisschop, de onderscheidene beambten, en de
vreemdelingen beneden den rang van den eersten adel, reeds aan
taf el gezeten . Bovenaan, naast den kapelaan van den bisschop,
had men echter een plaats voor hem opengelaten, en deze verwelkomde den vreemdeling met het oude uniyerslteitswoord sera
venientibus ossa . Tegehjkertljd vulde hij Quentln's bard echter
zoo met lekkernijen, dat hij het gesprokene volkomen logenstrafte .
Teneinde zich tegen het vermoeden van onwellevendheid to
verdedigen, verhaalde Quentin met korte woorden, tot welken
oploop hij in de stall aanleiding had gegeven, daar men ontdekt
had, dat hij tot de Schotsche boogschutters van koning Lodewijk
behoorde, en hij trachtte aan bet verhaal een lachwekkende wending to geven, met to zeggen, dat hij door een dikken Luikenaar en zijn aardige dochter met moeite was bevrijd geworden .
Het gezelschap had echter bij de geschiedenis to veel belang
om in de grap behagen to scheppen . Al de werkzaamheden van
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de tale! werden geschorst, terwijl Quentin zijn verhaal deed ; en
toen hij gedaan had, ontstond er een plechtige stilte, die alleen
door de angstvallig uitgesproken woorden van den majordomos
werd of gebroken : - GaVe de Hemel dat wij die honderd Bourgondische lansen maar zagen !
Waarom zoudt gij hiernaar zoo sterk verlangen? vroeg
Quentin ; gij hebt een aantal krijgslieden hier, wier yak het hanteeren der wapenen is, en uw tegenpartij bestaat alleen uit het
schuim van een oproerige stall, dat op het gezicht van den
eersten standaard de vlucht zal nemen .
Gij kept de Luikenaars niet, zei de kapelaan . We! mag
men van hen zeggen, dat zij, de Gentenaars zelf niet uitgezonderd, het meest woeste en tcugellooze yolk in Europa zijn . Twee
maa! heel t de hertog van Bourgondie hen voor hun herhaalde
opstanden tegen den bisschop gestraf t ; twee maal heel t hij
hen met gestrengheid behandeld, hun privilegien verkort, hun
standaarden weggenomen en zich zelf rechten toegekend, waarvan men nooit to voren in een vrije rijksstad gehoord heeft . De
laatste maa! heeft hij hen in een bloedigen strijd bij St . Tron
verslagen, waar de stall, aan gesneuvelden en op de vlucht verdronkenen, meer dan zes duizend man verloren heeft ; en teneinde hen tot verdere opstanden buiten staat to stellen, weigerde de hertog om door een der poorten binnen de stall to
treden, niettegenstaande men hem de sleutels ervan had overgeleverd ; maar deed hij hun wallen ter hoogte van veertig ellen
slechten, waarop hij de stall als overwinnaar binnentrok, met
gesloten vizier en gevelde laps, aan het hoofd van zijn ruiters,
Tangs de gemaakte tires . De Luikenaars waren in dies tijd zelfs
overtuigd,, dat, zonder de tusschenkomst van hertog Philip den
Goede, deze zelf de Karel, toen graaf van Charolois genaamd,
hun stall ter plundering zoo hebben overgegeven, En toch, niettegenstaande al deze herinneringen, met hun onherstelde bressen en hun tuighuizen schier ledig, is het gezicht van een
boogschuttersmuts voldoende om hen opnieuw tot oproer aan
to zetten . De hemel verbetere hun harten! Maar ik vrees, dat
er tusschen een zoo woest yolk en een zoo onstuimigen vorst
weldra bloedig werk zal komen . Ik wenschte we!, dat mijn
goedhartige meester een minder voornamen en meer veiligen
zetel had, want zijn mijter is, inplaats van met hermelijn, met
doornen gevoerd . Ik spreek u op deze wijze toe, heer vreemdeling,
opdat gij zoudt inzien, dat, indien uw taken u niet verplichten
u !anger to Schonwald op to houden, dit een oord is, dat ieder
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verstandig man zoo spoedig mogelijk moet verlaten . Ik vermoed,
dat de gravinnen van hetzelfde gevoelen zijn, want een der
lieden van haar gevolg is naar Frankrijk teruggezonden met
brieven, welke ongetwijfeld de kennisgeving behelzen, dat zij
voornemens zijn een betere schuilplaats to gaan opzoeken .

HOOFDSTUI{ XX
HET BRIEFJE
Toen de maaltijd geeindigd was, geleidde hem de kapelaan,
die behagen in Quentin's gezelschap scheen to vinden, of wel
misschien om eenige verdere bijzonderheden omtrent de gebeurtenissen in de stall van hem to vernemen, naar een vertrek, welks
vensters in den tuin uitkwamen ; en ziende, dat de oogen van
zijn jongen metgezel zich gestadig naar dien kant wendden,
stelde hij hem voor om de uitheemsche planten to gaan bezien,
waarmee de hof door den bisschop pas verrijkt was .
Quentin bedankte voor de uitnoodiging, omdat hij niet onbescheiden wilde zijn, en verhaalde tevens, hoe de toegang tot den
tuin hem 's morgens was verboden . De kapelaan glimlachte
hierop, en zei dat er werkelijk een oud verbod van dien aard
bestond, maar, ging hij glimlachend voort, het werd uitgevaardigd toen onze eerwaarde vader nauwelijks dertig jaar oud was,
en de vele schoone dames het kasteel kwamen bezoeken om
geestelijke vertroosting to ontvangen . Het was toen noodig,
voegde hij er, de oogen neerslaande, bij, dat de schoone boetelingen, die in de vertrekken, thans door de kanunikes bewoond,
warden gehuisvest, een plaats hadden waar zij, tegen alle onheilige blikken beveiligde lucht konden scheppen . In latere jaren
echter is dit verbod, of schoon niet bepaald ingetrokken, in onbruik geraakt en bestaat alleen nag in het brein van dien ouden
huisopzichter. Als gij wilt, dan zullen wij er ingaan en zien of
wij verjaagd zullen warden .
Niets kon Durward aangenamer wezen, dan het vooruitzicht
van een vrije gemeenschap met den tuin, door welk middel hij
wel een gelegenheid dacht to vinden, om het voorwerp van zijn
genegenheid to spreken, of tenminste to zien aan een of antler
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torenvenstertje, gelijk, bijvoorbeeld, in de herberg de Leliebloem
of in den Dolf ijnstoren to Alessis, want, waar Isabella zich ook
bevinden mocht, altijd scheen zij bestemd to zijn, am de dame
van het torentje to wezen,
Toen Durward zich met zijn nieuwen vriend in den tuin beyond, scheen deze een wereldsch f ilosoof to zijn, die zich geheel
met de dingen dezer wereld bezig hield, terwijl de oogen van
Quentin, indien zij al niet, gelijk die van een sterrekijker, de hemelen beschouwden, althans gestadig op de vensters en balkons
der torentjes staarden, die in groote getale buiten de muren
uitstaken, teneinde dat torentje to ontdekken, hetwelk zijn
schoone gravin bevatte .
Daarmee zich bezig houdende, hoorde hij met volkomen onverschilligheid de opsomming aan van de planten en gewassen,
welke zijn eerwaarde geleider hem aanwees . De eene plant was
uitmuntend om haar heilzame hoedanigheden, een andere nag
meer, omdat zij een heerlijken gear aan gestoofde groente gaf ;
en een derde was bet uitmuntendst van alien, omdat zij geen
andere verdienste dan haar zeldzaamheid bezat . Het was intusschen noodig tenminste eenigen schijn van oplettendheid aan
den dag to leggen, maar de jongeman vond dit zoo moeilijk,
dat hij den gedienstigen kruidkundige, ja, bet geheele plantenrijk, naar den duivel wenschte. Het slaan van een klok, waardoor de kapelaan tot een of anderen kerkelijken dienst geroepen werd, verloste eindelijk Quentin van liens tegenwoordigheid .
De eerwaarde man maakte vele onnoodige verontscbuldigingen, dat hij zich genoodzaakt zag hem to verlaten, en besloot
met de aangename verzekering, dat hij gerust tot bet avondeten
in den tuin kon blijven, zonder veel gevaar to loopen van to
worden verdreven .
Het is, zei hij, de plaats, waar ik gewoonlijk mijn preken
overdenk, daar ik er bet minst ben blootgesteld am gestoord to
warden . Thans moet ik er een in de kapel gaan bouden . Hebt
gij lust am mij to komen hooren? Men wil wel zeggen, dat ik
een gelukkige gave bezit, maar eere zij wien eere toekomt !
Quentin verontschuldigde zich voor dezen avond, onder voorwendsel van een zware hoodfpijn, waarvoor de open lucht bet
besfe geneesmiddel zou wezen ; en de welmeenende priester liet
hem eindelijk alleen .
Men zal allicht begrijpen, dat hij in de beschouwing, thans
meer op zijn gemak, van elk venster, dat in den tuin uitkwam,
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bijzondere aandacht wijdde aan die, welke zich in de nabijheid
van de deur bevonden, waardoor hij Marthon Hayraddin had
zien binnen laten, om zich, gelijk hij voorgaf, naar de kamers
der gravinnen to begeven . Nrets intusschen liet zich hooren of
bespeuren dat het verhaal van den Bohemer bevestigde of logenstraf te ; en toen het duister began to warden, scheen het hem
toe, dat zijn zoo langdurig verblijf in den tuin mishagen, of
aanleiding tot achterdocht geven kon .
Juist toen hij besloten had to vertrekken en zijn laatste wandeling onder de vensters deed, welke zooveel aantrekkingskracht
voor hem bezaten, hoorde hij een geluid, als dat van een zachten
hoest, haven zich . Met blijde verrassing omhoog ziende, ping
een venster open, terwijl een vrouwelijke hand er een briefje
uit wierp, dat in een rosmarijnboompje viel, aan den voet van
den muur. De voorzichtigheid, waarmee men dit geschrif t had
laten vallen, schreef gelijke behoedzaamheid voor am het to
lezen . Daar de tuin, gelijk wij hebben gezegd, aan twee kanten
door het paleis was omringd, hadden vele vensters het uitzicht
erop ; maar er beyond zich een snort van grotwerk, dat de kapelaan aan Durward had gewezen . Het brief je op to rapen, het in
zijn borst to steken, en naar die plaats to snellen, was het werk
van enkele oogenblikken . Daar opende hij het dierbare papiertje
en zegende tegelijkertijd de nagedachtenis der paters van Aberbrothock, wier onderwijs hem in staat had gesteld am het geschrif t to lezen .
De eerste regel behelsde het bevel : ,Lees dit in het geheim' ;
en verder luidde het brief je als volgt
„Hetgeen uw oogen mij al to vermetel hebben gezegd, hebben
de mijne misschien al to gemakkelijk begrepen . Maar een onrechtvaardige vervolging maakt haar slachto f f ers ondernemend,
en let is beter, rich o p de dankbaarheid van een enkel mensch
to verlaten, dan aan de dwingelandij van velen to zijn blootgesteld . De f ortuin beef t haar zetel op een rots gevestigd, maar
een moedig man vreest niet dien to beklimmen. Zoo gij jets
durf t ondernemen voor iemand, die veel in de waagschoal stelt,
kom dan morgenochtend met bet aanbreken van den dag in den
tuin, en draag een groene en blauwe veer o p uw routs, maar
verwacht geen verdere mededeelingen. Uw gesternte bee f t u,
~egt mere, voor een boo gen rang bestemd en u vatbaar voor
dankbaarheid gemaakt . V aarwel, ijt getrouw, vaardig en dapper, en twij f el aan uw f ortuin niet."
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De brief bevatte vender een ring met een f raaien steep, waarin bet aloude wapen van het huffs van Croye gesneden was .
De eerste gewaarwording van Quentin bij deze gelegenheid
was onvermengde verrukking . Zijn vreugd en hoogmoed schenen
hem tot de sterren to verheffen, en hij nam het stellige besluit
om to sterven of het toppunt van zijn wenschen to bereiken :
aan de gevaren, waaraan hij moest zijn blootgesteld, dacht hij
niet antlers dap om ze to trotseeren .
In deze gemoedsstemming wilde hij zijn mijmering over het
voorwerp van zijn veneering niet doen storen . Daarom wendde
hij, weder binnen het kasteel gekomen, het nog steeds duren
van zijn hoof dpijn voor, als een verschooning om niet aan taf el
to verschijnen, en toen hij zijn lamp had aangestoken, begaf hij
zich naar de hem aangewezen slaapkamer, om er het dierbare
brief je to lezen en to herlezen, en den niet minder dierbaren
ring met duizend kussen to bedekken .
Zulke hoog opgewonden gewaarwordingen konden echter niet
van langen duur wezen . Een denkbeeld drong zich bij hem ®p,
niettegenstaande hij het als een ondankbaar, je, als schandelijk,
poogde to onderdrukken . Het scheen hem toe, dat de openhartigheid der bekentenis van minder kieschheid getuigde dap overeenstemde met de romaneske gevoelens, waarmee hij tot hiertoe
de gravin van Croye als aangebeden had . Dit hatelijke denkbeeld
tees nauwelijks in zijn geest, of hij trachtte het to smoren, zooals hij een sissenden adder zou hebben versmoord, wanneer hij
dien op zijn legerstede gevonden had . Paste het hem, den zoo
zeer begunstigde, tot wien zij uit de hoogte was neergedaald,
haar voor diezelfde daad van goedheid to Taken, zonder welke
hij zijn oogen niet tot haar zou hebben durven opslaan? Keerde
haar hooge rang niet juist de gewone regels om, welke de vrouwen het stilzwijgen opleggen totdat de minnaar heeft gesproken?
Bij deze overwegingen, welke hij als onweerlegbaar beschouwde,
voegde zijn ijdelheid er misschien nog een bij, maar welke hij
niet even openhartig erkennen wilde, dat namelijk de verdienste
van het beminde voorwerp eenige afwijking van aangenomen gebruiken aan den karat der vrouw rechtvaardigde ; en in elk geval
waren er voorbeelden in de kronieken van to vinden . De schildknaap van lagen rang, van wien hij des morgens nog gelezen
had, was, gelijk hij, iemand van land en inkomsten verstoken,
en toch gaf hem de edelmoedige Hongaarsche prinses, zonder
schroom, meet wezenlijke blijken van genegenheid dap het briefje dat hij pas ontvangen had . Zij sprak tot haar geliefde :
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„Welkom, schildknaap, mij zoo waard ;
Schoonste en liefste vriend op aard ;
Drie kussen wil ik aan u geven,
En nog vijf honderd pond dear neven ."
En hetzelfde ware geschiedverhaal gaf vervolgens den koning
van Hongarije in den mond
„Ik heb menig knecht gekend,
Door zijn echt tot vorst verheven ."
7oodat ten slotte Quentin grootmoedig een dead van de gravin
billijkte, die hem zoo bevoordeelde.
Dit gewetensbezwaar werd echter door een antler gevolgd, dat
moeilijker op to lossen was . De verrader Hayraddin had, voor
zoover hij wist, vier uren in de vertrekken van de gravinnen
doorgebracht, en over de woorden nadenkende, waarvan hij zich
had bediend, alsof hij namelijk een invloed van den belangrijksten aard op het lot van Quentin uitoefende, begon hij to vreezen dat alles slechts de uitwerking van een nieuwen aanslag
van dien gauwdief was, om misschien gravin Isabella uit de
schuilplaats to lokken, welke zij thans in het kasteel van den bisschop genoot . Dit was een zaak die wel verdiende nauwkeurig to
worden onderzocht, want Quentin gevoelde voor dezen mensch
een afkeer, geevenredigd aan de voorbeeldlooze onbeschaamdheid waarmee hij voor zijn slechtheid was uitgekomen, en hij
kon niet gelooven, dat eenige zaak, waarin de Bohemer was
betrokken, ooit een eervol en gelukkig einde kon hebben .
Deze gedachten doorkruisten Durward's geest als zwarte wolken, en benevelden het schoone landschap, dat zijn verbeelding
in den beginne geschapen had . Den geheelen nacht bracht hij
slapeloos door. Met het aanbreken van den dag, ja, wel een uur
vroeger, was hij in den tuin, wear niemand zich thans tegen
zijn binnentreden of zijn verblijf verzette . Een veder van de
aangeduide kleur had hij, zoo goed als hij die in zoo korten tijd
had weten to verkrijgen, op mijn routs geplaatst . Meer den twee
uren verliepen er alvorens men eenig acht op hem scheen to
slaan . Eindelijk hoorde hij de tonen van een luit, en weldra ging
het venster open boven de dear, waarlangs Marthon Hayraddin
had binnengelaten, en de schoone Isabella vertoonde zich, groette hem beleefd, maar tevens schroomvallig, bloosde sterk bij de
diepe, veelbeteekenende buiging, waarmee Quentin hear groet
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beantwoordde, sloot hat venster wear dicht en -- verdween .
De echtheid van hat brief je was alzoo bewezen, en hem bleef
alleen over to vernemen, wat er volgen moest, want hiervan had
de schoone schrijfster hem niets laten blijken . Onmiddellijk gevaar bestond er intusschen niet . De gravin beyond zich in een
stark kasteel en under de bescherming van een vorst, die tegelijkertijd eerbiedwaardig was in zijn wereldlijke en achtbaar in
zijn kerkelijke hoedanigheid . De ondernemende schildknaap kon
of behoef de zich nog met niets in to laten, en hat was voldoende,
dat hij zich gereed Meld om de bevelen van zijn dame uit to
voeren, wanneer die hem mochten gegeven worden . Het noodlot echter had besloten om hem spoediger bezigheid to verschaffen dan hij dacht .
Den avond van den vier'den dag na zijn aankomst to Schonwald had Quentin zich gereed gemaakt om den volgenden morgen den eenigen hem nog van zijn gevolg overgebleven ruiter
naar bet hof van koning Lodewijk to zenden, met brieven aan
zijn oom en lord Crawford, waarbij hij voor alien verderen
dienst aan Frankrijk bedankte . Het verraad, waaraan hij door
den geheimen last, dien men Hayraddin gegeven had, was blootgesteld geweest, gaf hem hiertoe een voorwendsel, dat zoowel
voor de rechtbank der ear als die der voorzichtigheid gelden
moest. Hij had zich naar bed begeven, vervuld met al die rooskleurige beelden, welke de legerstede van een jongen man omringden, die vurig bemint en zich overtuigd houdt, dat ook hij
oprecht bemind wordt .
Quentin's droomen echter, die in den beginne aan de lieflijke
hersenschimmen beantwoordden, welke hem voor zijn slaap hadden bezig gehouden, warden allengs van een meer verschrikkelijken aard .
Het scheen hem toe, dat hij met gravin Isabella Tangs een effen
meer wandelde, gelijk aan dat, hetwelk zich to Glen-Houlakin
beyond, en haar over zijn liefde onderhield, zonder bewust to
zijn van eenige hinderpalen, die zich daartegen kantten . Zij
bloosde en glimlachte bij bet aanhooren van zijn liefdesbetuigingen, zooals hij sedert hat ontvangen van den brief, die hem,
slapende zoowel als wakende, altijd op hat hart lag, verwachten
kon, dat zij doen zou . Maar plotseling veranderde bet tooneel
en de zomer ward door den winter verjaagd ; de stilte maakte
voor den storm plaats, de winden en golven verhieven zich met
zooveel geweld, alsof de geesten der lucht en der wateren om
de heerschappij streden . Bergen van schuimend water schenen
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zich tegen hun verderen voortgang, zoowel als tegen hun terugtocht to verzetten, en de woede van den storm, die hen tegen
elkander sloeg, scheen hun vertoeven op de plaats, waar zij stonden, onmogelijk to maken . De hef tige gewaarwordingen, door
zulk een droom veroorzaakt, deden eindelijk den slapenden wakker worden .
Toen hij ontwaakte, warm de omstandigheden van zijn droom
wel verdwenen, maar het gedruisch, dat waarschijnlijk daartoe
aanleiding had gegeven, bleef flog in zijn ooren dreunen .
Quentin's eerste beweging was overeind to gaan zitten en met
verbazing naar een geweld to luisteren, hetwelk dat van den
vreeselijksten storm, die ooit in de Grampische bergen woedde,
overtrof ., maar weldra werd hij overtui ;d, dat het niet door het
woeden der elementen, maar door de razernij van menschen
werd voortgebracht .
Hij sprong uit zijn bed en zag uit zijn venster, maar dit had
het uitzicht op den twin, en daar was alles stil . Het geschreeuw
was thans echter luider dan ooit en deed hem denken, dat bet
kasteel door een talrijken vijand werd aangevallen . Terwijl hij
bezig was met in allerijl zijn kleeren en wapens aan to trekken,
werd er aan de dent van zijn kamer geklopt, en daar Quentin
niet terstond an twoordde, zag hij die met geweld openspringen
en iemand binnentreden, dien hij terstond aan zijn spraak herkende : bet was de Bohemer. Een zwavelstok in een f lesch je stekende, dat hij in zijn hand Meld, bracht hij een flikkerende vlam
voort, waarmee hij een lamp aanstak, die hij nit zijn burst trok .
De horoskoop van uw bestemming, zei hij met nadruk
tegen Quentin, zonder eenige verdere begroeting, hangt thans
van het besluit van een oogenblik af .
Ellendeling, antwoordde Ouentin, er is verraad om ons
heen, en waar verraad is, moet gij er de hand in hebben .
Gij zijt gek, hernam Hayraddin ; nooit heb ik iemand verraden dan om er voordeel van to plukken . Waarom zou ik dan
u verraden, wiens behoud mij van veel meet voordeel zijn kan
dan uw flood? I-1oor, zoo gij kunt, een oogenhhk naar de stem
der rede, eer de doodsklok haar in uw ooren dreunt . De Luikenaars zijn in opstand ; Willem de la Marck is aan hun hoofd .
Zoo er middelen van tegenweer bestonden, dan zouden hun getal en zijn woede die to boven komen ; maar er zijn er bijna
geen . Indien gij de gravin en u zelf wilt redden, volg mij dan,
in den naam van haar, die u een steep zond met drie luipaarden
erop gesneden !
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Ga voort, riep Quentin ; in dien naam trotseer ik elk gevaar .
Zooals ik het beschikken zal, zei de Bohemer, is er geen
gevaar, indien gij uw hand slechts houden kunt buiten zaken,
die u niet aangaan ; want in elk geval wat gaat het u aan of de
bisschop, gelijk zij hem noemen, de kudde, of wel deze den herder slacht? Ha! ha! ha! Volg mij, maar met behoedzaamheid
en geduld ; bedwing uw cooed en verlaat u op mijn voorzichtigheid . De schuld van mijn dankbaarheid is dan betaald en
gij hebt een gravin tot vrouw . Volg mij .
Ik volg u, zei Quentin, zijn zwaard trekkende, maar bij
den eersten schijn van verraad dien ik ontdekken zal, kunt gij
er op rekenen, dat uw hoof d en uw lichaam drie ellen van elkander verwijderd zullen wezen . De Bohemer, zonder hierop to
antwoorden, liep met drift de trappen of en onderscheidene
smalle gangen door, totdat zij in den tuin aankwamen . Nauwelijks kon men in het gedeelte van het gebouw, dat zij waren
doorgetrokken, eenig licht bespeuren, of eenig gerucht vernemen ;
maar niet zoodra beyond Quentin zich in den tuin, of het getier
aan de andere zijde van het kasteel werd nog tienmaal sterker
dan tevoren, en duidelijk kon hij de verschillende oorlogskreten
onderscheiden van ,Luik ! Luik ! Zwijn ! Zwijn !' door de aanvallers aangeheven ; terwijl de zwakkere kreet van ,Onze Lieve
Vrouw voor den vorstbisschop !' zich f lauw hooren liet van den
kant dergenen, die, of schoon verrast, ter verdediging der wallen
waren toegesneld .
In weerwil van Quentin's krijgshaftige inborst, was de uitslag
van het gevecht hem echter onverschillig, vergeleken bij het
belang, dat hij in het lot van Isabella van Croye stelde, hetwelk
hij reden had to vreezen, dat verschrikkelijk zou zijn, indien hij
geen middel had om haar uit de klauwen van den losbandigen
en wreeden mover to redden, die thans de poorten van het
kasteel bestormde . Hij getroostte zich den bijstand van den Bohemer, gelijk iemand, die aan een gevaarlijke ziekte ligt, van
de geneesmiddelen van kwakzalvers gebruik maakt, en volgde
hem door den tuin, vast besloten om zich door hem to laten leiden totdat hij teekenen van verraad ontdekken zou, en hem dan
het hart to doorboren of het hoofd van den romp to slaan . Hayraddin zelf scheen to gevoelen, dat zijn veiligheid groot gevaar
liep, want van het oogenblik of dat zij binnen den tuin getreden waren, liet hij zijn gewone spotternijen achterwege en scheen
een gelofte to hebben afgelegd, om zich tegelijkertijd met be-
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scheidenheid, cooed en ijver to gedragen .
Bij de deur, welke naar de vertrekken der gravinnen leidde,
aangekomen, gaf Hayraddin een teeken met een zachte stem
waarop zich twee vrouwen vertoonden, in zwarte zijden mantels
met sluiers gewikkeld, gelijk die toentertijd door de Vlaamsche
vrouwen gedragen werden . Quentin bond een van haar zijn arm,
dien zij met drift, of schoon bevende, greep, en waarop zij zoo
sterk leunde, dat, indien zij zwaarder geweest was, zij hun
vlucht aanmerkelijk zou hebben belemmerd . De Bohemer, die de
andere vrouw geleidde, stapte recht op de achterdeur aan, die
op de gracht uitkwam, en waarbij de schuit lag, waarop Quentin hem vroeger het kasteel had zien verlaten .
Toen 2sij de gracht overstaken, schenen de zegekreten hun aan
to kondigen, dat het kasteel werkelijk overweldigd was, en zoo
treurig klonken ze in Durward's ooren, dat hij zich niet weerhouden kon om uit to roepen : - Indien niet mijn bloed onherroepelijk was gewijd aan de zaak, die ik in dit oogenblik dien,
snelde ik nog naar de wallen om voor den goeden bisschop to
strijden en eenigen der schurken to straffen, die slechts door
roof- en muitzucht bezeten zijn !
De dame, die nog steeds aan zijn arm hing, drukte dien zacht
terwijl hij deze woorden uitsprak, alsof zij hem wilde doen gevoelen, dat er iemand bij hem was, die meet rechten had op
zijn bijstand dan het kasteel van Schonwald, en tegelijkertijd
riep de Bohemer, luid genoeg om verstaan to worden, uit : - Nu,
dat poem ik eerst ware christelijke razernij ; terug to willen keeren om to gaan vechten als lief de en f ortuin beide vorderen,
dat men vlucht . Vooruit, vooruit, met zooveel spoed mogelijk!
In gindsch wilgenboschje stag ons paarden to wachten .
-- Er zijn er slechts twee, zei Quentin, die ze bij het maanlicht zien kon .
lk zou er niet meet hebben kunnen bezorgen zonder achterdocht to verwekken, antwoordde de Bohemer ; en bovendien
zijn er genoeg . Gij moet met u beiden maar naar Tongeren
rijden, eer dat de weg onveilig wordt . Marthon zal wel bij ons
yolk blijven, waarmee zij toch van ouds bekend is, want weet,
dat zij een dochter is van onzen stain en alleen onder ulieden
woonde, om onze plannen to kunnen dienen, wanneer bet noodig mocht zijn .
Marthon! riep de gravin met een gil van verbazing uit,
terwijl zij de gesluierde vrouw, die naast haar stond, aanzag ;
is dit dan mijn bloedverwant niet?
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Het is Marthon maar, antwoordde Hayraddin ; vergeef mij
dit kleine b edrog. l k durfde niet beide gravinnen van Croye
aan het Wilde Zwijn der Ardennen ontvoeren .
Ellendeling! riep Quentin . Maar het zal nog niet to laat
zijn . Ik zal nog mevrouw Hameline redden .
Hameline, zei de dame, met een ontstelde stem, hangt aan
uw arm en dankt u voor haar redding .
Hoe ! wat is ditt herhaalde Quentin, zich ruwer van haar
losrukkende dan hij antlers van eenige vrouw, van welken rang
ook, zou hebben gedaan . Is gravin Isabella dan achtergelaten?
Vaarwel ! vaarwel !
T oen hij naar het kasteel terug wilde keeren, hield Hayraddin
hem vast en zei : - Hoor, hoor tenminste - gij loopt den flood
tegemoet ! - Wat duivel, waarom droeg gij dan de kleur der
oude? - Nooit vertrouw ik blauwe en witte zijde weer .
Maar zij heeft een bijna. even groot huwelijksgoed - bezit juweelen en goud - ja, heef t zelf s aanspraak op een graaf schap .
Terwijl hij deze afgebroken zinsneden uitsprak, trachtte hij
Quentin terug to houden, maar toen deze eindelijk zijn hand aan
zijn dolk sloeg om zich los to maken, deinsde Hayraddin achteruit, zeggende
Indien bet zoo gelegen is, ga dan, en de duivel, zoo er een
bestaat, ga met u !
Toen de Schot zich vrij gevoelde, ijlde hij naar het kasteel
terug.
Daarop wendde Hayraddin zich tot gravin Hameline, die van
schaamte, vrees en teleurstelling was terneer gezegen .
Hier heeft een vergissing plaats gehad, zei hij, sta op, mevrouw, en kom met mij . Eer de flag aanbreekt, zal ik u een
beteren man bezorgen dan dezen melkbaard, en zoo een niet
genoeg is, wel twintig, indien gij wilt.
De hartstochten van gravin Hameline waren zoo heftig als
zij ijdel en zwak van verstand was . Gelijk vele andere menschen,
wist zij de gewone plichten van bet leven wel to vervullen, maar
in een omstandigheid als de tegenwoordige was zij geheel onbekwaam om iets to verrichten, behalve niets batende klachtan
to uiten en Hayraddin voor een dief, een lagen slaaf, een bedrieger en moordenaar uit to schelden .
Noem mij Zigeuner, hernam hij, en gij hebt alles in een
woord uitgedrukt .
Monster! riep de ongelukkige vrouw uit, gij zeidet mij, flat
de sterren onze vereeniging hadden bepaald en haaldet mij
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over om hem to schrijven. Rampzalige die ik ben!
hit hadden zij ook, zei Hayraddin, indien beide partijen
er toe genegen waren geweest ; maar denkt gij, dat de hemelteekens remand tegen zijn wil kunnen doen trouwen? Uw vervloekte christelijke zotternijen, uw linten en kleuren, en weet ik
wal al grollen meer, hebben mij bedrogen, en de jongeman verkiest, naar het schijnt, kalfsvleesch boven rundvleesch . Ziedaar
alles . - Komaan, sta op en volg mij, en bedenk, dat ik geween
noch f lauwten kan verdragen .
Geen voet verzet ik, antwoordde de gravin, op halsstarrigen toon .
En ik zeg u, dat gij vooruit zult, hernam de Bohemer . Ik
zweer u bij alles waar dwazen ooit geloof aan hechtten, dat gij
met remand to doen hebt, die er wemig om geven zou, u naakt
uit to kleeden, u aan een boom to binden en u aan uw f ortuin
over to laten .
Hei daar, zei Marthon daarop, met uw verlof, zij moot
niet mishandeld worden . Ik draag een mes zoowel als gij en weet
het to gebruiken . Zij is een goedhartige vrouw, al is zij een zottin . - En gij, mevrouw, sta op en volg ons . Er heef t hier een
vergissing plaats gehad, maar het is nogal iets waard leven en
ledematen behouden to hebben . Menigeen is er thans in het
kasteel, die gaarne alles zou geven wat hij bezit, om to staan
waar wij ons bevinden .
Nauwelijks had zij dit gezegd, of men hoorde opnieuw een
luid geschreeuw, waarin triumf kreten zich met het gegil der
wanhoop vermengden .
Hoor eens, dame! zei Hayraddin, gij moogt wel dankbaar
zijn, dat gij uw schel fluitje niet bij het gindsche koor moet
voegen . Geloof mij, ik zal eerlijk zorg voor u dragen, en de
sterren zullen woord houden en u een goeden man bezorgen.
Van vermoeidheid uitgeput en door schrik overweldigd, gaf
gravin Hameline zich eindelijk aan de leiding van haar gidsen
over en liet zich voeren waar deze verkozen . Zoo groot was de
verwarring van haar zinnen en de uitputting van haar krachten, dat het waardige paar, hetwelk haar half droeg en half
geleidde, zijn gesprek voortzette, zonder dat zij er iets van
verstond .
Altijd he'b ik wel gedacht, dat uw plan een dwaasheid
was, zei Marthon . Hadt gij de jonge lieden bij elkander kunnen
brengen, ja, dan konden wij aanspraak op hun dankbaarheid en
een voet in hun kasteel hebben gehad . Maar welke kans was er,
Quentin Durward . 17
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dat zulk een schoone jongen deze oude zottin zou trouwen?
-- Rizpah, antwoordde Hayraddin, gij hebt zoo tang den
naam van een christin gedragen en in de tenten van deze dwazen vertoefd, totdat gij met hun zotheden besmet zijt geraakt .
Hoe kon ik droomen, dat hij op een jaar of wat meer of minder
zou hebben gezien, wanneer de voordeelen der partij zoo duidelijk waren? En gij weet wet, dat er geen mogelijkheid geweest
zou zijn om dat nuf je tot zulk een stag over to halen, als deze
gravin, die ons als een wolbaal op den arm hangt . Bovendien
hield ik van den jongeman, en had hem gaarne een dienst bewezen. Hem met deze vrouw to doen trouwen was fortuin to
maken ; hem met Isabella to vereenigen was hem de la Marck,
Bourgondie, Frankrijk, en alien die er belang in stellen om over
haar hand to beschikken, op den hats to halen . En daar het
vermogen van deze zottin grootendeels uit goud en juweelen
bestaat, hadden wij gemakkelijker ons aandeel kunnen bekomen .
Maar het koord is gebroken en de pijl heeft niet kunnen afgaan .
Weg met haar, wij zullen ze naar Willem met den Baard brengen . Tegen bet oogenblik dat hij, als naar gewoonte, vol zoeten
wijn zal wezen, zal hij geen oude gravin van een jonge kunnen
onderscheiden . Komaan, Rizpah, moed gevat ! De schitterende
Aldeboran stort nog altijd haar invloed over de kinderen der
woestijn uit .

HOOFDSTUK

XXI

DE PLUNDERING
De overvallen en verschrikte bezetting van bet kasteel van
Schonwald had bet gedurende eenigen tijd dapper tegen de
aanvallers verdedigd ; maar de ontelbare drommen, die gestadig opnieuw uit de stall Luik to voorschijn kwamen en hen
van alle kanten besprongen, verdeelden de aandacht der verdedigers en fnuikten bun moed.
Ook bestond er misnoegdheid, zoo niet verraad, onder bet
yolk van den bisschop, want sommige schreeuwden, dat men
zich moest overgeven, terwij 1 andere, van hun posten of loopende, trachtten to ontvluchten . Vele sprongen in de gracht, en
zij, die niet verdronken, wierpen hun kenteekens weg en redden

zich door zich onder de aanvallers to mengen . Eenige, bet is
waar, aan den bisschop persoonlijk verkleefd, verzamelden zich
om hem in den grooten toren, waarheen hij gevloden was, en
andere, twijfelende of hun wel kwartier zou worden verleend,
of door een wanhopigen moed gedreven, gingen voort met eenige afzonderlijke torens en bolwerken to verdedigen . De aanvallers hadden intusschen de open plaatsen overmeesterd en
waren met het vervolgen der overwonnenen of het zoeken naar
buit bezig, toen iemand, den flood schijnende to zoeken dien
anderen ontvluchtten, zich door flit tooneel van oproer en verschrikking een weg baande, terwijl zijn verbeelding nog door
meer afgrijselijke voorstellingen gefolterd wend flan de akelige
werkelijkheid, die zich aan zijn zinnen vertoonde . leder, die
Quentin Durward in dezen noodlottigen nacht gezien had, zonder de oorzaak van zijn gedrag to kennen, zou hem voor een
razenden krankzinnige hebben gehouden, terwijl hij, die van
zijn beweeggronden bewust geweest was, hem onder de beroemdste romanhelden zou hebben gerangschikt .
Schonwald van denzelf den karat naderende, vanwaar hij het
verlaten had, ontmoette Quentin onderscheidene vluchtelingen,
die naar het bosch liepen en die hem natuurlijk trachtten to
vermijden, daar zij hem, van een tegenovergestelde zijde ziende
komen, voor een vijand hielden . Toen hij nader gekomen was,
kon hij menschen van den tuinmuur in de gracht hooren, en
gedeeltelijk zien springen, terwijl anderen door de aanvallers er
in geworpen werden . Zijn moed werd hierdoor echter zelfs geen
oogenblik verkoeld . Er was geen tijd om de schuit op to zoeken,
al ware het ook al mogelijk geweest om er gebruik van to
maken, en bet was tevergeef s om to trachten de achterdeur van
den tuin to bereiken, daar deze met vluchtelingen was verstopt,
die van tijd tot tijd, door de menigte van achteren voortgestuwd, in de gracht vielen, terwijl hun de middelen ontbraken
om die over to steken .
Dit punt alzoo vermijdende, sprong Quentin in de gracht bij
hetgeen men de kleine poort van het kasteel noemde, en waar
zich een ophaalbrug beyond, die flog niet was neergelaten . Met
moeite ontweek hij de pogingen van verschillende rampzaligen,
die, in zinkenden toestand, zich aan hem trachtten vast to houden, en naar de brug zwemmende, greep hij een der kettingen,
die in het water hing, en trok zich zoo met buitengewone
kracht en behendigheid aan wal . Terwijl hij echter nag bezig
was met op handen en voeten tegen den karat op to klauteren,
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zag hij een lansknecht, met een bebloed zwaard in de hand, op
hem aankomen en dit wapen ophef f ende, am hem een slag
toe to brengen, die noodlottig had moeten zijn .
Wat is dat, kerel? riep Quentin hem, op een toon van
gezag, toe ; is het op die manier dat gij een strijdgenoot helpt?
Geef mij uw hand.
Stilzwijgend en niet zonder aarzeling, reikte de krijgsman hem
zijn hand, en toen Quentin haven op den wal was gekomen,
ging hij, op denzelfden toon, en zonder zijn helper tijd tot nadenken to geven, voort : - Naar den westertoren, zoo gij rijk wilt
zijn ; de schatkist van den bisschop is in den westertoren!
Terstond weergalmde de lucht van het geroep : - Naar den
westertoren ! De schatkist is in den westertoren ! En al de plunderaars, die dit konden hooren, vlogen als een hoop uitgehongerde wolven in een richting tegenovergesteld aan die, welke
Quentin besloten was in to slain .
Zich gedragende niet alsof hij een der overwonnenen, maar
wel een, der overwinnaars was, spoedde hij naar den tuin en
trok dien met minder tegenstand door, din hij er verwacht had
to ontmoeten, want het geroep van ,naar den westertoren !' had
een hoop der aanvallers naar dien kant getrokken, en het steken
der trompet riep de overige bijeen, om een wanhopigen uitval
terug to drijven, dien de verdedigers van den bisschop ondernomen hadden, in de hoop van zich een weg uit het kasteel to
banen en den kerkvoogd mee to voeren . Quentin trok alzoo den
tuin door, met vlugge schreden en een kloppend hart, zich aan
die hemelsche machten aanbevelende, die hem reeds uit zoo
velerlei gevaren hadden verlost, en besloten om zijn doel to
bereiken of to sterven . Voor dat hij nag in den tuin gekomen
was, kwamen er drie manners met gevelde lansen op hem aanloopen, schreeuwende : - Luik ! Luik !
Zich in verdediging stellende, zonder toe to slain, antwoordde
Quentin : - Frankrijk, Frankrijk, de vriend van Luik!
Lang leve Frankrijk! riepen de Luiksche burgers en vervolgden hun weg .
Dezelf de woorden dienden hem tot talisman om de wapens
van vier manschappen van de la Marck of to wenden, die hij
in den tuin ontmoette en onder bet geroep van ,Zwijn, Zwijn !'
op hem of kwamen.
Met een woord, Quentin began to hopen, dat de naam dien hij
verkregen had van een afgezant to zijn van koning Lodewijk,
den geheimen aanhitser der Luiksche misnoegden en bedekten
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helper van Willem de la Marck, hem onder de verschrikkelijkheden van dezen nacht zeer ten goede zou komen .
Bij het torentje aangekomen, deinsde hij van schrik terug,
toen hij bespeurde, dat voor de deur, door welke gravin Hameline zich met Marthon nog zoo kort geleden bij hem had
gevoegd, onderscheidene lijken lagers . Twee ervan trok hij in
der haast terzijde, en hij maakte zich gereed om hetzelfde met
een derde to doers, toen de onderstelde doode hem bij zijn kleed
trok en hem bad om hem op to helpers . Quentin, die zich aldus
in zijn vaart gestuit zag, was op het punt om zich van een onzacht middel to bedienen, teneinde zich van den ontijdigen smeeker to bevrijden, toen deze voortging : - lk word hier door
mijn eigen harms verstikt! Ik hers Pavilion van Luik! Zoo gij
voor ons zijt, dan zal ik u rijk makers ! Zijt gij tegen ons, dan
zal ik u beschermen, maar laat mij hier niet versmoren als
een varken in zijn trog!
Temidden van dit tooneel van bloed en verwarring, deed
Quentin's tegenwoordigheid van geest hem inzien, dat deze man
hem misschien de gelegenheid kon verschaffen om met het voorwerp van zijn nasporingen to ontkomen, indien hij haar vinden
mocht. Hij hielp hem op de been en vroeg hem of hij gewond
was.
Niet gewond, antwoordde Pavillon, tenminste ik geloof
het niet, maar geheel buiten adem !
Ga dap even op dezen steep zitten, hernam Durward ; in
een oogenblik ben ik weer bij u .
Voor wien zijt gij? zei de burger nogmaals, hem steeds
vasthoudende .
Voor Frankrijk, Frankrijk, antwoordde Quentin, zich
trachtende, los to makers .
-- Hoe! riep Pavillon uit, mijn jonge boogschutter? Neen,
daar het lot mij in dezen vreeselijken nacht een vriend heeft
toegezonden, zal ik hem niet meer verlaten, dat beloof ik u . Ga
waar gij wilt, ik volg u, en zoo ik eenige jongens van mijn gilde
bijeen kon krijgen, dan zou ik misschien op mijn beurt kunnen
helpers ; maar zij rollers als erwten rond ; o! welk een vreeselijke
nacht!
Terwijl hij zoo sprak, trok Quentin, op wiens arm hij leunde,
hem vooruit, en, gevoelende van hoeveel belang het was om zich
van de bescherming van een man als Pavillon to verzekeren,
vertraagde hij zijn tred een weinig om hem tegemoet to komen,
hoewel bij zichzelf het oponthoud verwenschende, dat hij bier-
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door ondervond .
Boven aan de trap was een kamer, waar kisten en koffers
stonden, die geplunderd schenen to zijn, daar eenige voorwerpen eruit over den grand lagen verspreid . I-let flauwe licht
van een wegstervend iampje, dat op den schoorsteenmantel
stand, bescheen nog daarenboven een lijk dat voor den haard lag .
Zich van Pavilion losrukkende, als een windhond zich aan
het koord ontscheurt, en met een kracht, welke dezen bijna op
den grand wierp, vloog Quentin door een tweede en een derde
kamer, de laatste, waarvan het slaapvertrek der gravinnen van
Croye scheen to zijn . Geen levend schepsel was in een ervan to
bespeuren . Hij riep Isabella bij haar naam, eerst zacht, daarna
harder, en ten laatste met den kreet der wanhoop ; maar antwoord ontving hij niet. Hij wrong zijn handen, trok zich de
harm uit bet hoofd en stampvoette met al de woede der vertwijfeling . Een flauw licht, dat hij e~ndelijk door een reet in
den muur, in een duisteren hoek van het vertrek ontdekte,
scheen hem toe nog een kamertje aan to duiden . Quentin, zich
spoedende om dit to onderzoeken, beyond, dat er inderdaad een
verborgen deur was, maar deze weerstond zijn pogingen om
haar to openen . Daarop alle denkbeelden aan eigen gevaar ter
zijde stellende, wierp hij zich met al zijn kracht tegen de deur,
en zoo groot was het geweld, dat de vereenigde uitwerking van
hoop en wanhoop hem daarop deed uitoefenen, dat zij oak zou
zijn opengesprongen, al ware zij van nog veel steviger grendels
en sloten voorzien geweest dan zij werkelijk was . In het kamertje gekomen, zag hij een vrouwelijke gedaante, die in doodelijken angst voor een Lieve Vrouwenbeeldje had neergeknield en
thans, door nieuwen schrik bevangen, op den grand zonk : In
allerijl lichtte Quentin haar op, en, o vreugd, het was het beminde voorwerp van zijn nasporingen, het was gravin Isabella
zelf ! Hij drukte haar aan zijn hart, bezwoer haar tot zichzelf
to komen, smeekte haar weer cooed to scheppen, want dat zij
zich thans onder de bescherming beyond van iemand, wiens hart
en hand haar tegen een geheel leger zouden verdedigen .
Durward, zei zij, eindelijk tot zichzelf komende, zijt gij het
inderdaad? Dan blijf t er nag eenige hoop over . Ik dacht dat
levenden en dooden mij aan mijn noodlot hadden overgelaten
--- verlaat gij mij thans niet weer?
-- Nooit, nooit, riep Durward, wat er oak moge gebeuren,
welke gevaren ons oak mogen aangrijnzen ! Moge ik de gunst
van Haar verbeuren, wier gezegend beeld wij ginds aanschou-
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wen, indien ik uw lot niet met u deel totdat gij veer gelukkig
zult zijn !
-- Zeer aandoenlijk en teeder, waarachtig, zei een heesche
stem achter hem . Een lief desgeschiedenis naar ik zie, en, bij
mijn ziel, het zoete kind boezemt mij zooveel medelijden in,
alsof het mijn Truitje zelf was .
Gij moet meer doen dan medelijden met ons hebben, mijnheer Pavillon, antwoordde Quentin, zich tot hem wendende ; gij
moet ons helpen beschermen . Wees verzekerd, dat deze dame
aan mijn bijzondere zorg is aanbevolen door uw bondgenoot den
koning van Frankrijk ; en zoo gij mij niet behulpzaam zijt om
haar tegen elke beleediging en geweld to behoeden, dan zal uw
stall de gunst van Lodevijk van Valois verliezen . Vooral moeten wij zorgen, dat zij niet in de handen van Willem de la
Marck valt .
Dat zal moeilijk wezen, zei Pavilion ; want die schelmen
van lansknechten zijn ware duivels in het opsporen van vrouwvolk ; maar ik zal mijn best doen . Laten wij naar de andere
kamer gaan, en ik zal erover nadenken . De trap is smal, en gij
kunt de deur met een laps bezetten, terwijl ik uit het venster
kijk am eenigen van mijn brave jongens van het looiersgilde
bij elkander th krijgen, die zoo trouw zijn als de messen, die zij
in hun gordels dragen . Maar verbs mij eerst eens van dit harms, want na den slag van St. Tron heb ik het niet aangehad,
en sedert ben ik een veertig pond zwaarder geworden, als mijn
weegschaal de waarheid spreekt .
Het losmaken van het stalen kleed gaf den goeden man veel
lucht, want bij het aantrekken had hij meer zijn ijver voor de
zaak van Luik, dan zijn bekwaamheid om wapens to dragen geraadpleegd . Naderhand bleek het, dat, als het ware onwillekeurig, door zijn gildebroeders vooruitgestuwd en over de wallen
gelicht, toen zij die bestormden, de goede man met de ebbe en
vloed van aanval en verdediging heen en veer was geduwd,
zonder in het laatst zelfs een woord to kunnen uitbrengen, tot
dat hij, gelijk een lang door de baren der zee getorste plank eindelijk in een of anderen inham wordt geworpen, in den gang
tot de vertrekken der gravinnen van Croye was gevallen, waar
het gewicht van zijn harms, gevoegd bij dat van twee personen,
die levenloos op hem warm neergestort, hem lang genoeg had
kunnen laten liggen, zoo Durward hem niet had verlost .
Hetzelf de warme bloed, dat van Herman Pavilion een heethoofdig ijveraar in staatkundige zaken had gemaakt, had tevens
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de meer gewenschte uitwerking van hem, in het gewone levee,
een goedhartig man to doers zijn, die, hoewel somtijds door zijn
ijdelheid een weinig verblind, nooit ophield een weldenkend en
lief derijk mensch to zijn . Hij gelastte Quentin alle zorg voor de
juff rouw to dragen, en begon, na deze overbodige vermaning,
uit het venster to schreeuwen : Luik, Luik, de brave jongens
van het looiersgilde !
Een paar van zijn meer rechtstreeksche onderhoorigen kwamen terstond toeschieten, en op hue fluitje - want elk ambacht
had er een dat het van de andere onderscheidde - deden er
zich weidra meer op, zoodat er onder het venster, waaruit hue
aanvoerder hen toeschreeuwde, alsmede bij de achterdeur, een
wacht geplaatst werd .
Thans scheen het eenigszins tot rust gekomen to zijn . Alle
tegenstand had opgehouden, en de verschillende aanvoerders
warm bezig met het nemen van maatregelen om een algemeene
plundering to verhoeden . De groote klok werd geluid om een
krijgsraad bijeen to roepen, en haar ijzeren tong, de heugelijke
tijding der overmeestering van Schonwald aan de stall Luik bekend makende, werd door al de klokken aldaar beantwoord . Het
zou natuurlijk geweest zijn, dat ook de heer Pavillon uit zijn
sterkte to voorschijn zou zijn gekomen, maar, hetzij uit zorg
voor diegene, welke hij onder zijn bescherming gekomen had,
of wel misschien uit een besef van grooter persoonlijke veiligheid, vergenoegde hij zich met boodschappen op boodschappen
naar zijn luitenant, Pieter Geislaere, to zenden, met last om
zich terstond bij hem to vervoegen .
Tot zijn groot genoegen kwam Pieter ten laatste aan, want
deze was de man, in wien Pavillon, bij alle belangrijke gelegenheden, hetzij ze tot den oorlog, de staatkunde of den handel
betrekking hadden, het meeste vertrouwen stelde . Hij was een
gesierd ineengedrongen persoon, met een vierkant aangezicht en
breede, zwarte wenkbrauwen . Zijn geheele voorkomen duidde
iemand aan, die in het gevoelen van anderen niet lichtelijk toestemde en bij alle gelegenheden zijn raad opdrong . Hij was gekleed in een hartslederen wambuis, had een langen houwer aan
een breeders bandelier over zijn schouder hangers, en droeg een
hellebaard in de hand.
Pieter, mijn waarde luitenant, zei de hoof dman, dit is een
roemvolle dag - nacht, wil ik zeggen . Ik vertrouw, dat gij
thans eens tevreden zijt .
Ik bee tevreden dat gij het zijt, antwoordde de koene luite-
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nant, of schoon ik niet denken kon, dat gij bezig waart met de
zegepraal, indien gij het er een noemt, op dezen zolder to vieren, terwijl gij in den raad noodig zijt .
Maar ben ik daar waarlijk noodig?
Ja, zeker is het noodig, dat gij er de rechten van Luik komt
verdedigen, die in grooter gevaar zijt dan ooit.
Ho, ho, Pieter, gig mort ook eeuwig .
Morren, neen, dat doe ik niet. Wat anderen bevalt, zal
altijd mij bevallen . Alleen wenschte ik maar, dat wij, inplaats
van koning Balk, niet koning Ooievaar kregen, gelijk in het
fabeltje, dat de voorlezer van St . Lambertus ons uit het boek
van meester Aesopus placht to laten hooren .
lk begrijp niet wat gij zeggen wilt, Pieter .
Wel, ik zeg u dan, meester Pavilion, dat dit Zwijn mij
toeschijnt van Schonwald zijn leger to willen maken en waarschijnlijk geen beter, zoo niet erger, nabuur dan de oude bisschop voor ons wezen zal . Hij matigt zich de geheele overwinning aan en is alleen nog maar in twijfel of hij zich prins of
bisschop zal laten noemen ; en het is schande, zooals zij den
ouden man mishandeld hebben .
fk zal dit niet gedoogen, Pieter, hernam Pavilion opspringende ; de mijter mishaagde mij, maar het hoofd, dat hem droeg,
niet . In het veld zijn wij tien tegen een, Pieter, en zulk een handelwijze zullen wij niet dulden .
Ja, in het veld tien tegen een ; maar in het kasteel slechts
man tegen man . Bovendien kiezen Nikkei Blok en al het janhagel uit de voorstad partij voor Willem de la Marck, vooreerst omdat deze hen in bier en wijn doet baden en ten andere
omdat de vleeschhouwer ons, die, als handwerkslieden, privilegien bezitten, van ouds vij andig is .
-- Pieter, zei Pavilion, wij zullen terstond naar de stall gaan ;
ik wil in Schonwald niet langer blijven .
- Maar de bruggen zijn opgehaald, antwoordde Geislaere, en
de poorten worden door de lansknechten gesloten gehouden en
bezet ; en zoo wij trachten er doorheen to breken, dan zouden
die knapen, voor wie de oorlog een dagelijksch bedrijf is, ons,
die alleen op f eestdagen vechten, geducht toetakelen .
Waarom heef t hij dan de poorten bezet, hernam de verschrikte burger ; of welke reden heef t hij om brave lieden tot
gevangenen to maken?
-- Dit weet ik niet, was het antwoord . Er wordt gesproken
van de gravinnen van Croye, die gedurende de bestorming ont-
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vlucht zouden wezen . Dit bracht den man met den baard eerst
buiten zichzelf van toorn, en thans is hij buiten zichzelf van den
drank .
Mijnheer Pavilion wierp een wanhopigen blik op Quentin, en
scheen niet to weten, welk besluit hij nemen moest . Durward,
wien geen woord van het gesprek, dat hem zeer verontrustte,'
ontgaan was, begreep evenwel, dat hun veiligheid alleen van
zijn tegenwoordigheid van geest en zijn ondersteuning van Pavilion's cooed afhing . Hij mengde zich flu in het gesprek als
iemand, die recht had om deel aan de beraadslaging to nemen,
en zei : - Schaamt gij u niet, mijnheer Pavilion, om to aarzelen
omtrent hetgeen u to doen staat? Begeef u terstond naar Willem
de la Marck en vraag vergunning voor u, uw luitenant, uw
schildknaap en uw dochter om het kasteel to verlaten . Hij kan
geenerlei reden voorwenden om u hier gevangen to houden .
Voor mij en mijn luitenant, dat is Pieter en ik
goed
maar wie is mijn schildknaap?
Dat ben ik, voor het oogenblik .
Gij? hernam de verlegen burger ; maar zijt gij dan de gezant van koning Lodewijk niet?
Ja, maar mijn boodschap is aan de overheden van Luik
gericht, en alleen in de stall zelf wil ik haar doen . Indien ik
mijn hoedanigheid aan Willem de la Marck bekend maak, zou
ik dan niet met hem in onderhandeling moeten treden? En zou
ik zelfs niet waarschijnlijk 'door hem worden opgehouden? Gij
moet zorgen, dat ik in het geheim, en wel in hoedanigheid van
uw schildknaap, buiten het kasteel kom .
Maar gij spraakt ook nog van mijn dochter? Deze is, vertrouw ik, rustig in mijn huffs, waar ik met hart en ziel wenschte,
dat ook haar vader zich beyond .
Deze dame zal u vader noemen terwijl wij hier zijn .
En voor mijn geheele leven, riep de gravin, zich aan de
voeten van den burger werpende en zijn knieen omvattende .
Geen dag zal er voorbijgaan, waarop ik u niet als vader zal
eeren en beminnen, waarop ik niet voor u zal bidden, als een
dochter voor haar vader bids, zoo gij mij thans slechts helpen
wilt . 0, weiger mij uw bescherming niet. Verbeeld u, dat uw
dochter voor een vreemde geknield ligt, om het behoud van
haar eer en leven van hem of to smeeken, verbeeld u dit, en
verleen mij de bescherming, die gij wenschen zoudt dat men haar
verleende !
Waarlijk, zei de goede man, door deze roerende toespraak
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getroff en, mij dunkt deze lieve juf f rouw beef t jets van de zachtheid van ons Truitje in haar oogen ; van bet begin of scheen
mij dit zoo toe, alsook dat deze vlugge knaap hier, die zoo
vaardig met zijn raadgevingen is, wel wat op Truitje's vrijer
gelijkt . 1k verwed er een schelling onder, Pieter, dat dit een aandoenlijke liefdesgeschiedenis is, en bet zou zonde zijn haar niet
to helpen .
-- Het zou zonde en schande tevens wezen, antwoordde Pieter,
die, ondanks zijn verwaandheid, 'n goedhartige Vlaming was, en
terwijl hij sprak zijn oogen met de mouw van zijn wambuis wreef .
Nu, zrj zal dan mijn dochter zijn, hernam Pavilion ; laat
zij haar mantel maar dicht om bet lijf houden, en zoo er geen
looiersknapen genoeg to vinden zijn om de dochter van bun
hoofdman to beschermen, dan zouden zij niet verdienen ooit
weer een vel to scheren . Maar boor eens, wat moeten wij antwoorden, wanneer zij ons vragen, wat mijn dochter hier bij
zulk een gelegenheid to doen heeft?
Wat had de helf t der vrouwen in Luik hier to maken, toen
zij ons naar bet kasteel volgden, zei Pieter, behalve dat bet
joist bet plekje was, waar zij niet moesten wezen? Uw Truitje
is slechts' een weinig verder dan de overige gegaan .
Uitmuntend gesproken, zei Quentin ; wees slechts niet bevreesd en volg den raad van dezen beer, goede vriend Pavilion,
en zonder moeite zult gij de schoonste daad verrichten, die er
sedert de dagen van Charlemagne verricht is . Komaan, juffrouw, wikkel u dicht in uw mantel, schep cooed en in weinige
oogenblikken zult gij vrij en veilig zijn . Edele beer, ging hij
voort, zich tot Pavilion wendende, op weg !
Wacht, wacht een oogenblik, zei Pavilion, ik ben geheel
verbijsterd. Deze de la Marck is een woedend schepsel, een zwijn
van aard zoowel als van naam . Zoo de jongedame eens een der
gravinnen van Croye was? En zoo hij dit eens ontdekte en zijn
gramschap op ons deed neerkomen?
En al ware ik nu een deter ongelukkigen, sprak Isabella,
zich opnieuw aan zijn voeten willende werpen, zoudt gij mij dan
nog aan de wanhoop kunnen overleveren? 0, mocht ik inderdaad
uw dochter, ja, de dochter van den armsten burger wezen!
Wij zijn zoo arm niet, juffrouw ; wij betalen wat wij
schuldig zijn .
Vergeef mij, edele beer . . ., begon bet ongelukkige meisje
weer. Maar . . .
Edel ben ik ook niet, viel de man haar in de rede ; een
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eenvoudig burgerman, die de wissels, welke op hem getrokken
warden, in goede klinkende count betaalt. Maar dit doet nu
niets ter zake . Al waart gij dan oak een gravin, ik zal u thans
toch zien to helpen .
Dit zijt gij verplicht, al was zij oak een hertogin, zei
Pieter, nadat gij eenmaal uw woord gegeven hebt .
Dat is waar, Pieter, zeer waar ; ons oud spreekwoord is :
een man een man, een woord een woord . Komaan, laten wij
thans het werk aanvangen . Wij moeten van dien Willem de la
Marck afscheid gaan nemen, en, ik weet niet, maar ik raak mijn
verstand kwijt als ik aan hem denk. Kon ik de plechtigheid vermijden, gaarne zou ik bedanken voor de eer .
Ware bet niet nag beter, zei Quentin, daar gij toch nag al
yolk bijeen hebt, door de poort been to breken?
Eenstemmig echter verklaarden Pavilion en zijn raadsman
zich tegen zulk een aanval op bun bondgenooten, en lieten zich
bet een en antler ontvailen omtrent bet gevaar van zulk een
onderneming, waardoor Quentin overtuigd werd, dat bet, met
krijgsmakkers als deze, niet to wagen was . Zij besloten dus zich
stout naar de groote zaal van bet kasteel to begeven, waar, naar
zij hoorden, bet Wilde Zwijn der Ardennen bezig was feest to
vieren, en voor Pavilion met zijn gezelschap verlof to vragen om
naar de stall to gaan, een verzoek, hetwelk to redelijk scheen to
wezen om to kunnen warden geweigerd . De goede overheidspersoon kon zich evenwel niet weerhouden een zucht to slaken, als
hij zijn voigelingen aanzag, en riep tot zijn trouwen Pieter uit :
Zie nu eens wat bet is, al to stout en al to teerhartig te wezen! Helaas, Pieter, wat hebben moed en menschelijkheid mij
al niet reeds gekost! En hoeveel zal ik misschien nag voor mijn
deugden to betalen hebben, eer de hemel ons uit dit verdoemde
kasteel van Schonwald leidt !
Toen zij de nag met dooden en stervenden overdekte binnenplaats overtrokken, was Isabella zoozeer met afgrijzen over bet
schriktooneel vervuld, dat haar omringde, dat zij op bet punt
was to bezwijken, maar Quentin, aan wiens arm zij hing, sprak
haar moed in en herinnerde haar, dat thans alleen van haar
onversaagdheid en tegenwoordigheid van geest haar redding afhing.
Niet van de mime, antwoordde zij, niet van de mijne, maar
van de uwe, van de uwe alleen . 0, zoo ik slechts aan dezen vreeselijken nacht ontkom, nooit zal ik hem vergeten die mij redde!
Een gunstbetoon moet ik evenwel nag van u of smeeken, en
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zweer mij, bij de deugd uwer moeder, bij de eer van uwen
vader, mij die niet to zullen weigeren .
Wat zoudt gij kunnen vragen, das ik u weigeren zou?
vroeg Quentin.
-- Stoot mij uw dolk in het hart, zei zij, liever dan mij in de
macht van das monster to laten .
Quentin's eenig antwoord bestond in een hartelijken handdruk, en op haar jeugdigen beschermer steunende, trail de gravin
de verschrikkelijke zaal binnen, door Pavilion en zijn luitenant
voorafgegaan en van een dozijn looiersgasten gevolgd, die hun
hoof dman als een eerewacht vergezelden .
Toen zij de zaal naderden, schenen het gillen, de toejuichingen en net luid geschater eerder het feest vieren van booze
geesten aan to kondigen, die zich wezens het behaien van een
overwinning op het menschelijk geslacht verheugden, dan van
sterfelijke wezens, die in een stoute onderneming waren geslaagd .
De wanhoop alleen gaf kracht aan gravin Isabella ; maar zijn
onversaagdheid van geest, die met de gevaren aangroeide, hield
lien van Durward staande ; terwijl Pavilion en zijn luitenant
van den nood een deugd maakten en hun lot met schroom tegemoet gingen .

HOOFDSTUK

XXII

DE BRASPARTU
Een meet zonderlinge en verschrikkelijke omkeering dan in
het kasteel van Schonwaid had plaats gegrepen, seders Quentin er het middagmaa
.l had gehouden, is nauwelijks denkbaar ;
en ze leverde een der afgrijselijkste tooneelen van de rampen
van den oorlog op, vooral wanneer hij gevoerd words door die
onverbiddelijkste van alle wezens - de huurlingen in een barbaarsche eeuw, lieden, die, door gewoonte en beroep, gemeenzaam waren geworden met alles was wreed en bloeddorstig is,
terwijl zij vaderlandsliefde noch edelmoedigheid kenden, twee
deugden, waarvan de eerste de dappere boeren, die in de verdediging van hun land de wapens hadden aangegord, en de laatste
de onversaagde ridderschap onderscheidde, die voor eer en
lief de streed .
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Inplaats van den geregelden, betamelijken en min of meer
stijven maaltijd, dien burgerlijke en kerkelijke ambtenaren, nog
voor weinige uren geleden, in ditzelfde vertrek gehouden hadden, waar een kleine grap slechts f luisterend mocht worden uitgesproken en zelf s temidden van overvloed en wijn een def tigheid heerschte, die schier naar huichelarij geleek, - zag men
thans zulk een tooneel van woeste brasserij, als de satan zelf,
zoo hij er had voorgezeten, nauwelijks zou hebben kunnen goedkeuren .
Aan het hoofd der tafel, en op den bisschoppelijken troonzetel,
die inderhaast uit de groote raadzaal daar was overgebracht, was
het zoozeer geduchte Wilde Zwijn der Ardennen gezeten, een man,
die dezen naam, waarin hij voorgaf behagen to scheppen, wel
verdiende . Zijn hoofd was ontbloot, maar overigens had hij zijn
zwaar en blinkend harnas aan, dat hij inderdaad zelden of legde .
Over zijn schouders hing een mantel, van het bereide vel van
een groot wild zwijn vervaardigd, welks hoeven en slachttanden
van zilver waren . Het hoofdvel was zoo gesneden, dat bet, over
den helm getrokken, wanneer de baron gewapend was, of wel
over bet bloote hoofd, in den vorm van een kap, gelijk hij bet
dikwijls en ook bij deze gelegenheid droeg, de uitwerking had
hem naar een grijnzend gedrocht to doen gelijken ; en toch behoefde zijn gelaat de bijvoeging van zulke afzichtelijkheden
niet, om die, welke het van nature bezat, nog to verhoogen .
Het bovengedeelte van de la Marck's aangezicht, zooals de
natuur het gevormd had, weersprak bijna zijn inborst ; want,
hoewel zijn haar, wanneer zijn hoofd ontbloot was, naar de
stijve borstels der kap geleek, die het thans bedekte, schenen
toch een hoog en mannelijk voorhoofd, breede wangen, groote,
fonkelende lichtkleurige oogen en een echte arendsneus een dapper en edelmoedig man aan to kondigen ; maar de uitwerking
van deze meer gunstige trekken werd geheel weggenomen door
zijn gewelddadige hebbelijkheden, die, met losbandigheid en onmatigheid gepaard, een geheel tegenovergestelde uitdrukking aan
zijn gelaat gaven . De gestadige inwilliging van de eerste van
deze ondeugden had de spieren van zijn wangen en vooral die
om zijn oogen zeer doen zwellen : slechte gewoonten hadden den
glans van zijn oogen verdoofd, bet wit ervan rood doen worden
en aan het geheele wezen een afgrijselijke gelijkenis gegeven met
het afzichtelijke flier, waarop de baron zoo sterk verlangde to
gelijken . Van den anderen kant was het opmerkelijk, flat de la
Marck, die zich in alle overige opzichten zoozeer trachtte het
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voorkomen van een wild Zwijn to geven, en in dien naam behagen scheen to vinden, evenwel door de lengte van zijn baard
de oorzaak poogde to verbergen, welke het eerst tot deze benaming aanleiding gegeven had . Die bestond daarin, dat zijn
bovenkaak buitengewoon dik was en over de onderste ver uitstak, en dit, gevoegd bij zijn groote uitstekende zijtanden, gaf
hem die gelijkenis met het flier, flat hem den naam van het
Zwijn der Ardennen had doers verwerven . De vervaarlijke breede
ongekamde baard verborg de aangeboren misvormdheid van het
aangezicht zoomin als zij aan de uitdrukking ervan waardigheid bijzette.
De soldaten en officieren zaten, met het gemeenste yolk van
Luik ondereen gemengd, aan tafel . Nikkei Blok, de vleeschhouwer, dicht bij de la Marck gezeten, kenmerkte zich door zijn
opgestroopte mouwen, die een paar tot aan de ellebogen met
bloed bezoedelde armen zichtbaar lieten, terwijl een hakmes,
insgelijks met bloed bedekt, voor hem op tafel lag . De soldaten
hadden meest alien, in navolging van hun opperhoofd, breede,
lange baarden, en het haar gevlochten en opgebonden, op zoodanige wijze, flat de natuurlijke woestheid van hun voorkomen
nog het meest moest verhoogen ; en dronken als het was, zoo
door den behaalden zege als door het inzwelgen van wijn, vormden zij een tafreel, even afgrijselijk als walgelijk . De taal die zij
uitbraakten en de liedjes die zij galmden, zonder zelfs naar elkander to luisteren, waren zoo gemeen en godslasterend, flat
Quentin den Hemel dankte, flat het vreeselijke gedruisch Isabella verhinderde iets to verstaan
De bleeke aangezichten en angstige gebaren van het grootste
gedeelte der stedelingen, duidden aan, flat zij of geen behagen
vonden in het f eest, of vrees voor hun dischgenooten koesterden,
terwijl andere van nog lageren stand of meer woeste inborst, de
uitspattingen der soldaten slechts een krijgshaftig vermaak achtten, waaraan zij trachtten deel to nemen, en hun pogingen om
den toon ervan zooveel mogelijk to vatten, werden door bet
zwelgen van groote hoeveelheden wijn en bier gesteund .
De toebereidselen tot het f eest waren zoo ongeregeld geweest
als bet gezelschap zelf . Het zilver van den bisschop, ja, zelfs
van de kerk - want bet Zwijn der Ardennen bekommerde zich
niet om heiligschennis - aarden bekers, lederen kannen en
drinkhorens van de gemeenste snort, flit alles stand in bonte verscheidenheid dooreen.
Nog een afgrijselijke trek zien wij ons genoodzaakt bij flit
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tafreel to voegen, waarna wij de schets van het overige aan de
verbeelding van de lezers zullen overlaten . Fen der woeste soldaten van de la Marck, een bijzonder dapper lansknecht, die
zich in de bestorming door zijn onversaagdheid had onderscheiden, had geen plaats aan tafel kunnen bekomen . Hij had toen
onbeschaamd een grooten zilveren beker weggepakt, zeggende,
dat deze hem voor zijn gemis van deelneming aan het feest zou
schadeloos stellen . Het opperhoofd lachte geweldig over deze,
met den aard van het gezelschap, zoo overeenstemmende grap,
maar toen een antler, minder om zijn dapperheid beroemd soldaat het waagde om deze klucht na to apen, die al de voorwerpen van waarde weldra van tafel zou hebben doen verdwijnen,
indien daaraan geen paal en perk werd gesteld, riep de la Marck
met donderende stem uit
Hou, voor den d . . . ! zij, die zich tegen den vij and niet als
mannen durven gedragen, moeten zich niet vermeten om under
hun vrienden den dief to spelen . Hoe! onbeschaamde laf aard,
gij, die op neergelaten bruggen en geopende poorten stond to
wachten, toen Koenraad Horst zich over wal en gracht een weg
baande, durf t gij dit onderstaan? -- Knoop hem aan de tralies
van het gindsche venster op, en laat hem met zijn voeten de
maat slaan, terwijl wij een beker ledigen op zijn veiligen overtocht naar den duivel !
Het vonnis was nauwelijks uitgesproken, of het werd terstond
ten uitvoer gebracht, en weldra gaf de ellendeling stuiptrekkend
den geest . Zijn lichaam hing nog aan de tralies, toen Quentin
met zijn gezelschap de zaal binnentrad, en het flauwe maanlicht
onderscheppende, wierp het een schaduw op den voorgrond, die,
op een twijfelachtige en toch verschrikkelijke wijze, de gedaante
van den gehangene weergaf .
Toen burgemeester Pavilion in de onstuimige zaal werd aangekondigd, trachtte hij een met zijn ambt overeenkomstige deftige houding aan to nemen, welke het gezicht van het voorwerp
aan bet venster en bet woeste tooneel dat hem omringde, het
hem evenwel moeilijk genoeg maakten to bewaren, in weerwil
van de vermaningen van Pieter, die hem, eenigszins onthutst,
toefluisterde : -- Moed geschept, meester, of wij zijn verloren .
De burgemeester handhaafde zijn waardigheid intusschen, zoo
goed hij kon, in een korte toespraak, waarin hij het gezelschap
geluk wenschte met de groote overwinning door het krijgsvolk
van de la Marck en de burgers van Luik behaald .
Ja, antwoordde de la Marck, op schamperen toon, ten laat-
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ste is ons het wild in handen gevallen . Maar wat is dat, burgemeester? Gij komt gelijk Mars, met Venus naast u . Wie is
deze schoone? Ontsluier, ontsluier haar - vrouwelijk schoon
moet dezen nacht niet tevergeef s bloeien .
Het is mijn dochter, baron, antwoordde Pavilion, en ik
moet verschooning vragen, dat zij een sluier draagt . Zij heeft de
Drie Welgelukzalige Koningen een gelof to daartoe gedaan .
Terstond zal ik haar daarvan ontslaan ; want hier, met een
enkelen slag van dat hakmes, zal ik mij tot bisschop wijden, en
ik vermoed, dat een levend kerkvoogd zoo goed is als drie doode
koningen .
Deze woorden deden een huivering onder de Luikenaars ontstaan, en menigeen zelf s onder de ruwe soldaten, voor wie overigens niets heilig was, had diepen eerbied voor de Drie Koningen van Keulen, gelijk zij gewoonlijk werden genoemd .
- 1k bedoel geen verraad tegen Hunne Majesteiten, ging de
la Marck voort, maar bisschop ben ik besloten to worden . Een
kerkelijk en wereldsch vorst, die macht heeft om to binden en
to ontbinden, voegt het bestaan aan een hoop verworpelingen
gelijk gij, wien niemand antlers aflaat zou verleenen . Maar treedt
nader, burgemeester, zet u naast mij, en gij zult mij een plaats
doen openvallen, om mij zelf to bevorderen . - Laat onzen voorganger op den heiligen stoel binnenkomen .
Met deze woorden ontstond er een gedruisch in de zaal, terwijl Pavilion voor de aangeboden eereptaats bedankende, zich
aan het lager eind van de tafel plaatste en zijn gevolg zich
dicht achter hem hield . Niet ver van hem was een schoon jonkman gezeten, die, gelijk men zeide, een natuurlijke zoon van
den ruwen de la Marck was, en voor wien hij somtijds genegenheid, ja, zelfs teederheid aan den dag legde . De moeder van
den jongeman, een schoone bijzit, was door een slag, dien de
woestaard haar in een aanval van dronkenschap of jaloezie had
toegebracht, omgekomen, en haar lot had haar dwingeland zooveel berouw doen ondervinden, als hij in staat was to gevoelen .
Zijn gehechtheid aan den overgebleven wees was misschien gedeeltelijk aan deze omstandigheid toe to schrijven . Quentin, die
ook deze bijzonderheid van den ouden monnik had vernomen,
plaatste zich zoo dicht mogelijk bij dezen jongen man, besloten
om, ingeval van nood, een gijzelaar of beschermer van hem to
maken, indien andere veiligheidsmiddelen mochten ontbreken .
Terwijl alles zich in een snort van onzekerheid beyond, in afwachting van den uitslag der bevelen, welke de wreedaard had
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uitgevaardigd, f luisterde iemand van Pavilion's gevolg Pieter in
het oor : -- Noemde onze meester das meisje zijn dochter niet?
Het kan Truitje toch niet wezen, want dit dametje is tenminste
twee duim larger dan zij, en een zwarte haarkrul ziet men
van order haar sluier to voorschijn komen . Bij St . Michael van
de marks, evengoed zoudt gij het vel van een zwarten os das
van een vaars kunnen noemen !
Stil ! stil ! zei Pieter, niet zonder tegenwoordigheid van
geest ; zoo onze meester flu eens plan heeft om, buiten weten
van onze juffrouw, een hers uit het park van den bisschop mee
to nemen? En voegt het u of mij, om voor spion van hem to
spelen?
Tenminste, broeder, das zai ik niet doer, was het antwoord, of schoon ik niet gedacht zou hebben, das hij op zijn
jaren nog aan het stroopen zou gegaan zijn . - Sapperment, was
is zij schuw ! Zie eens hoe zij zich op gindschen stoel achter het
gezelschap verschuilt, om aan de blikken der Marckers to ontsnappen . - Maar hou daar, was gaan zij met den goeden ouden
bisschop uitvoeren?
Terwijl de man aldus sprak, werd de bisschop van Luik, Lodewijk van Bourbon, door het woeste krijgsvolk in de zaal van
zijn eigen paleis gesleept. De verwarde toestand van zijn haar,
zijn baard en zijn kieeren getuigden van de mishandelingen,
welke hij reeds ondervonden had, en eenige deelen van zijn
priesterlijk gewaad schenen hem alieen tot schimp en bespotting
to zijn aangetrokken . Gelukkig was gravin lsabella, wier gewaarwordingen, bij bet aanschouwen van haar beschermer in zulk
een toestand, haar lichtelijk hadden kunnen verraden en haar
veiligheid in gevaar brengen, zoo gezeten, das zij zien noch hooren kon, was er zou gebeuren en Durward plaatste zich opzettelijk voor haar, zoodat zij evenmin de gebeurtenissen kon aanschouwen ais door de bijstanders gezien worden .
Het tooneel, das thans plaats greep, was kort en verschrikkelijk . Toen de ongelukkige kerkvoogd voor den woesten bevelhebber werd gebracht, legde hij, wiens kenmerken tot hiertoe
alleen goedhartigheid waren geweest, zuik een bewustzijn van
zijn waardigheid aan den dag, ais met zijn hooge afkomst geheel
overeenkwam . Zijn blik was rustig en onversaagd ; zijn gebaren,
toen hij van de ruwe harden, die hem hadden voortgetrokken,
was bevrijd, waren edel en sevens gelaten, zoodat zij niet minder een hoogen leenheer, ais een christelijk martelaar schenen
aan to duiden ; en zoo zeer was zelfs de la Marck door de
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indrukmakende houding van zijn gevangene en de herinnering
aan de in vroeger tijd van hem genoten weldaden, onthutst, dat
hij besluiteloos scheen to wezen, zijn oogen ter aarde sloeg en
niet voor dat hij een grooten beker wijn had ingezwolgen, in
staat was zijn schaamteloozen trots to hernemen en den ongelukkigen bisschop aan to spreken : - Lodewijk van Bourbon, zei
de bloeddorstige wreedaard, zich geweld aandoende om adem to
halen, de handen in elkander slaande, de tanden knarsende en
zich van alle verdere gewone middelen tot opwekking en aanhitsing van zijn natuurlijke woestheid bedienende : - Ik heb
naar uw vriendschap getracht, maar gij hebt de mijne verworpen . Wat zoudt gij er thans we! voor geven, dat gij antlers
gehandeld halt? - Nikkei hood u gereed.
De vleeschhouwer stond op, greep zijn wapen, en achter om
de la Marck's stoel heengaande, bleef hij staan, bet mes in de
hoogte geheven .
Aanschouw dien man, Lodewijk van Bourbon, zei de la
Marck wederom ; op welke voorwaarden zoudt gij het gevaar
willen ontkomen?
De bisschop sloeg een treurigen, maar vasten, blik op den
woestaard, die gereed scheen om den wil van den dwingeland
ten uitvoer to brengen, en zei daarop met waardigheid : - Hoor,
Willem de la Marck, en gij, brave lieden, indien er zich eenige
alhier bevinden, welke dien naam verdienen, hoort de eenige
voorwaarden, welke ik dezen zondaar verleenen kan . Willem de
la Marck, gij hebt een keizerlijke stall tot opstand aangezet ;
gij hebt bet paleis van een vorst van bet heilige Duitsche rijk
bestormd en veroverd ; gij hebt zijn yolk gedood, zijn bezittingen geplunderd, zijn persoon mishandeld : voor dit alles verdient gij in den rijksban gedaan en vogelvrij verklaard to worden . Gij hebt echter nog veel meer misdaden gepleegd ; gij hebt
nog andere dan menschelij ke wetten geschonden ; meer dan menschelijke wrack verdient gij . Gij zijt in het heiligdom des Heeren
gebroken ; gij hebt uw handen aan een vader van de kerk geslagen ; het huffs Gods met bloed en roof bezoedeld . . .
Hebt gij haast gedaan? vie! de la Marck hem stampvoetend in de rede .
- Neen, was bet antwoord, want ik heb u de voorwaarden
nog niet medegedeeld, waarnaar gij gevraagd hebt .
Ga voort dan, hernam de la Marck, en draag zorg, dat de
voorwaarden mij beter dan de inleiding bevallen, of wee uw
grijs hoofd! en zich opnieuw achter in zijn stoel werpende, zat
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hij to knarsetanden, totdat het schuim van zijn lippen vloog, als
van de slagtanden van het woeste flier, welks naam en vel hij
droeg .
Dit zijn uw misdaden, hervatte de bisschop met kalme
onverschrokkenheid ; haar flu de voorwaarden, welke ik, als genadig vorst en christelijk kerkvoogd, alle persoonlijke beleedigingen en verongelijkingen vergetende en vergevende, u aanbied
Werp uw bevelhebbersstaf weg ; zie van alle heerschappij of ;
ontsla uw gevangenen ; geef uw roof terug ; verdeel de goederen
die u daarna mogen overblijven onder hen, die gij tot weduwen
en weezen hebt gemaakt ; bedek u met zak en asch ; aanvaard

den pelgrimsstaf, en ga in bedevaart naar Rome, en omen invloed ten uwen behoeve zullen wij bij de keizerlijke kamer van
Regensburg aanwenden tot behoud van uw leven, en bij omen
heiligen vader den Paus tot redding van uwe arme ziel .
Terwijl Lodewijk van Bourbon deze voorwaarden op zoo achtbaren toon voordroeg, of hij nog den bisschoppelijken zetel bekleed en de overweldiger smeekend aan zijn voeten gelegen had,
hief de dwingeland zich langzaam in zijn stoel overeind . De verhazing, die hem in den aanvang vervulde, maakte van lieverlede
plaats voor de razernij, waardoor hij overweldigd werd, totdat
hij, toen de bisschoppelijke toespraak geeindigd was, Nikkei
Blok aanziende, zijn vinger opstak, zonder een enkel woord to
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uiten . Onmiddellijk sloeg de woestaard toe, alsof hij bezig zou
zijn geweest met zijn ambacht in zijn slachthuis uit to oefenen,
en de vermoorde kerkvoogd zonk aan den voet van zijn eigen
bisschoppelijken troop peer . De Luikenaars, die zulk een verschrikkelijke ontknooping niet verwacht en gemeend hadden, dat
bet onderhoud met een of andere minnelijke schikking zou zijn
geeindigd, sprongen alien tegelijk op, als van den donder getrof f en, en legden hun verontwaardiging door luide wraakkreten aan den dag .
Maar Willem de la Marck, zijn vreeselijke stem verheffende,
schreeuwde hun toe : - Wat is dit, Luiksche ellendelingen ! omwroeters van bet slijk der Maas! Durft gij u tegen bet Wilde
Zwijn der Ardennen verzetten? Op, zwijnenwelpen! - een uitdrukking waarmee hij en anderen niet zelden zijn soldaten aanduidden. - Laat aan deze Vlaamsche varkens uw tanden zien .
Op dit bevel sprongen zijn volgers alien overeind, en daar zij
door de gansche zaal onder bun voormalige bondgenooten verspreid zaten, ja, zelfs op zulk een verrassing waren voorbereid,
had ieder van hun terstond zijn buurman bij de kraag gepakt,
terwijl hij met de rechterhand een breeden in lamp- en maanlicht schiterenden dolk zwaaide. Alley arm was opgeheven, mar
niet een enkele sloeg toe, want de slachtoffers waren to onverwachts overvallen om weerstand to bieden, en waarschijnlijk was
de la Marck's doe! alleen zijn burgerlijke bondgenooten schrik
aan to jagen.
Maar de cooed van Quentin Durward, door de verontwaardiging over hetgeen hij reeds had bijgewoond tot den hoogst mogelijken trap opgewonden, en door zijn voorbeeldlooze tegenwoordigheid van geest bestuurd, gal een geheel andere wending
aan dit tooneel . Het yolk van de la Marck nabootsende, wierp
hij zich op Karel Eberson, den zoon van den woesten dwingeland, en hem met gemak overmeesterende, hield hij zijn Schotschen dolk op liens hall en riep uit : - Speelt gij zulk spel?
Welaan, dap zal ik meedoen !
--- Hou daar! schreeuwde de la Marck terstond ; bet is maar
een grap ! Denkt gij, dat ik mijn goede vrienden en bondgenooten van Luik zou willen deren? Soldaten, laat los ; zet u peer ;
neemt lit kreng weg, - bet lijk van den bisschop een schop
gevende - dat dezen strij d tusschen vrienden heelt teweeggebracht, en laten wij alien twist in Bacchus edel pat versmoren .
ieder liet los, en krijgsvolk en burgers stonden elkander aan
to staren, alsof zij niet wisten of zij zich als vrienden dap we!
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als vijanden moesten beschouwen . Quentin Durward, van dit
oogenblik gebruik makende, zei overlaid :
-- Willem de Ia Marck, burgers en inwoners van Luik, hoort
mij aan ! -- En gij, jonge man, houd a stil ; -- want Karel

trachtte zich van hem los to maken, -- geenerlei leed zal u geschieden, tenzij er wederom een van die scherpe grappen mocht
voorvallen .
In 's duivels naam, wie zijt gij, riep de verbaasde de la
Marck, die ons in ons eigen leger de wet wilt voorschrijven en
gijzelaars van ons wilt nemen, van ons, die waarborgen van
anderen eischen, maar ze aan niemand geven?
--1k ben een dienaar van den koning van Frankrijk, was het
antwoord van den koenen Durward ; ik ben een boogschutter
van zijn Schotsche lijfwacht, gelijk gij aan mijn taal en kleeding wel bespeuren z ult . l k bevindt mij hier, om uw handelwijze
Bade to slaan en den koning er mee bekend to maken ; en ik
ben niet weinig verwonderd to zien, dat die meer van heidenen dan van christenen -- meer die van razenden, dan van
redelijke menschen is . De legerscharen van Karel van Bourgondie
zullen weldra tegen u komen oprukken, en zoo gij dan hulp van
Frankrijk verlangt, moet gij u thans antlers gedragen . Wat u
aangaat, mannen van Luik, ik raad u, om terstond naar uw stall
terug to keeren ; en indien iemand zich tegen uw vertrek verzet,
dan verklaar ik hem tot vijand van mijn meester, zijn allerchristelijkste majesteit van Frankrijk!
Frankrijk en Luik! Frankrijk en Luik! riepen het yolk van
Pavilion en vele andere burgers, wier cooed op de koene taal
van Durward weer begon to herleven . Frankrijk en Luik! en
lang leve de dappere boogschutter! Leven en sterven willen wij
met hem!
Willem de la Marck's oogen fonkelden van toorn, en hij greep
zijn dolk alsof hij dien naar het hart van den vermetelen
spreker wilde werpen ; maar om zich heen ziende, bespeurde hij
jets in de blikken van zijn soldaten, dat zelfs hij zich genoodzaakt zag to eerbiedigen . Velen van hun waxen Franschen en
alien van de onderhandsche hulp bewust, die Willem, zoowel in
manschappen als geld, van Lodewijk genoot, ja, sommigen waxen zelfs verontwaardigd over de daad van geweld en heiligschennis, die kort geleden was gepleegd . De naam van Karel van
Bourgondie ; iemand, die ongetwijfeld wegens de gebeurtenissen
van dezen nacht een vreeselijke wrack zou pogen uit to oefenen,
en het onverstandige van tegelijkertijd met de Luikenaars to
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twisten en den koning van Frankrijk to vertoornen, dit een en
antler maakte een diepen indruk op hun gemoed, hoe verward
het er anders in hun hersenen ook mocht uitzien . Kortom, de la
Marck zag duidelijk in, dat hij zelfs door zijn eigen yolk in
geen verdere gewelddadigheden zou worden ondersteund . Zijn
gramschap dus bedwingende, verklaarde hij, dat hij geenerlei
oogmerk tegen zijn goede vrienden van Luik had, en dat het
hun alien vrijstond om van Schonwald to vertrekken, wanneer
zij verkozen ; ofschoon hij gehoopt had, dat zij ter eere van hun
gezamenlijke overwinning, den nacht vroolijk met hem zouden
hebben doorgebracht. Met meet bedaardheid dan hij gewoonlijk
aan den dag legde, voegde hij er bij, dat hij bereid was om,
wegens de verdeeling van den buit en het maken van schikkingen voor hun onderlinge verdediging, hetzij den volgenden dag,
of wanneer zij anders mochten goedvinden, met hen to spreken ;
en middelerwijl vertrouwde hij, dat de Schotsche heer hem wel
het genoegen zou willen doen om den ganschen nacht het feest
to blijven bijwonen .
Quentin bedankte voor de uitnoodiging en zei, dat hij zich
naar Pavilion moest richten, daar hij den last had om zich aan
dezen to houden ; maar, dat hij hem ongetwijfeld vergezellen
zou, zoodra de burgemeester weer een bezoek bij den dapperen
Willem de la Marck zou gaan afleggen .
Zoo uw doen en laten van mij afhangt, zei Pavilion driftig, dan zult gij Schonwald waarschijnlijk onverwijld verlaten ;
en zoo gij er niet dan in mijn gezelschap weer heen gaat,
zult gij er niet spoedig terugkeeren .
Deze laatste woorden sprak de burgemeester nochthans binnensmonds, want hij durf de niet openiijk lucht geven aan gewaarwordingen, die hij echter niet geheel onderdrukken kon .
Houdt u dicht bij mij, jongens, zei hij vervolgens tot zijn
eigen yolk ; en wij zullen met alien mogelijken spoed dit roofnest verlaten .
Het grootste gedeelte der betere snort van Luiksche burgers
scheen van dezelfde gedachte als de burgemeester to zijn, en zij
waren op verre na zoo verblijd niet, toen Schonwald ingenomen
werd, als thans nu zij bet vooruitzicht hadden van weer behouden er buiten to geraken. Zonder den minsten tegenstand liet
men hen het kasteel uittrekken, en ook Quentin was niet weinig
verheugd, toen hij deze geduchte wallen achter zich had .
Voor de eerste maal sedert zij de vreeselijke zaal waren binnengetreden, waagde Quentin het gravin Isabella to vragen, hoe
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zij zich beyond .
wel, zeer wel, was bet met koortsachtige drift uitgesproken
antwoord . Houd u niet op met het doers an vragen ; laten wij
geen oogenblik met praten verliezen ; maar laat ons vluchten
laat ons vluchten!
Terwijl zij deze woorden sprak, poogde zij haar schreden to
verhaasten, maar met zoo weinig gevolg, dat zij van uitputting
bezweken zou zijn, indien Durward haar niet had ondersteund .
Met de teederheid van een moeder, die haar kind buiten gevaar
voert, nam de jonge Schot het kostbare panel in zijn armen, en
terwijl zij, aan alle andere gewaarwordingen behalve de zucht
tot zelfbehoud vreemd, haar arm om zijn hats sloeg, zou hij,
char dit het slot van al de gebeurtenissen van dezen nacht was,
niet gewenscht hebben aan eenig minder gevaar to zijn blootgesteld geweest .
De goede burgemeester werd van zijn kant door zijn getrouwen raadsman Pieter en nog een van zijn manners ondersteund
en voortgetrokken, totdat zij eindelijk bijna ademloos bij den
never van de rivier aankwamen . Daar ontmoetten zij een aantal burgers, die nieuwsgierig naar de bijzonderheden van al het
voorgevallene waren, en vooral bet ware wenschten to weten
van zekere geruchten, die er reeds wegens twist tusschen de
overwinnaars in omloop waren . De vele vragen, die hun gedaan
werden, ontwijkende, was het Pieter en eenigen der zijnen eindelijk gelukt om een boot to bekomen . Hier konden zij eenige
rust genieten, welke niet minder welkom was aan de steeds roerloos in de armen van haar redder liggende Isabella, dan aan
den goeden Pavilion, die, na een afgebroken reeks van dankbetuigingen tot Quentin to hebben uitgesproken, wiens gedachten elders to zeer bezig waren, om hem to kunnen antwoorden,
een lange redevoering hield tot Pieter over zijn eigen dapperheid en goedhartigheid, alsmede over de gevaren, waaraan deze
deugden hem, zoo bij de tegenwoordige als bij andere gelegenheden, hadden blootgesteld .
-- Pieter, Pieter, zei hij, de klachten van den vorigen avond
hervattende, zoo ik geen moedig hart bezeten had, dan zou ik
mij niet tegen bet opbrengen van den twintigsten penning hebben verzet, toen ieder antler zich liet welgevallen. -- Een minder onversaagd hart zou mij ook niet naar dien slag van St .
Tron hebben gekregen, waar een Henegouwsch man van wapenen mij met zijn laps in een moddersloot stootte, waaruit ik
niet weer geraken kon voor dat de slag voorbij was .
Diezelf de
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cooed was het, die mij dat nauwe harnas deed aantrekken, dat
mij het leven zou hebben gekost, zoo ik niet geholpen was door
dien jongen man, wiens ambacht vechten is, waarmee ik hem
van harte geluk wensch . En wat nu mijn goedhartigheid aangaat, Pieter, zij heel t mij tot een arm man gemaakt, dat is, zij
zou een arm man van mij gemaakt hebben, indien ik niet redelijk met aardsche goederen was gezegend geweest ; en de Hemel
weet, welke onaangenaamheden zij mij nog op den hals zal
halen met dames en gravinnen, en het bewaren van geheimen,
al hetwelk mij wel eens mijn halve fortuin, ja, mijn nek er bij,
zou kunnen kosten !
Bij deze woorden kon Quentin niet langer het stilzwijgen bewaren, maar verzekerde hem, dat, welke gevaren of nadeelen hij
ook, terwille van de jonge dame, die thans onder zijn bescherming was, ondervinden mocht, ze dankbaar zouden worden erkend en zooveel mogelijk vergoed .
Ik dank u, jonge boogschutter, ik dank u, zei de Luiksche
burger ; maar wie heef t u gezegd, dat ik eenige vergoeding van
u verlangde voor het verrichten van iets, dat ieder eerlijk man
zich tot plicht moet rekenen . Ik betuigde alleen mijn leedwezen
dat het mij nogal wat zou kunnen kosten, en ik vertrouw, dat
het mij vrij staat dit tegen mijn luitenant to zeggen, zonder to
doen denken, dat ik wegens hetgeen ik gedaan heb, berouw
gevoel .
Quentin begreep uit deze woorden, dat zijn nieuwe vriend tot
het talloos heir van weldoeners behoorde, die zich zelf met gemor
en zijdelingsche verwijten betalen, zonder daarmee iets verder
to bedoelen dan door het opsommen der gedane opofferingen het
gewicht van de bewezen diensten to doen gevoelen . Hij zei daarom niets verder en liet den burgemeester tegen zijn luitenant
maar voortpraten over al de gevaren en verliezen, waaraan zijn
ijver voor het algemeen welzijn hem reeds had blootgesteld,
totdat zij eindelijk achter het huffs van Pavilion aankwamen .
Het ware van deze zaak was, dat de man gevoelde iets van
zijn gewicht verloren to hebben door de rol, welke de jonge
Schot op het kasteel van Schonwald had vervuld ; en hoe verheugd hij ook daarover was geweest, scheen het hem thans bij
nadere overweging toe, dat hij een vermindering in zijn gewicht
had geleden, waarvoor hij zich trachtte schadeloos to stellen
door breed de rechten uit to meters, welke hij mocht doen gelden
op de dankbaarheid van zijn vaderland in het algemeen, van
zijn vrienden in het bijzonder, en bovenal op die der gravin van

Croye en van haar jeugdigen beschermer .
Iaar toen de boot achter zijn tuin was blijven liggen en
Pieter hem behouden aan wal had geholpen, scheen het, dat bet
aanraken van zijn eigen drempel plotseling al die gewaarwordingen van gekwetste eigenliefde had verdreven, en den misnoegden volksleider weer in den braven, goedhartigen en gastvrijen
burger had herschapen . Luid riep hij Truitje, en deze sprong
dan ook terstond to voorschijn, want angst en veees vergunden
weinig inwoners van Luik dien nacht eenigen slaap to genieten .
Zij ontving last om aan de schoone, half in onmacht liggende
vreemdelinge de meest mogelijke zorg to betoonen, en haar bekoorlijkheden bewonderende, terwijl zij met haar droefheid diep
medelijden gevoelde, kweet het goede Truitje zich van dezen
plicht met al de teederheid van een zuster .
Hoe laat het ook mocht wezen, en hoe vermoeid de burgemeester ook was, had Quentin nochtans veel moeite om aan
een flesch keurigen wijn, zoo oud als de slag van Azincourt, to
ontkomen, en zou zich genoodzaakt hebben gezien em zich daaraan to onderwerpen, zoo de vrouw des huizes, die Pavilion's
luid geschreeuw om de sleutels van den kelder uit haar slaapkamer had doers komen, hem niet had bevrijd . Zij was een klein,
gezet, bedrijvig vrouwtie, dat er in haar tijd goed had uitgezien,
maar wier voornaamste kenmerken sedert verscheicIene jaren
hadden bestaan in een rooden puntigen news, een schelle stem
en een vast besluit, dat do burgemeester, wegens het gezag dat
hid buiten het huffs uitoefende, daarbinnen onder een behoorlijke
tucht zou blijven .
Nauwelijks had zij den aard van bet geschil tusschen haar
man en liens gast vernomen, of zij verklaarde ronduit, dat de
eerste, inplaats van nog meer wiin noodig to hebben, reeds veel
to veel had gebruikt ; en wel verre van eenigen der talrijke sleutels, die aan een zilveren ketting aan haar zijde hingen, aan to
wenden om aan het verlangen van haar echtvriend to voldoen,
keerde zip hem zonder complimenten den rug toe, en bracht
Quentin naar bet nette kamertje, waar hij den nacht zou doorbrengen, en wel bij bet gent van zoovele voorwerpen van gemak en gent, als hij waarschijnlijk tot hiertoe nog nooit had
gekend ; zoover overtroffen de rijke Vlamingen van dien tijd,
met alleen de arme ruwe Schotten, maar zelfs de Franschen, in
al de geriefelijkheden van bet huiselijk levers .
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HOOFDSTUK XXIII
DE VLUCHT
In weerwil van een mengeling van vreugde en vrees, twijfel,
angst en andere heftige gewaarwordingen, hadden de overgroote
vermoeienissen van den vorigen dag de uitwerking om den jongen Schot in een diepe rust to doen verzinken, welke tot laat in
den volgenden morgen voortduurde, toen hij zijn waardigen
gastheer met een bezorgd voorkomen zijn slaapvertrek zag binnentreden .
De goede looier plaatste zich naast het bed van zijn gist en
begun een lange rede to houden over de plichten van den huwelijken staat, en bovenal over het oppergezag, dat de man in
alle geschillen met zijn vrouw, als een heilig recht, behoorde
to handhaven . Quentin hoorde deze rede niet zonder eenige
bezorgdheid aan . Hij wilt, dat gehuwde mannen, als andere strijdende mogendheden, dikwijls Te Deuin zingen, minder om een
behaalde zegepraal to vieren, dan wel om een geleden nederlaag
to verbergen, en hij haastte zich den grond meer van nabij to
peilen, door zijn hoop to uiten, dat hun komst aan de vrouw
des huizes geen last had veroorzaakt .
Last! herhaalde de burgemeester ; neen, er is geen vrouw
ter wereld beter voorbereid dan zij om gasten to ontvangen .
Altijd is zij blij haar vrienden to mogen onthalen, en zij heeft
steeds een zindelijke kamer en een goeden maaltijd gereed . Niemand is zoo gastvrij als zij ; alleen, het is maar jammer, dat zij
wat zonderling van aard is.
Kortom, ons verblijf alhier is haar onaangenaam, zei de
Schot, uit bet bed springende en zich beginnende aan to kleeden . Zoo ik maar zeker was, dat de gravin, na de gruwelijkheden
van den afgeloopen nacht, zich in staat beyond om de refs
to aanvaarden, zouden wij het kwaad tenminste niet vergrooten
doer Pen oogenblik langer to vertoeven .
Dat is joist, hernam Pavilion, hetgeen ook de jongedame
tegen mijn vrouw heeft gezegd ; en ik wenschte we!, dat gij de
kleur eens gezien had, die zich daarbij over haar geheele gclaat
verspreidde . Een melkmeid, die een paar our ver tegen den wind
op schaatsen naar de markt is gekomen, is een lelie bij haar
vergeleken . -- Het verwondert mij niet, dat mijn vrouw eenigszins jaloersch is .
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l-leef t de gravin haar kamer dan reeds verlaten? vroeg
Quentin, voortgaande zich met nog meer spoed to kleeden dan
tevoren
-- Ja, antwoordde Pavilion, en zij staat met ongeduld op u
to wachten, om to overleggen, welken weg het best zal zijn om
in to slaan - daar gij beide dan toch vertrekken wilt -- M aar
ik vertrouw, dat gij tenminste eerst zult ontbijten?
Waarom zijt gij mij dit niet vroeger komen zeggen? vroeg
Quentin op min of meer ongeduldigen toon .
Zacht wat, zacht vat ! sprak de burgemeester, ik heb bet
u, dunkt mij, nog al to spoedig gezegd, indien gij u de zaak zoo
sterk aantrekt . Ik heb u nog meer to zeggen, als ik maar denken kon, dat gij geduld genoeg zoudt hebben om mij aan to
hooren .
-- Spreek op, mijnheer, zoo spoedig en zoo snel gij kunt . -Ik hoor u aandachtig aan .
-- Welnu dan, een woord slechts, en dit is, dat Truitje, die
zich het vertrek van die lieve dame zoozeer aantrekt, alsof het
haar zuster was, van oordeel is, dat gij u behoort to vermommen
want er loopt een gerucht in de stall, dat de gravinnen van
Croye in pelgrimskleeren door bet land reizen, van een boogschutter der Schotsche lijfwacht van koning Lodewijk vergezeld ; en men zegt, dat een der twee in den afgeloopen nacht,
nadat wij het kasteel verlaten hebben, door een Bohemer op
Schonwald is gebracht, die aan Willem de la Marck zou hebben
gezegd, dat gij met geenerlei boodschap noch aan hem, noch
aan de Luikenaars belast waart en de jonge gravin had ontvoerd . Al dit nieuws is dezen morgen van Schonwald gekomen
en ons en de overigen leden van den ra ad meegedeeld, die niet
wisten waartoe to besluiten ; want, niettegenstaande wij van
oordeel zijn, dat Willem de la Marck ons en den bisschop vat
al to ruw behandeld heeft houdt men hem echter algemeen voor
een in den grond goedhartig mensch, namelijk, wanneer hij niet
beschonken is, en voor den eenigen persoon, die geschikt is om
ons tegen den hertog van Bourgondie aan to voeren ; en inderdaad, zooals de taken thans staan, schijnt het ook mij toe, dat
wij ons op goeden voet met hem moeten houden, want wij zijn
to ver gegaan om terug to treden .
De raad van uw dochter is goed, antwoordde Quentin,
zich van alle verwijten en vermaningen onthoudende, die hij
wel tag dat niet bij machte zouden zijn om een besluit to doen
veranderen, dat de overheidspersoon zoowel in overeenstemming
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met de vooroordeelen van zijn partij als met de neiging van zijn
huisvrouw genomen had . De raad van uw dochter is verstandig : wij moeten vermomd vertrekken, en das wel terstond . Wij
molten ons, vertrouw ik, op uw geheimhouding verlaten, en de
middelen tot ontkoming zult gij ons wel willen verschaffen .
Van ganscher harte, van ganscher harte ! riep de burgemeester, die, over de waardigheid van zijn gedrag weinig tevreden, gretig een gelegenheid aanpakte om het eenigszins to vergoeden . l k zal nooit vergeten, das ik gisteravond mijn leven aan
u heb to danken gehad, zoowel toen gij mij van das vaste
harms hebt verlost, als toen gij mij uit die andere nog grootere
verlegenheid gored hebt, want das Zwijn en zijn gebroed zien er
meer als duivels dan als menschen uit, lk zal u dus zoo getrouw
zijn als hot hecht aan bet lemmer, gelijk onze messenmakers zeggen, die de beste in de wereld zijn . -- En daar gij thans gereed
zijt, verzoek ik u mij to volgen, en gij zult zien, hoever ik u
vertrouwen durf .
De burgemeester leidde hem uit de slaapkamer naar zijn kantoortje, en na de dour zorgvuldig gesloten en een wantrouwenden blik om zich heen geslagen to hebben, opende hij een achter
hot behangsel verborgen kabinetje, waarin verscheidene ijzeren
kisten stonden . Van een ervan, die vol met zilvergeld was,
lichtte hij vervolgens hot deksel op en verzocht Quentin om er
zoo veel uit to nemen, als hij, tot bestrijding der onkosten voor
zich en de gravin, dacht noodig to hebben .
Daar hot geld, waarvan Quentin bij zijn vertrek van du Plessis voorzien word, bijna geheel was uitgegeven, aarzelde hij geen
oot enblik om de som van twee honderd gulden aan to nemen ;
en hiermede lichtte hij geen goring pak van Pavilion's hart, d e
doze vrijwillige, maar gevaarvolle leening als een vergoeding
beschouwde voor hot gemis van gastvrijheid, waaraan onderscheidene redenen hem noodza.akten zich schuldig to maken .
Na zijn schatkamer weer zorgvuldig to hebben gesloten, geleidde de rijke Vlaming zijn gast weer naar de zijkamer, waar
hij de gravin als een Vlaamsch burgermeisje vond gekleed . Niemand was bij haar dan Truitje, die nog steeds bezig was met
Isabella's kleeding to voltooien en haar to zeggen, hoe zij zich
houden moest . Zij reikte hem haar hand toe, die hij eerbiedig
kuste, en zei
Mijnheer Durward, wij moeten onze vrienden verlaten,
tenzij ik een gedeelte der rampen over hen brengen wilde, die mij
seders mijn vaders flood overal vervolgden . Gij moot een antler
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gewaad aantrekken en met mij gaan, tenminste zoo bet u ook
niet verveelt zulk een ongelukkig wezen als ik ben, langer to
beschermen .
1k! 1k u niet langer willen dienen! Tot aan bet einde der
aarde ga ik met u! Maar gij zelf, zijt gij wel in staat om de
refs to ondernemen? Kunt gij, na de verschrikkelijkheden van
den afgeloopen nacht . . .
Herinner mij daaraan niet ; zij zijn voor mij als verwarde
afgrijselijke droomen. - Is de goede bisschop het ontkomen?
1k vertrouw, dat hij in vrijheid is, antwoordde Quentin,
terwijl hij Pavilion, die gereed scheen om de geheele zaak to
gaan verhalen, een teeken gaf am to zwijgen .
- Zou het mogelijk voor ons wezen am bij hem to komen?
Heeft hij eenige macht verzameld? vroeg de gravin .
Zijn eenige hoop is in den Hemel, maar waar gij oak
moogt wenschen to gaan, ik blijf bij u, am u tot den laatsten
druppel bloeds to beschermen .
- Wij moeten er over nadenken, hernam Isabella, en na een
oogenblik stilzwijgen voegde zij er bij : een klooster zou mijn
keus zijn, maar ik vrees, dat ik daar slecht beveiligd zou zijn
tegen mijn vervolgers .
Hum, hum ! zei daarop de burgemeester ; binnen de grenzen van Luik zou ik tenminste niet gaarne eenig klooster
aanbevelen ; want, hoewel het Zwijn der Ardennen een dapper
krijgshoof d, een trouw bondgenoot en een vriend van onze stall
is, heeft hij echter ruwe grillen en betoont in bet algemeen weinig eerbied voor kloosters en andere kerkelijke gestichten . Men
zegt, dat hij altijd een twintigtal nonnen -- dat is gewezen nonnen - in zijn gevolg heef t .
Maak u spoedig gereed, mijnheer Durward, zei de gravin,
den burgemeester in de rede vallende ; op u alleen wil ik mij
verlaten .
Nauwelijks waxen Quentin en Pavilion buiten de kamer, of
Isabella deed Truitje onderscheidene vragen omtrent de wegen
als anderszins, en dat wel met zoo veel nauwkeurigheid en helderheid van geest, dat de burgemeestersdochter zich niet kon
weerhouden uit to roepen
Waarlijk, gravin, ik bewonder u! Ik heb wel eens van mannenkloekheid hooren praten, maar de uwe schijnt mij toe bovenmenschelijk to zijn .
De noodzakelijkheid, mijn goede vriendin, is de moeder
van den cooed, zoowel als van de uitvindingen. Het is nag niet
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lang geleden, dat ik in onmacht viel, wanneer ik een druppel
bloed uit een lichte wand zag vloeien . Sedert heb ik bet levensbloed am mij been zien stroomen, en toch heb ik mijn tegenwoordigheid van geest niet verloren . -- Denk evenwel niet, dat
de tack gemakkelijk was, voegde zij er bij, haar bevende hand
op Truitjes arm leggende, maar met vaste stem : De kleine wereld in mij is aan een bezetting gelijk, die door duizenden vijanden belegerd wordt, die men slechts door den meest mogelijkefi
schijn van stoutmoedigheid weerhouden kan am haar van alle
kanten to bestormen . Zoo mijn toestand maar iets minder gevaarlijk was dan bij inderdaad is, zoo ik niet overtuigd was,
dat de eenige kans die ik heb om een lot to ontgaan oneindig
verschrikkelijker dan de flood zelf, alleen in mijn kloekheid
gelegen is -- dan, Geertruida, zou ik mij op flit oogenblik in
uw armen werpen en mijn hart door zulk een vloed van tranen
lucht geven, als ooit aan de oogen van een rampzalige ontsprongen zijn .
Doe flit niet, gravin, zei bet deelnemende Truitje ; schep
cooed, doe uw gebeden, vertrouw op de bescherming des Hemels
en zeker, zoo de Hemel ooit iemand, die gereed stand am to
bezwijken, een redder toezond, dan is die kloeke jongeman tot
den uwen bestemd . Nag is er een, voegde zij er diep blozende
bij, die mij niet geheel onverschillig is . Zeg mijn vader niets,
maar ik heb mijn minnaar, Hans Glover, last gegeven om u aan
de Oostpoort op to wachten, en mij nooit weer onder de oogen
to komen, tenzij met de tijding, flat bij u veilig tot over onze
grenzen beef t geb racht .
De gravin wist bet goedhartige burgermeisje op geen andere
wijze haar dankbaarheid to betuigen, dan door een teedere kus,
die met groote hartelijkheid beantwoord werd, terwijl Truitje
zei : -- Als oak twee meisjes met haar minnaars niet in een
plan van vermomming en ontkoming zouden kunnen slagen, dan
zou de wereld wel veranderd moeten wezen .
Eenige van deze woorden brachten de kleur wederom op
Isabella's bleeke wangen, en ze werd door de plotselinge verschijning van Quentin in bet geheel niet verminderd . Hij trail
de kamer binnen, in bet Zondagsche pak van Pieter uitgedost
die zijn belangstelling in den jongen Schot aan den flag gelegd
had, door de vaardigheid, waarmee bij bet aan hem had afgestaan, terwijl bij tevens zwoer, flat, al moest oak zijn eigen
huid als die van een as gelooid warden, zij niets uit hem krijgen
zouden, wat tot ontdekking der jongelieden zou kunnen aanleiQuentin Durward. 19
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ding geven. Twee goede paarden stonden er, door de zorg van
de oude juffrouw Pavilion, in gereedheid, want deze goede vrouw
gunde Isabella volstrekt niets kwaads, als zij zich en haar hues
maar van de gevaren kon bevrijden, waaraan het verleenen van
een onderkomen aan de gravin haar blootstelde . Zij zag het
jeugdige paar dan ook met veel genoegen opstijgen en wegrijden,
na hen gezegd to hebben, dat zij Pieter slechts in het oog hadden to houden om aan de Oostpoort to komen, daar deze hen op
eenigen of stand ongemerkt vooruit zou gaan .
Loodra haar gasten waren vertrokken, hield juffrouw Pavilion een large rede tot haar dochter over de dwaasheid van
het lezen van romans, waardoor de zwierige hof dames zoo stout
en ondernemend waren geworden, dat zij, inplaats van zich op
de plichten van het huishouden toe to leggen, moesten gaan
omdolen, door niemand vergezeld dan door den een of anderen
doeniet van een schildknaap, verloopen page of zedeloozen boogschutter uit vreemde landen, en dit tot groot gevaar van haar
gezondheid en bezittingen, en tot onherstelbaar verlies van haar
goeden naam.
Geertruida hoorde dit alles zwijgend aan, maar haar inborst
in aanmerking nemende, mag men er met recht aan twijfelen, of
zij er wel de toepassing aan gaf, welke door haar moeder bedoeld werd .
De reizigers hadden intusschen de Oostpoort bereikt, zonder
eenigen hinder van de drommen yolks, die overal in de straten
verzameld waren, daar deze veel to veel door de staatkundige
geruchten van het oogenblik werden bezig gehouden, am eenige
opmerkzaamheid to verleenen aan twee personen, velke die zoo
weinig schenen to verdienen . De wachten trokken zij voorbij door
middel van een paspoort, dat Pavilion hun bezorgd had, en
van Pieter Gaislaer werd met een vriendelijken, maar korten
heilwensch afscheid genomen . Onmiddellijk daarop voegde zich
een lustig op een grijs paard gezeten jongeman bij hen, die zich
als Hans Glover, den vrijer van Truitje Pavilion, bekend maakte .
Het was een knaap met een aangezicht, dat meer vroolijkheid
en opgeruimdheid dan geest scheen aan to kondigen, en over het
geheel oordeelde Isabella hem nauwelijks waardig de minnaar
van het edele Truitje to wezen . Hij scheen echter alleszins geneigd, om aan de bedoelingen van zijn meisje to beantwoorden,
want, na de twee reizigers eerbiedig to hebben gegroet, vroeg
hij de gravin in het Vlaamsch, op weaken weg zij verlangde to
worden geleid.
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-- Naar de naastbij gelegen stall op de grenzen van Brabant,
was het antwoord.
Gij hebt dus besloten daarheen to trekken? zei Quentin,
haar dicht naderende en in bet Fransch, dat de girls niet
verstond .
Zeker, antwoordde Isabella ; want in den toestand, waarin
ik mij thans bevind, zou het niet weinig nadeelig voor mij zijn,
zulk een refs to verlengen, al wist ik ook, dat een strenge
gevangenis mij aan bet erode ervan wachtte .
Een gevangenis, zei Quentin,
1a, mijn vriend, een gevangenis, maar ik zal wel zorgen,
dat gij die niet met mij zult deelen .
Spreek, spreek toch niet van mij . Mocht ik a slechts in
veiligheid zien ; mijn eigen taken verdienen uw aandacht niet .
Spreek zoo laid niet, zei de gravin, wat moet onze Bids
wel denken? -- Gij ziet, hij is reeds vooruitgereden, en inderdaad, de goedhartige Vlaming, doende hetgeen hij wenschen zou,
dat hem geschiedde, had hen, toen hij Quentin de gravin zag naderen, van de tegenwoordigheid van een derde bevriid . --- Ja, grog
zij voort, toen zij zag, dat zij niet werden beluisterd, u mijn
vriend, mijn beschermer -- want waarom zou ik mij schamen u
zoo to noemen als de Hemel u daartoe heeft aangewezen? -- is
het mijn plicht to zeggen, dat ik besloten ben em naar mijn
vaderland terug to keeren en mij aan de genade van den hertog
van Bourgondie over to geven . Het was een verkeerde, maar
welmeenende raad, welke mij heeft overgehaald om mij aan zijn
gezag to onttrekken en mij in de armen van den listigen en valschen Lodewijk van Frankrijk to werpen .
En gij zijt dus besloten de bruid van Campo-Basso, Karel's
onwaardigen gunsteling, to worden? vroeg Quentin met een stem,
waarin de worsteling van het zielelijden met de poging om een
onverschilligen toon aan to nemen merkbaar was ; niet ongelijk
aan die van den veroordeelden misdadiger, wanneer hij, een
gerustheid vertoonende, welke hij zeer verre is van to gevoelen,
vraagt of de last tot bet uitvoeren van het vonnis nog niet is
gekomen .
Neen, Durward, neen, antwoordde Isabella, zich in haar
zadel oprichtende, daartoe zal al de macht van Bourgondie geen
dochter van bet huffs van Croye kunnen dwingen . Karel moge
zich meester van mijn bezittingen maken en mij in een klooster
opsluiten ; maar dit is ook bet ergste, dat ik to verwachten heb ;
en _zelfs wil ik liever een nog erger lot verduren . .an mijn hand
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aan Campo-Basso geven .
Het ergste! herhaalde Quentin ; en wat kan er erger zijn
dan berooving en gevangenschap? 0, bedenk, terwijl gij de vrije
lucht nag inademt en iemand bij u hebt, die zijn leven wagen
wil, am u naar Engeland, Duitschland, ja, naar Schotland to
geleiden, in al welke landen bet u aan geen edelmoedige beschermers ontbreken zal, bedenk u rijpelijk, eer gij uw vrijheid,
bet edeiste geschenk van den Hemel, opoffert!
Met een droevigen glimlach luisterde Isabella naar deze lafspraak der vrijheid, en, na een oogenblik stilzwijgen antwoordde
zij : -- De vrijheid is voor den man alleen . -- De vrouw heeft
altijd een beschermer noodig, daar de natuur haar bet vermogen
heef t geweigerd om zich zelf to verdedigen . En in wien kan ik
er een vinden? In den wellustigen Eduard van Engeland? In
den dronken Wenceslaus van Duitschland? In Schotland? 0,
Durward, ware ik uw zuster, en kondt gij mij een schuilplaats in
de bergen beloven, die gij met zoo veel ingenamenheid beschrijft,
kon ik daar, uit genade, of voor de weinige kleinooden, welke
mij zijn overgebleven, een gerust leven leiden en mijn lot vergeten ; kondt gij mij de bescherming verzekeren van de een of
andere achtenswaardige vrouw, of van een baron, op wiens hart
men zich niet minder dan op zijn zwaard verlaten mocht,
lit zou nag een vooruitzicht wezen, verdere opofferingen waardig !
Deze woorden werden uitgesproken met een stem, welker teederheid Quentin met vreugd vervulde en tegelijk zijn hart doorboorde. Hij aarzelde een oogenblik voor hij antwoordde . Hij
dacht over de mogelijkheid na, om de gravin een schuilplaats
in Schotland to verschaffen ; maar de treurige waarheid drong
zich aan hem op, dat het laag en wreed tevens zou wezen, haar
lien stag aan to raden, terwijl hij in de verste verte de middelen niet bezat om hem naar wensch to doen uitvallen . - Gravin, zei hij eindelijk, ik zou valsch en tegen mijn ridderlijken
eel handelen, als ik u eenig plan liet bouwen op het denkbeeld
dat ik in staat zou zijn am u in Schotland eenige andere bescherming to bieden dan van mijn arm . 1k weet niet, dat mijn
bloed meer in de aderen van een enkel persoon in mijn vaderland
vloeit . De baron van Innerquharity bestormde ons kasteel midden
in den nacht, en doodle alien, die mijn naam droegen . Beyond
ik mij opnieuw in Schotland, ik zou de vijanden van mijn geslacht vermogend en talrijk vinden, terwijl ik niets bezitten zou
om tegenover hun woede to stellen ; en zelf s al was de koning
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geneigd om mij recht to verschaffen, dan zou hij nog, om het
onrecht van een niets beduidend persoon to herstellen, geen leenman durven vertoornen, die vijf honderd ruiters onder zijn
bevelen heef t.
Helaas! zei de gravin, geen hoekje op de wereld is dan
van onderdrukking vrij . Tusschen de onvruchtbare bergen, die
zoo weinig begeerlijke voorwerpen bezitten, woedt zij niet minder dan in deze rijke, van alles overvloeiende landen !
-- Het is een treurige waarheid, die ik niet loochenen kan,
hernam de Schot, dat onze in vijandschap levende geslachten,
voor weinig meer dan het genet der wrack en den lust tot bloedvergieten, elkanders beulen zijn . De Ogilvien en huns gelijken
plegen dezelfde gruwelen in Schotland als de la Marck en zijn
roovers bier.
Geen woord dus meer van Schotland, zei Isabella, op een
teen van onverschilligheid, die misschien meer voorgewend dan
wezenlijk was ; geen woord van Schotland meer, dat ik inderdaad in scherts noemde, om to zien, of gij mij waarlijk bet onrustigste punt van Europa als een plaats van rust zoudt durven
aanbevelen . Ik wilde uw openhartigheid slechts eens op de proef
stellen, en met genoegen zie ik, dat ik mij daarop verlaten kan,
zelfs dan, wanneer zij met uw vaderlandsche vooroordeelen in
strijd zou kunnen komen . Nog eens dan, ik wit can geen andere
bescherming denken dan die, welke Karel van Bourgondie mij
verleenen zal .
=- En waarom dan nog niet liever naar uw eigen kasteel gegaan, gelijk gij to Tours voornemens was? Waarom de vasallen
van uw vader niet bijeengeroepen en een verdrag met Bourgondie gesloten, liever dan u onvoorwaardelijk over to geven? Er
meet zeker menig kloek man to vinden zijn, die zich met vreugde
can uw zaak wijden zou ; tenminste, ik ken er een, die zijn leven
gaarne zou verliezen, om bet voorbeeld to geven .
-- Helaas! antwoordde Isabella ; dat plan, door Lodewijk, en,
gelijk alle andere, meer tot zijn voordeel dan tot bet mijne, uitgedacht, is onuitvoerbaar geworden sedert bet, door den dubbelen verrader Zamet Hayraddin, can Bourgondie verraden is .
Mijn bloedverwant werd teen in de gevangenis gezet en mijn
kasteel met soldaten gevuld . Elke poging van mijn kant zou mijn
vasallen slechts can de wrack van hertog Karel blootstellen, en
waarom zou ik nog meer bleed doen storten dan reeds voor een
zoo nietige zaak heef t moeten vloeien? Neen, als een gehoorzame vasal, wit ik mij can mijn heer onderwerpen in alles, wat
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geen inbreuk op mijn persoonlijke vrijheid van keuze maakt, en
to meer, omdat ik onderstel dat mijn tame Hameline, die mijn
vlucht het eerst aanraadde, zelf dien stag reeds gedaan heeft .
Uw tame ! herhaalde Quentin, bij wien deze naam herinneringen opwekte, waarvan de jonge gravin onbewust was, en die
de melee opeenvolging van groote gebeurtenissen, welke hem
meer van nabij betroffen, als uit zijn geheugen hadden gewischt .
ja, mijn tame, gravin Hameline van Croye, is u jets van
haar hekend? Ik vertrouw, dat zij zich under de bescherming
van den Bourgondischen standaard bevindt . -- Gij zwijgt .
Weet gij dan jets van haar?
Deze Iaatste vraag, met angst en bezorgdheid uitgesproken,
noidzaakte Quentin urn eenige mededeelingen to doers van hetgeen hem omtrent de gravin hekend was . Hij zei, dat hij geroepen was geweest om haar in een vlucht van het kasteel to vergezellen, en dat hij niet getwijfeld had, of ook gravin Isabella
zou daaraan deelgenomen hebben . Daarna verhaalde hij de ontdekicing, dat zij er niet bij tegemwoordig was, en eindelijk zijn
terugkeer naar het kasteel en de omstandigheden, waarin hij het
gevonden had . Hij sprak evenwel geen woord van de bedoeling,
waarmee het duidelijk was, dat gravin Hameline het kasteel van
Schonwald had verlaten, noch van bet gerucht, dat zij in handers
van Willerri de la Marck was gevallen . Zijn kieschheid belette
hem van de eerste to gewagen, en zijn bezorgdheid voor de aandoeningen van zijn reisgezellin, in een oogenblik, waarin zij zooveel geestkracht behoefde, verhinderde hem van de Iaatste tijd g
to spreken, die hem bovendien ook slechts als een bloot gerucht
was ter oore gekomen .
Dit verhaal, ofschoon nog deze belangrijke omstandigheden
verzwegen bleven, maakte een deepen indruk op gravin Isabella,
die, na eenigen tijd zwijgend to zijn voortgereden, op misnoegden
tours zei : - En aldus verliet gij mijn tame in een bosch, aan de
genade van een snooden Bohemer en een verraderlijke dienstrnaadd overgelaten? - Arme tame, hoe dikwijls placht gij de
goede trouw van dezen jongen man to prijzen!
En zoo ik niet aldus gehandeld had, antwoordde Quentin,
net zonder reden verstoord over de uitlegging, welke er aan
zijn gedrag gegeven wend, wat zou dan het lot van haar geweest zijn, aan wier dienst ik veel inniger verknocht was? Had ik
gravin Hameline van Croye niet overgelaten aan hen, dien zij
zelf tot raadgevers gekozen had, dan zou gravin Isabella de braid
zijn van Willem de la Marck, het Wilde Zwijn der Ardennen .
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-- Gij hebt gelijk, hernam Isabella op haar gewonen toon, en
ik, die de vruchten van uw zelf verloochening pluk, heb a groot
onrecht aangedaan . Maar, mijn ongelukkige tame! En die vuige
Marthon, die haar vertrouwen zoozeer genoot en het zoo weinig
verdiende! gij was het, die mijn tame met die ell ndige Lamet
en Hayraddin Maugrabin in kennis bracht, die door hun zoogenaamde wetenschap van sterrekijken en waarzeggen zulk een
grooten invloed op haar verkregen ; zij was bet, die, hun voorzeggingen ondersteunende, haar - hoe zal ik ze noemen? -- haar
hersenschimmen van huwelij ken en minnaars aanmoedigde, welke
de ouderdom van mijn tame zoo onwaarschijnlijk m aakte . l k
twijfel geenszins of van den beginne of aan zijn ons deze lagers
door Lodewij k van t; r ankrij k gelcgd, teneinde ons to overreden
on1 tot hem ooze toevlucht to nemen ; en hoe onkoninklijk, hoe
onridderlijk, hoe onedel hij zich, na deze onvoorzichtige daad
van omen kant, jegens ons gedragen beef t, daarvan knot gij,
Quentin, tot getuige strekken . Maar helaas! mijn tame! wat
denkt gij, dat haar lot zal zijn?
Durward, die wilde trachten bij haar een hoop to vestigen,
welke hij zeif niet koesteren kon, antwoordde, dat de geldzucht
van dit yolk grooter dan eenige andere hartstocht was ; dat
Marthon, zelfs toen hij hen verlaten had, als de beschermster
van mevrouw Hameline screen to handelen ; en eindelijk, dat bet
moeilijk was to gissen, welk oogmerk deze ellendelingen konden
hopen to bereiken, door gravin Hameline to mishandelen of to
vermoorden, terwijl zij zich zeer konden bevoordeelen door zorg
voor haar to dragen .
Teneinde Isabella's gedachten van dit treurige onderwerp of
to leiden, verhaalde Durward haar rondborstig bet verraad, dat
hij bij Namen had ontdekt en dat tusschen den koning en willem de la Marck screen to zijn beraamd . Isabella beefde van
afgrijzen, maar zij herstelde zich spoedig en zei : lk schaam mij,
en ik heb gezondigd door aan de bescherming der heiligen to
kunnen twijfelen, om voor een oogenblik bet gelukken van zulk
een wreed, snood, eerloos ontwerp mogelijk to rekenen, terwijl
er medelijdende oogen in den Hemel zijn, die ons met schrik en
afschuw moet vervullen, maar men zou godloochenaar moeten
wezen orn to gelooven, dat zulk een daad van verraad en eerloosheid ooit zou kunnen slagen . Thans begrijp ik, waarom die
huichelende Marthon dikwijls elk vonkje van ongenoegen tusschen mijn arme tame en mij zocht aan to blazen, terwijl zij
steeds diegene van ons, bij wie zij zich beyond, met een vleiende
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slangentong tegen de afwezende opzette . Nooit echter kon ik
droomen, dat zij zoo ver zou gegaan zijn van mijn tante, die mij
zoo lief had, over to halen om mij to Schonwald achter to
laten, terwij 1 zij zelf ontvluchtte .
Heeft hnevrouw Hameline u dan niet van haar voorgenomen vlucht gesproken? zei Quentin.
Neen, antwoordde Isabella, maar zij gewaagde van jets,
dat Marthon mij zeggen moest. Om de waarheid to zeggen, het
hoofd van mijn tame was zoozeer op hob geraakt door de geheimzinnige wartaal van Hayraddin, met wien zij nog djenzelfden dag een bang en geheim gesprek gehouden had, en zij liet
zich zoo vebe en wonderlijke woorden ontvallen, dat - dat ik,
in een woord, het niet gepast oordeelde, om haar in zulk een
gemoedsgesteldheid eenige verklaring to vragen . - Het was intusschen wreed, mij op die wijze achter to laten !
-- Ik geloof mevrouw Hameline van zulk een voornemen to
kunnen vrijpleiten, zei Quentin, want zoo groot was de verwarring van het oogenblik en de duisternis van den nacht, dat ik
geloof, dat zij zich even zeker door haar nicht vergezeld waande als ik, die, door Marthon's kleeding en gedrag misleid, meende in gezelschap van de twee gravinnen van Croye to zijn,
en van haar vooral, voegde hij er bij, met een zachte, maar doordringende stem, zonder wie geen wereld van rijkdommen mij zou
hebben kunnen in verzoeking brengen Schonwald to verlaten .
Isabella zag voor zich en scheen den nadruk, waarmee Quentin deze woorden uitsprak, nauwelijks to hebben opgemerkt . Zij
wendde haar gelaat evenwel weer tot hem, toen hij over de
staatkunde van koning Lodewijk begon to spreken, en tengevolge van hun wederzijdsche mededeelingen, was het niet moeilijk voor hen om in to zien, dat de twee Bohemers met hun
medeplichtige Marthon de dienaars van dien listigen vorst waren
geweest, niettegenstaande Zamet, de oudste, met een zijn stain
geheel eigen trouweloosheid, gepoogd had een dubbel spel to
spelen en dienovereenkomstig was gestraf t .
Op deze vertrouwelijke wijze, en de zonderlingheid van hun
toestand, zooweb als de gevaren van den weg, geheel vergetende,
zetten de reizigers hun tocht gedurende verscheidene uren voort,
alleen halt houdende in een afgelegen dorp, waarheen Hans Glover hen geleidde, om hun paarden to voederen . Deze jongeman
gedroeg zich in able opzichten met groote bescheidenheid en
overleg .
De of stand, welke tot hiertoe de twee minnenden
want al-
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dus mogen wij hen thans noemen - van elkander had gescheiden, scheen door de omstandigheden, waarin' zij waren geplaatst,
to zijn vernietigd ; want, indien de gravin op een hoogeren rang
kon roemen en op een oneindig grooter vermogen aanspraak
had dan Quentin, wiens eenige bezitting zijn zwaard was, moest
men van den anderen kant in aanmerking nemen, dat zij voor
het oogenblik niet rijker was dan hij, en haar veiligheid, eer en
leven geheel aan zijn getrouwheid en cooed to danken had . Zij
spraken wel niet van lief de, want, hoewel de gravin, van dankbaarheid vervuld, zulk een liefdesverklaring zou hebben kunnen vergeven, zou Quentin, wiens tong, zoowel door natuurlijke beschroomdheid als door ridderlijke gevoelens, in toom
werd gehouden, het als een schandelijk misbruik van haar toestand hebben beschouwd, indien hij het geringste had gezegd,
dat den schijn kon hebben of hij zich van de gelegenheid wilde
bedienen, welke deze hem verschaf te . Zij spraken van geen lief de,
maar het denken daaraan was van beide kanten onvermijdelijk ;
en aldus waren zij in die betrekking tot elkander geplaatst,
waarin gewaarwordingen van wederkeerige genegenheid meer
begrepen dan uitgedrukt worden, en die, met de vrijheden welke
zij veroorlooft en de onzekerheid die haar vergezelt, dikwijls de
heerlijkste oogenblikken van ons leven vormen, en niet zeldzamer
tot die leiden, welke worden verduisterd, door teleurstelling,
onstandvastigheid, en al de smarten van bedrogen hoop en onbeantwoorde lief de .
Het was twee uren in den namiddag toen de Bids, met een
gelaat, bleek van schrik en ontsteltenis, de ruiters mededeelde, dat zij door een hoop van de la Marck's zwarte ruiters
werden vervolgd . Deze krijgslieden, of liever roovers, werden uit
de laagste volksklassen van Duitschland geworven, en waren
in alle opzlchten aan de lansknechten gelijk, behalve, dat zij als
hcht paardenvolk dlenden . Om den naam van zwarte ruiters to
rechtvaardigen, en tevens hun vijanden schrik aan to jagen, bereden zip gewoonlljk zwarte paarden, bestreken hun wapens en
kleeren met een zwart smeer, bij welke bewerking gelaat en handen gewoonlijk hun aandeel bekwamen . In woestheid en zedeloosheid waren deze zwarte ruiters de waardige mededingers
van hun broeders to voet, de lansknechten .
Quentin wierp een blik achter zich, en Tangs den vlakken weg,
dien zlj hadden afgelegd, zag hid een wolk van stof opstijgen,
voor welke een paar der voorste ruiters in vollen ren op hen
toereden . - Dierbare Isabella, sprak hij tot zijn gezellin, ik hebd
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geen antler wapen dan mijn zwaard gehouden ; maar daar ik
niet voor u kan strijden, wit ik met a vluchten . Zoo wij bet
gindsche bosch konden bereiken, voor dat zij ons inhalen, dan
zouden wij gemakkelijk een middel vinden om to ontkomen .
- Dit zullen wij doen, mijn vriend, antwoordde Isabella,
haar paard in galop zettende ; en gij, goede jongen, voegde zij
er bij, zich tot Glover richtende, zorg dat gij op een anderen
weg komt, en stel a niet bloot aan ons lot.
De brave Vlaming schudde het hoofd, en haar edelmoedige
vermaning met neen, neen, dat gaat n7et, beantwoordende, bleef
hij bij hen . Alle drie reden zij, zoo snel als hun vermoeide paar-

den in staat waren, op bet bosch aan, terwijt de zwarte ruiters,
toen zij hen zagen vluchten, nog meer spoed maakten, em
hen to vervolgen . Ondanks de vermoeidheid der paarden, bleven de vluchtelingen, die ongewapend en dus veel lichter dan de
vervolgers waren, ver vooruit, en waren het bosch tot op een
geringen of stand genaderd, toen een aantal mannen, van wapens
voorzien, onder een ridderlijke banier, van tusschen de boomen
to voorschijn kwam, en hun vlucht onderschepten .
Zij dragen blinkende harnassen, zei Isabella, het moeten
Bourgondiers zijn ; maar laten zij wezen wie zij willen, het is
beter dat wij ons aan hen overgeven dan aan de snoodaards,
Ik herken, riep zij een oogenblik later uit,
die ons vervolgen!
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het gekloven hart op de vaan ! Dit is de slandaard van d ~n
graaf van Crevecoeur, een edelen Bourgondier, aan wien ik mu
ga overgeven .
Durward zuchtte, maar welke andere keus bleef er over?
Maar hoe veel vreugde zou hem nog weinig vroeger de ontkoming van de graven, zelfs order minder gunstige omstandigheden, hebben verschaf t ! Spoedig bevonden zij zich bij het yolk
van Crevecoeur, die zijn volgelingen had doer stilhouden, om de
zwarte ruiters to verkennen . De gravin verzocht den aanvoerder
to spreken, en terwijl de graaf haar met twijfelachtige blikken
aanschouwde, zei zij : Edele graaf, Isabella van Croye, de dochter van uw ouden wapenbroeder, graaf Reinold van Croye, roept
uw bescherming in voor haar en die met haar zijn .
Gij zult die genieren, schoone niche, al ware het tegen een
leper - met uitzondering van mijn vorst den hertog van Bourgondie . - haar er is thans weinig tijd om hierover to spreken .
lleze ellendige bandieteil zijn blijven staan, alsof zij de zaak
wilder overwegen, - Bij St, George van hourgondie, zij hebben
de onbeschaamdheid om tegen den standaard van Crevecoeur
op to rukken . - Is het yolk razend? -- Damiaan, mijn laps . -Standaard vooruit . - Velt uw speren . - Valt aan .
Lijn oorlogskreet aanheffende, en door zijn manners gevolgd,
rende hij op de zwarte ruiters in .

HOOFDSTU I{

X X IV

DE OVERGAVE

De schermutseling tusschen de zwarte ruiters en de Bourgondische manner van wapenen duurde nauwelijks vijf minuten, zoo
spoedig werden de eerste door de meerdere voortreffelijkheid
van het harnas, de paarden en den krijgsgeest der laatste op de
vlucht gedreven. In korter tijd dan wij het hebben gezegd, kwam
de graaf van Crevecoeur, zijn bloedig zwaard, alvorens hij het
in de scheede stale, aan de rnanen van zijn paard afwisschende,
tot den zoom van het bosch terug, waar Isabella het gevecht had
aanschouwd . Een gedeelte van zijn yolk volgde hem, terwijl een
antler den vluchtenden vijand een eind weeps bledf nazetten .
Het is schande, zei de graaf, dat de wapenen van ridders
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en edellieden met het bloed van deze zwijnen moeten worden
bezoedeld. Met deze woorden zijn zwaard in de scheede stekende, ging hij voort ; Dit is een ruwe verwelkoming, schoone
nicht ; maar dolende prinsessen moeten zulke lotgevallen verwachten . En nog ben ik juist van pas gekomen, want ik verzeker
u, dat de zwarte ruiters aan een gravin niet meer eerbied betoonen dan aan een boerenmeid, en mij dunkt uw gevolg is niet in
staat am veel tegenstand to bieden.
- Graaf, zei daarop Isabella, laat mij, voor wij verder spreken vragen, of ik een gevangene ben en waarheen gij mij voeren
gaat .
Gij weet wet, mijn dwaas nuf je, was het antwoord, hoe ik
die vraag zou beantwoorden, als de zaak van mij afhing . Maar
gij en uw dwaze, koppelzuchtige, manzieke tante, hebben pas
zulk een buitensporig gebruik van uw vleugels gemaakt . dat glj,
vrees ik, genoodzaakt zult wezen, deze voor eenigen tijd in een
kooi to laten uitrusten . Wat mij aangaat, mijn plicht, die volstrekt niet aangenaam is, zal ten einde zijn, wanneer ik u naar
het hof van den hertog to Peronne zal hebben gebracht . Tot
dat einde zal het noodig zijn het bevel over deze verkenningpartij aan mijn neef, graaf Steven, op to dragen, terwijl ik met
u daarheen ga, daar ik vermoed, dat gij wel een voorspraak
zult behoeven . Ik hoop, dat de jonge dolkop zijn plicht verstandig zal ten uitvoer b,rengen .
Antlers, waarde oom, zei de jonge graaf, zoo gij aan mijn
bekwaamheid twijfelt om de mannen van wapenen aan to voeren, dan zoudt gij zelf bij hen kunnen blijven, terwijl ik de
dienaar en geleider der gravin zou zijn,
- Inderdaad, neef je, hernam Crevecoeur, dit ware een uitmuntende verbetering van mijn plan, en toch, dunkt mij, dat mij
nog ruim zoo goed bevalt wat ik het eerst ontworpen heb . Gelieve dus wel to begrijpen, dat gij u geenszins bezig hebt to houden met deze zwarte varkens na to zetten, zooals gij zoo even
daartoe een bijzondere roeping scheen to gevoelen, maar wel om
nauwkeurige berichten in to winnen omtrent hetgeen er in het
land van Luik omgaat, waaruit ons zulke vreemde geruchten ter
oore komen . Een tiental lansen zullen mij vergezellen en de
overige blijven bij u.
Een oogenblik, neef Crevecoeur, zei Isabella ; vergun mij
om, mij zelf gevangen gevende, tenminste de veiligheid van diegenen to bedingen, die mij in mijn ongeluk hulp hebben verleend .
Sta dezen goeden knaap, mijn getrouwen girls, toe, onverlet
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naar zijn woonplaats, Luik, terug to keeren .
Mijn neef, zei Crevecoeur, na den eerlijken Glover scherp
to hebben aangekeken, zal dezen knaap, die inderdaad geen
kwaad in het lijf schijnt to hebben, zoo ver op den Luikschen
grond geleiden als hij zelf dien betreedt, en hem vervolgens in
vrijheid laten .
Vergeet niet de goede Geertruida van mij to groeten, zei de
gravin daarop tegen haar girls, en, voegde er bij, een snoer paarlen vanonder haar sluier nemende, verzoek haar dit ter gedachtenis van haar ongelukkige vriendin to dragen .
Glover nam het paarlsnoer aan en kuste, op lompe, maar goedhartige wijze, de schoone hand, die zulk een kiesche manier had
uitgevonden van hem voor zijn moeite en het geloopen gevaar
to beloonen .
Ho! ho ! Teekenen en aanrakingen ! zei de graaf ; hebt gij
nog iets meer to verzoeken, schoone nicht? Het is tijd dat wij
vertrekken .
Alleen, antwoordde Isabella, met moeite haar woorden
uitende, dat gij dezen - dezen
jongen heer goed gelief t to
behandelen.
- Ho ! ho ! hervatte Crevecoeur, denzelf den doordringenden
blik op Quentin werpende, als waarmee hij Glover had aangekeken . Over den uitslag van zijn opmerkingen scheen hij intusschen
minder volda4n to zijn, en de verlegenheid der gravin, ofschoon
op geen beleedigende wijze, nabootsende, zei hij : - Ho! ho !
ja - dit is een lemmer van een antler gehalte. - En, waarde
nicht, wat heef t de~e, ilk zeg de e jongeheer gedaan om zoozeer
uw bemiddeling to verdienen?
Hij heeft mijn eer en mijn leven gered, antwoordde Isabella, van schaamte en spijt tevens blozende .
Ook Quentin bloosde van verontwaardiging, maar begreep zeer
verstandig, dat, deze bot to vieren, de zaken slechts erger zou
maken .
Eer en leven ! herhaalde Crevecoeur ; mij dunkt, nicht, het
zou beter geweest zijn, dat gij u niet had blootgesteld om aan
dezen jongeheer zulke groote verplichtingen to hebben . Maar
dit is nu niet antlers . De jongeheer mag bij ons blijven, indien
dit met zijn rang bestaanbaar is, en ik zal zorgen, dat hem geen
leed geschiedt . Alleen zal ik voortaan de bescherming van uw
eer en leven zelf op mij nemen, en hem misschien een meer
voor hem geschikte bezigheid bezorgen, dan die van dolende
jonkvrouwen to begeleiden .
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Heer graaf, zei Durward eindelijk, het stilzwijgen niet
langer kunnende bewaren, opdat gij van een vreemdeling op geen
meer lichtvaardige wijze spreken zoudt, dan gij naderhand gepast zoudt kunnen oordeelen, neem ik de vrijheid u to zeggen,
dat ik Quentin Durward heet en boogschutter in de Schotsche
lijfwacht ben, waarin, gelijk gij ongetwijfeld weet, niet antlers
dan edellieden worden aangenomen .
lk bedank u voor uw mededeeling en kus uw handers, beer
boogschutter, antwoordde Crevecoeur, op denzelf den spottenden
toon . Zij t zoo goed met mij aan het hoof d der manschappen to
rij den.
Toen Quentin, op bevel van den graaf, die thans de macht,
zoo niet het recht, had van hem voor to schrijven wat hij doers
en eaten moest, vooruit reed, bespeurde hij dat de gravin hem
met een blik van angstige belangstelling volgde, welke bijna naar
teederheid geleek . Dit deed tranen in zijn oogen wellen . Tegelijkertijd herinnerde hij zich evenwel, dat hij zich tegenover
Crevecoeur als man moest gedragen, want deze was misschien
minder dan eenig antler redder in Frankrijk of Bourgondie geneigd, om door een aandoenlijke liefdesgeschiedenis tot iets antlers dan tot een hartelijk lachen to worden bewogen . Hij besloot daarom niet to wachten totdat hij door dezen werd aangesproken, maar zelf het onderhoud to openers op een wijze, die
zijn aanspraak op een wellevende behandeling en meer betoon
van achtmg zou doers kennen, dan de graaf geneigd scheen hem
to willen toestaan, daar hij misschien gebelgd was een persoon
van zoo weinig aanzien het vertrouwen van zijn hooggeboren en
rijke nicht to zien bezitten . -- Heer graaf van Crevecoeur, zei
hij, op bezadigden, maar vasten toon, mag ik u verzoeken am
mij, voor wij verder spreken, to zeggen, of ik mij in vrijheid
bevindt, of wee mij als uw gevangene moet beschouwen .
-- Een f raaie vraag, was het antwoard, die ik op dit oogenblik alleen met een andere kan beantwoorden : zijn Frankrijk en
Bourgondie, naar uw meening, in vrede of oorlog met elkander?
Dit, antwoordde de Schot, moet gij zeker beter weten dan
ik, die sedert eenigen tijd van bet Fransche hof afwezig ben en
geen nieuws ervan ontvangen heb .
Ziet gij wee, zei daarop de graaf, hoe gemakkelijk het is
vragen to doers, maar hoe moeilijk het dikwijls valt om die to
b eantwoorden . l k zelf, die langer dan een week bij den hertog
ben geweest, kan dit vraagstuk niet beter oplossen dan gij, en
evenwel, heer schildknaap, hangt het hiervan af, of gij een ge-
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vangene of een vrij man zijt . Voor bet oogenblik moat ik u
als gevangene beschouwen ; maar, zoo gij waarlijk mijn nicht
van d~enst zijt geweest, en de vragen, welke ik u doen zal, rondborstic beantwoordt, zal dit des to hater voor u wezen .
De gravin van Croye, zei Ouentin . weet zelf bet best, of
ik haar eenigen dienst bewezen heb . Wat mijn antwoorden betreft, gij zelf zult die kunnen beoordeelen, wanneer gij mij uw
vragen zult doen .
Oho! mompelde de graaf, wel trotsch gesproken, en veal als
iemand, die door vrouwengunst is opgehemeld en begrijpt, dat
hij tot ear van zijn dame een hoogen toon moat voeren . -- Weinu, mijnheer, ik vertrouw, dat hat uwe waardigheid niet tekort
zal doen, zoo gij mij antwoordt, hoe lang gij u hij gravin Isabella
van Croye bevonden hebt?
Graaf van Crevecoeur, zei Ouentin, indien ik op vragen antwoord, die mij op een toon warden ,gedaan, welke naar dien
van een beleediging gelijkt, , oo is dit alleen, opdat men uit mijn
stilzwijgen geen nadeeliee gevolgtrekkingen zal maken ten aanzien van iemand, die wij beid~ verplicht ziin recht to doen wedervaren, lk heb gravin Isabella tot geleide verstrekt sedert zij
Frankrljk heeft verlaten . om zlch naar Vlaanderen to begeven .
Ho, ho! hernam de graaf, dat is to zeggen, sedert zij van
Plessis-les-Tours gevlucht is? Gij, een boogschutter van de
Schotsche lijfwacht, vergezelde haar dus op bevel van koning
I_odewijk~
Hoe weinig verplichting Quentin ook aan den koning van
Frankrijk had, die, besloten am Isabellaa aan Willem de la
Marck over to leveren, waarschijnlijk gerekend had, dat de jonge
Schot in haar verdediging zou zijn gesnenveld, dacht hij echter
geenszins vrijheid to hebben om eenig vertrouwen, dat Lodewijk
in hem had of scheen to hebben gesteld, to verraden, en hij
antwoordde daarom Crevecoeur's gevolgtrekking door to zeggen,
dat hat voldoende voor hem was den last van zijn officier to
hebben voor hetgeen hij gedaan had, en naar niets verder vroeg .
Het is volkomen genoeg, zei de graaf . Wij weten, dat de
koning zijn officieren niet toestaat, am de boogschutters of to
zenden, teneinde omdolende dametjes to begeleiden, zonder dat
hlj een of antler staatkundig doel daarmee heef t . Het zal koning
Lodewijk moellijk vallen zoo stout to blijven volhouden, dat
hem van hat ontsnappen der gravinnen van Croye niets bekend
was, daar zij door een van zijn lijfwachten warden begeleid .
En waarheen, mljnheer de boogschutter, moest gij u begeven?
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Naar Luik, beer graaf, waar de gravinnen verlangden zich
onder de bescherming van den overleden bisschop to stellen .
De overleden bisschop! riep de graaf uit ; is Lodewijk
van Bourbon dan flood? - Geen woord van zijn ziekte is den
hertog ter oore gekornen . - Waaraan is hij gestorven?
- Hij rust in een bloedig graf, beer graaf - indien, namelijk, zijn moordenaars er een aan zijn overblijfselen hebben toegestaan .
Vermoord! riep Crevecoeur wederom uit ; Heilige Moeder
Gods, iongeman, bet is onmogelijk!
Met eigen oogen heb ik de daad zien plegen, en nog meet
andere gruwelen bovendien .
Gezien ! en een goeden kerkvoogd niet to bulp geschoten, of
bet kasteel tegen de moordenaars to wapen geroepen ! Weet gij
niet, flat zulk een wanbedrijf to aanschouwen, zonder zich er
tegen to verzetten, heiligschennis is?
Kortom, graaf, voor bet plegen van deze daad was bet
kasteel reeds door den bloeddorstigen Willem de la Marck, met
behulp der Luiksche oproerlingen, bestormd en veroverd .
Ik ben als van den donder getroffen, zei de graaf . Luik
in opstand ! Schonwald veroverd ! De bisschop vermoord ! Onheilsbode, nooit werd er zulk een opeenstapeling van rampen
op eenmaal verteld ! Spreek op ; waart gij van deze bestorming,
van dezen opstand, van dezen moord bewust? Spreek, gij zijt een
van Lodewijk's vertrouwde boogschutters, en hij voorzeker is bet,
die deze smartelijke pill heeft afgeschoten . Spreek, of ik laat u
met paarden vaneen rijten!
En al werd ik ook op die wijze vaneen gereten, beer graaf,
dan kan er nog niets uit mil gekregen worden, flat de eer van
een Schotsch edelman onwaardig is . Ik weet van al deze gruwelen niets meet dan gij, en was zoo vet verwij derd van medeplicbtig er aan to zijn, flat ik er mil met alle macht tegen
gekant zou hebben, zoo mijn middelen voor bet twintigste gedeelte aan mijn neiging waren geevenredigd geweest. Maar vat
kon ik doen? Zij waren met bun bonderden, en ik stond alleen .
Mijn zorg bepaalde zich alzoo tot de redding van gravin Isabella, en daarin ben ik gelukkig geslaagd . En toch, zoo ik er
slechts dicht genoeg bij ware geweest, toen bet gruwelstuk op
den eerwaarden grijsaard werd gepleegd, dan zou ik bet voorkomen of tenminste gewroken hebben ; en zelfs nu heb ik mijn
afgrijzen genoeg doen blijken, om verdere wreedheden to verhoeden .
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Ik geloof u, jongeman, zei de graaf ; gij schijnt nosh van
een leeftijd, noch van een karakter to zijn, om zulke bloedige
laden to verrichten ; gij zijt, dunkt mij, beter berekend om de
schildknaap van dames to wezen . Maar, helaas! Dat de goedhartige kerkvoogd moest worden vermoord op de plats zelf,
die zoo dikwijls bet tooneel van zijn christelijke liefdadigheid en
vorstelijke mildheid was geweest ! En dat door een ellendeling,
een gedrocht, een afzichtelijk samenweefsel van bloeddorst en
wreedheid, groot gebracht in dezelfde zaal, waar hij zijn handen
met het bloed van zijn weldoener heef t bezoedeld ! Maar ik ken
Karel van Bourgondie niet, ja, ik zou aan de rechtvaardigheid
des Hemels twijfelen, indien de wrack niet zoo snel en vreeselijk
zal wezen, als de gruweldaad voorbeeldeloos is ! En zoo niemand
antlers den moordenaar vervolgde - hier zweeg hij een oogenblik, greep zijn Babel, en daarop den toom van zijn paard loslatende, sloeg hij met zijn beide handen op zijn borst, dat bet
harnas rammelde, en eindelijk deze ten hemel heffende, ging hij
op plechtigen toon voort : - 1k, ik, Philip Crevecoeur van Cordes, zweer bij God, bij den Heiligen Lambertus, en bij de Drie
Koningen van Keulen, dat ik weinig aan alle andere aardsche
zaken denken zal voordat ik den flood van den goeden I,odewijk
van Bourbon op zijn moordenaars zal hebben gewroken, hetzij
ik hen in bosch of veld, in een stall of op het land, op bergen
of in dalen, in een koningshof of in het huffs Gods vind ! En tot
nakoming van deze gelofte verbind ik alle mijn goederen, vrienden, dienaren, eer en leven . Zoo helpen mij God, de Heilige
Lambertus van Luik en de Drie Koningen van Keulen !
Toen de graaf van Crevecoeur deze gelofte had afgelegd,
scheen zijn gemoed van de smart en verbazing, welke bet vernemen van het treurspel, flat to Schonwald was opgevoerd, hem
had doen ondervinden, aanmerkelijk to zijn verlicht . In overeenstemming hiermee begon hij Quentin meer naar de bijzonderheden van het schriktooneel to ondervragen, welke de Schot, die
de wraakzucht van den graaf jegens Willem de la Marck volstrekt niet verlangde to doen bekoelen, hem flan ook volledig
mededeelde .
Maar flat die laffe, trouwelooze honden van Luikenaars,
zei de graaf, zich met lien bloeddorstigen roover moesten vereenigen, om hun wettigen vorst to vermoorden
Durward betoogde den verbolgen Bourgondier hierop, flat de
Luikenaars, of tenminste de best gezmde hunner, hoe onbedachtzaam zip ook tegen hun bisschop waren opgestaan, voor zoover
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het hem toescheen, geenerlei voornemen hadden om de la Marck
in zijn gruweldaad behulpzaam to zijn, maar deze integendeel
gaarne zouden hebben belet, als zij de middelen daartoe bezeten
hadden, en dat zij van afgrijzen waren vervuld, toen zij haar
zagen plegen .
Spreek mij van het trouwelooze burgerlijke janhagel met,
zei de graaf . Toen zij de wapens opvatten tegen een vorst, die
geen ander gebrek had dan dat hij voor zulke ondankbare konden to goedhartig was ; toen zij zich tegen hem wapenden en
zijn vreedzame woning overweldigden, welk ander doel dan
moord konden zij toen hebben? Toen zij met bet Wilde Zwijn
der Ardennen, de grootste menschenslachter die er leeft, samenspanden, wat konden zij toen antlers dan moord bedoelen? En
bovendien, was bet niet een van hun eigen gebroed, die, gelijk
gij zelf gezegd hebt, de misdaad heeft ten uitvoer gebracht? Bij
de vlam van bun in brand staande huizen hoop ik bun bloed
door bun straten to zien stroomen . 0 ! de goede, brave man,
dien zij hebben vermoord ! - Andere vasallen zijn onder den
last van hooge opbrengsten en gebrek tegen hun heer opgestaan ;
maar de Luikenaars in de volheid van bun trots en overvloed !
Opnieuw liet hij de teugels van zijn paard vallen en wrong bitter zijn handen . Het viel Quentin niet moeilijk to bespeuren, dat
bet verdriet, hetwelk hij aan den dag legde, door de herinnering aan den vroegeren vriendschappelijken omgang met den
vermoorde werd vergroot ; en gewaarwordingen eerbiedigende,
welke hij even weinig gezind was om nog meet to verbitteren,
als hij gevoelde dat bet onmogelijk was ze to verzachten, oordeelde hij bet best een volstrekt stilzwijgen to bewaren .
Maar de graaf van Crevecoeur kwam telkens opnieuw op
het onderwerp terug, vroeg hem naar elke omstandigheid betreffende bet nemen van Schonwald en den flood van den bisschop ; totdat hij eindelijk, alsof hem plotseling iets voor den
geest schoot, waaraan hij nog niet had gedacht, vroeg wat er
van gravin Hameline was geworden en waarom zij zich niet bij
haar nicht beyond. - Niet, voegde hij er op minachtenden toon
bij, flat ik haar afwezigheid als in bet minst voor mijn nicht
Isabella nadeelig beschouw, want, niettegenstaande zij haar
tante was en haar bedoelingen over bet geheel goed waren, heef t
zij toch bet hof van Cocagne nooit zulk een dwaas schepsel
voortgebracht ; en ik hou bet voor zeker, flat Isabella, die ik
altijd als een bescheiden en ordelijk meisje heb gekend, door
die oude romaneske koppel- en trouwzieke zottin tot de belache-
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lijke vlucht van Bourgondie naar Trankrijk is overgehaald .
Welk een redo voor een romanesken minnaar om aan te hooren ! en dat wel aan to hooren, terwij 1 zelf s elke pogin,g bespottelijk geweest zou zijn, om den graaf van Crevecoeur, met kracht
van wapenen to overtuigen, dat hij der gravin -- der in gezond
verstand en schoonheid gadelooze gravin -- het schreeuwendst
onrecht deed door haar een bescheiden en ordelijk meisje to
noemen ; uitdrukkingen, welke meer gepast zouden hebben, wanneer het er om to doen zou zijn geweest om de dochter van een
boer to prijzen, die de ossen dreef, terwijl haar vader achter
den ploeg liep . En dan nog haar onder het bestuur en de leiding
van een zotte tame to onderstellen ! De Taster had de gorgel van
den lasteraar wederom behooren to worden ingestooten! Maar
het rondborstige, ofschoon strenge, voorkomen van den graaf
van Crevecoeur, de diepe verachting, welke hij voor die gewaarwordingen scheen to gevoelen, die bij Durward alle overige in
waarde overtrof f en, - dit een en antler boezemde Quentin ontzag in, niet uit vrees voor de wapens van den graaf - dit was
een gevaar, dat alleen zijn verlangen om een uitdaging to doen
kon vergrooten - maar uit vrees voor belachelijkheid, het wapen dat voor dwepers op elk gebied altijd het meest geduchte is,
en dat, wegens zijn vermogen op dergelijke gemoederen, dikwijls
datgene onderdrukt, wat ongerijmd is, maar ook niet zelden
versmoort wat edel in hen is .
Onder den invloed dus van de vrees van eerder een voorwerp
van minachting dan van haat to worden, bepaalde Durward,
ofschoon niet zonder moeite, zijn antwoord tot een algemeene
mededeeling, dat mevrouw Hameline, voor den aanval op het
kasteel, ontsnapt was . Inderdaad, hij zou zijn verhaal niet meer
uitvoerig hebben kunnen maken, zonder de nabestaande van
Isabella in een hoogst belachelijk daglicht to stellen, ja, misschien zelfs een gedeelte van die belachelijkheid op zich zelf to
brengen, die het voorwerp van haar buitensporige verwachtingen was geweest . Bij zijn niet geheel van verwarring vrij to
spreken verhaal voegde hij nog, dat hem een gerucht ter oore
was gekomen, dat zij later toch flog in de handen van de la
Marck gevallen zou zijn .
St . Lambertus gene, dat hij haar trouwt, zei Crevecoeur ;
en inderdaad, het is waarschijnlijk genoeg dat hij dit, uit liefde
voor haar geldzakken, doen zal, gelijk het ook even waarschijnlijk is, dat hij haar wel zal of ranselen, zoodra hij die zakken
in zijn bezit, of, ten laatste, als hij ze geledigd zal hebben .
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De graaf deed hem vervolgens zooveel vragen omtrent de
wijze, waarop de beide dames zich op refs gedragen hadden,
den graad van gemeenzaamheid, waartoe zij Quentin hadden
toegelaten, en andere op de proef stellende bijzonderheden meer,
das de jongeman, boos en beschaamd tevens, schier buiten adem
was om zijn verlegenheid to verbergen voor den scherpzienden krijgsman en hoveling, die plotseling geneigd scheen
om hem alleen to laten, terwijl hij zei : - Ho, ho, ik zie, das het
met de zaak gelegen is gelijk ik heb vermoed, aan den eenen
karat tenminste . Ik hoop, das men aan den anderen zijn zinnen
beter bewaard zal hebben . Komaan, heer schildknaap, rijd thans
vooruit en blijf in de voorhoede, terwijl ik een weinig met jonkvrouw Isabella ga praten . Mij dunks, ik heb thans zooveel van
u vernomen, das ik haar over deze droevige gebeurtenissen gerust onderhouden kan, zonder haar gevoeligheid to kwetsen, ofschoon ik de uwe een weinig moge hebben getergd . - Maar
wacht, nog een woord, jongeman : gij hebt, geloof ik, een aangename refs door een tooverland gedaan, geheel vervuld van
heldenavonturen en groote verwachtingen . Vergeet dit alles,
jeugdige krijgsman, ging hij voort, hem op den schouder tikkende ; denk aan gindsche dame niet verder meer dan als de
hoog geboren gravin van Croye ; vergeet haar als een omdolend
juffertje, en haar vrienden -- voor een van hen kan ik mij
verantwoordelijk stellen - zullen zich van hun karat alleen de
diensten herinneren, welke gij haar bewezen hebt, en de onmogelijke belooning vergeten, die gij hebt durven verwachten .
Razend van spijt, das hij den scherpzienden Crevecoeur geen
gewaarwordingen had kunnen verbergen, welke deze slechts als
ongerijmd en bespottelijk beschouwde, antwoordde Quentin op
verontwaardigden soon : - Heer graaf, wanneer ik gevoel uw
raad to behoeven, zal ik u dien vragen ; wanneer ik uw hulp inroep, zal het tijds genoeg zijn mij haar to weigeren ; wanneer ik
een bijzondere waarde aan uw meening omtrent mij hecht, dan
zal het niet to laat zijn deze uit to drukken .
Hola ! zei de graaf, ik ben tusschen Amadis en Oriana
gekomen, en moet dus een uitdaging verwachten .
Gij spreekt alsof dit een onmogelijkheid ware, zei Quentin ;
toen ik een laps met den hertog van Orleans gebroken heb, was
dit tegen een borst, waardoor beter bloed dan das van Crevecoeur vloeide ; en toen ik mijn sabel met dien van Dunois
mat, had ik met een grooter krijgsman to doen dan gij zijt.
De Hemel beware uw verstand, beste jongen, antwoordde
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Crevecoeur . Zoo gij de waarheid spreekt, dan hebt gij een zonderling geluk op deze wereld genoten ; en inderdaad, indien het
de Voorzienigheid behaagd heef t, u op zulke proeven to stellen,
voor dat gij nog een baard aan de kin hebt, dan zult gij zinneloos van verwaandheid wezen, eer gij u zelf een man kunt noemen . Gij kunt mij niet tot toorn maar wel tot spotternij bewegen .
Geloof mij, vriend, dat, ofschoon gij, door een gril der fortuin,
met prinsen moogt hebben gevochten en voor kampvechter van
gravinnen gespeeld hebt, gij geenszins de gelijke zijt van hen,
van wie gij de toevallige tegenpartij, of de nog meer toevallige
geleider zij t geweest . I k kan het u, als een jongeman, die zooveel van romangeschiedenissen gehoord heef t, dat hij begonnen
is, zichzel alsf romanheld to beschouwen, vergeven, dat gij u
voor eenigen tijd met fraaie droomen hebt verlustigd ; maar gij
moet niet toornig zijn op een welmeenend vriend, wanneer hij
u eenigszins ruw bij de schouders schudt om u daaruit to wekken.
Heer graaf, zei Quentin, mijn geslacht . . .
0, het is niet joist van uw geslacht dat ik spreken wil,
vie! Crevecoeur hem in de rede, maar van rang, fortuin, aanzien
enzoovoorts, al hetwelk een of stand tusschen de verschillende
klassen der maatschappij vormt . Wat de geboorte betref t, alle
menschen stammen van Adam en Eva af .
Heer graaf, hernam Quentin, mijn voorvaderen, de Durwards van Glen-Houlakin . . .
Zoo gij op een hoogere of komst dan van Adam en Eva
voor hen aanspraak rnaakt, heb ik niets meer to zeggen . Ik
groet u .
Met deze woorden keerde hij zich om en reed naar gravin
Isabella, aan wie zijn aanmerkingen en raadgevingen, zoo mogelijk, nog onaangenamer waxen dan aan Quentin, die, toen hij
den graaf zag wegrijden, bij zichzelf mompelde ; - Koelhartige,
overmoedige zotskap ! Mocht de eerste Schotsche boogschutter,
die zijn geweer weer op u zal hebben aangelegd, u niet zoo gemakkelijk laten ontsnappen als ik heb gedaan!
's Avonds kwamen zij to Charleroi aan de Sambre, waar de
graaf van Crevecoeur besloten had Isabella to laten, want de
verschrikkelijkheden en vermoeienissen van den vorigen dag,
gevoegd bij een vlucht van zestien oxen en de velerlei droevige
aandoeningen, waarvan die was vergezeld geweest, maakten het
onmogelijk om, zonder groot gevaar voor haar gezondheid, verder to reizen . De graaf beval haar, in een zeer uitgeputten

310
toestand, aan de zorg der abdis van bet Cisteriaansche klooster
to Charleroi aan . Deze was een dame, die aan beide geslachten,
van Crevecoeur en van Croye, verwant was, en in wier voorzichtigheid en goedhartigheid de graaf volkomen vertrouwen kon
stellen .
De graaf vertoefde verder nog een oogenblik om den bevelhebber der kleine Bourgondische bezetting de grootste behoedzaamheid aan to bevelen, en hem to gelasten, am, gedurende bet
verblijf van de gravin van Croye in het klooster, een eerewacht
daarvoor to plaatsen, ten einde haar veiligheid to verzekeren,
gelijk het heeten moest, maar waarschijnlijk met bet vooropgezette doel om haar de mogelijkheid tot ontsnappen to benemen . Als een reden tot groote waakzaamheid wendde Crevecoeur
slechts een gerucht voor van to Luik voorgevallen onlusten, dat
hem was ter oore gekomen ; maar hij had besloten dm zelf de
eerste to zijn, die de geduchte tijding van den opstand der Luikenaars en den moord van den bisschop, in al hun afgrijselijkheid, aan hertog Karel zou berichten . Te dien einde schaf to hij
versche paarden aan voor zich en zijn gevolg en nam hij zicri
voor om zonder rusten tot Peronne door to rijden ; en toed hij
Durward zei, dat hij met hem gaan moest, vroeg hij hem spottend verschooning voor de verwijdering uit zulk een aangenaam
gezelschap, maar gaf hij tevens zijn hoop to kennen, dat een rein
bij bet maanlicht een zoo geheel aan de dames toebehoorenden
schildknaap meet welgevallig zou wezen, dan zich, gelijk een
gewoon sterveling, traag en loom, in de armen van den slaap to
werpen .
Quentin, die reeds treurig genoeg was gestemd toen hij zich
van Isabella gescheiden zag, had dezen schimp gaarne terstond
met een uitdaging beantwoord, maar overtuigd, dat de graaf
met zijn toorn slechts zou spotten en zijn uitdaging beneden
zich achten zou, besloot hij liever een gunstiger tijdstip of to
wachten om zich van dezen trotschaard voldoening to verschaf fen, die hem, ofschoon om zeer verschillende redenen, bijna even
hatelijk was geworden als bet Wilde Zwijn der Ardennen zeli .
Zonder den graaf to antwoorden, begaf hij zich alzoo met hero
naar Peronne op weg .
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XXV

DE ONGENOODE GAST
In weerwil van liefde en smart, begonnen de vermoeienissen,
die Quentin de twee afgeloopen dagen had doorstaan, eindelijk
de uitwerking op hem to hebben, welke zijn gewoonheid eraan
en zijn buitengemeene vlugheid, zoowel als de smartelijke overpeinzingen, waarmee hij zich had bezig gehouden, hem tot hiertoe hadden belet to ondervinden . Zijn, door de groote afgematheid als geheel verdoofde, zinnen begonnen zoo weinig invloed
op zijn verbeelding uit to oefenen, dat de visioenen, welke in
zijn hersenen rezen, al hetgeen zijn verstompt gehoor en gezicht
hem deden ontwaren, geheel verduisterden ; en Durward was
alleen van zijn wakenden staat bewust door de pogingen, welke
hij, het gevaarvolle van zijn toestand beseffende, van tijd tot
tijd deed om niet in een diepen $laap to geraken . Daar hij inzag hoeveel gevaar hij liep om van zijn paard to vallen, trachtte
hij zich zelf gestadig tot nieuwe inspanning aan to zetten ; maar
weldra werden dan zijn oogen opnieuw met nevelen bedekt, het
door de maan verlichte landschap lag voor hem als in dampen
zwemmende, en zijn algeheele uitputting werd eindelijk zoo
zichtbaar, dat de graaf van Crevecoeur twee lieden van zijn gevolg gelastte om naast Durward to gaan rijden, teneinde hem
tegen een val van zijn paard to behoeden .
Eindelijk to Landrecy aangekomen, besloot de graaf, bewogen
met den toestand van den jongen man, die flu bijna in geen drie
nachten een oogenblik geslapen had, zich en zijn gevolg vier
uren rust to gunnen .
Terstond viel Quentin in een diepen slaap, totdat deze door
de trompet van den graaf en het geroep der voorloopers van
Op ! op! Op weg ! op weg ! werd of gebroken. Hoe onwelkom deze
klanken hem ook mochten wezen, toch was Quentin bij zijn ontwaken een geheel antler mensch dan toen hij zich ter ruste had
gelegd . Vertrouwen in zichzelf en zijn fortuin was met zijn hernieuwde krachten en de opgaande zon teruggekeerd . Zijn liefde
beschouwde hij niet meer als een bloote hersenschim, maar als
een groot, kracht inboezemend beginsel, dat hij in zijn binnenste moest koesteren, al mocht het hem ook al niet gelukken om
ze, onder de velerlei moeilijkheden, waardoor hij was omringd,
tot een gelukkig einde to brengen .
De stuurman, merkte hij

312
aan, stuurt zijn vaartuig volgens de ppolster, ofschoon hij geen
hoop voedt van die ooit to zullen bezitten ; en de gedachte aan
Isabella vary Croye, zal een dapper krijgsman van mij makers,
al mocht ik haar ook nimmer weerzien . Wanneer zij hoort dat
een Schotsch soldaat, Quentin Durward genaamd, zich in een
veldslag onderscheiden heef t, of in de bres van een bestormd
kasteel is blijven liggen, dan zal zij zich haar reisgezel herinneren, die alles aanwendde, wat in zijn vermogen was, om haar
tegen de lagers en aanvallen van haar vijanden to beschermen,
en misschien wijdt zij dan een traan aan zijn nagedachtenis en
werpt een bloem op zijn graf .
Zoo gestemd, vond Quentin zich beter in staat om de spotternijen to ontvangen en to beantwoorden, welke de graaf van
Crevecoeur op zijn verwijf dheid en onbekwaamheid tot het
doorstaan van vermoeienissen maakte. De verandering, die in
den toon en het gedrag van Quentin plaats greep, maakte echter
weldra blijkbaar indruk op den graaf tot zijn voordeel . Crevecoeur begon to zien, dat Quentin een jongeman was, van wien iets
gemaakt Icon worden, en gaf hem voldoende to verstaan, dat,
zoo hij voor zijn plaats als boogschutter in de lijfwacht van
koning Lodewijk slechts wilde bedanken, hij hem een goeden
post in het huffs van den hertog zou bezorgen en zich met zijn
verdere bevordering zou belasten . Ofschoon Quentin, met gepaste betuigingen van erkentelijkheid, voor deze guest bedankte,
totdat hij joist zou weten in hoeverre hij zich over zijn eersten
meester, koning Lodewijk, to beklagen had, bleef hij niettemin
met den graaf op goeden voet ; en terwijl zijn overdreven denkwijze en zijn uitheemsche manier van zich uit to drukken, dikwijls een glimlach op Crevecoeur's antlers niet gemakkelijk to
bewegen wangen verwekten, had deze glimlach al zijn schamperheid en bitterheid verloren en ging hij de paden der opgeruimdheid en wellevendheid nooit to buiten .
Veel meer dan den vorigen dag over elkander voldaan, reden
zij zoo voort, totdat zij het sterke Aeronne tot op een half our
afstands waren genaderd. Bij deze plaats stond het leger van
den hertog van Bourgondie gereed, zooals men algemeen onderstelde, om een inval in Frankrijk to doers, terwijl Lodewijk bij
St . Maxence een aanzienlijke macht daartegen verzameld had,
teneinde zijn al to vermogenden nasal tot rede to brengen .
Aeronne, aan den never van een rivier, in een vlak land gelegen, en door diepe breede wallen en wijde grachten omringd,
wend, in vroegeren zoowel als in lateren tijd, voor een der sterk-
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ste vestingen in Frankrijk gehouden . Tegen drie uur 's namiddags kwam Crevecoeur met zijn gevolg daar aan . Door de fraaie
lanen van een groot bosch rijdende, dat toentertijd aan de
oostzijde der stall lag, ontmoetten zij twee personen van hoogen rang, zooals uit hun talrijk gevolg was op to maken . Zij
waren in het gewaad gekleed, dat men in die dagen in vredestijd gewoonlijk droeg, en naar de valken, die op hun arm rustten, alsmede naar het aantal honden to oordeelen, die hun bedienden leidden, hielden zij zich met de valkenjacht bezig . Maar
Crevecoeur ontdekkende, wiens wapenrusting en livrei hun welbekend waren, lieten zij den reiger, then zij juist Tangs den
never van een kanaal naspoorden, aan zich zelf over, en kwamen
in vollen yen op hem af .
-- Nieuws, nieuws, graaf van Crevecoeur ! riepen beide tegelijk ; wilt gij het geven of ontvangen, of wel eerlijk met ons
ruilen?
Gaarne wilde ik met u ruilen, heeren, zei Crevecoeur, na
hen beleef d to hebben gegroet, zoo ik slechts gelooven kon, dat
uw nieuws in belangrijkheid aan het mijne eenigermate geevenredigd was.
De twee jagers zagen elkander glimlachend aan ; de langste
van de twee was een man edel van gestalte en een donkey uitzicht, door die snort van somberheid gekenmerkt, welke sommige
gelaatkenners aan een droefgeestig gestel toeschrijven, terwijl
andere daarin, gelijk de Italiaansche beeldhouwer van het gelaat van Karel I zei, de voorspelling van een ongelukkigen flood
meenen to zien . Hij zei tot zijn metgezel : Crevecoeur is in Brabant, het land van koophandel, geweest, en heef t er al zijn
kunstgrepen geleerd ; hij zal, vrees ik, ons to slim zijn .
-- Mijne heeren, hernam de graaf, bet is billijk, flat mijn
waren den hertog het eerst worden aangeboden, want de vorst
ontvangt zijn rechten, flat voor de markt wordt opengesteld .
Maar zeg mij eens, van welken aard is uw nieuws? Is het goed
of kwaad?
De persoon, tot wien hij zich meer in bet bijzonder richtte,
was klein van gestalte en levendig van voorkomen . Het vuur
van zijn oogen werd door een uitdrukking van bedachtzaamheid
in de plooien van den mond en de bovenlip gematigd ; en bet
gansche gelaat scheen meer een raadsman flan een krijgsman
aan to duiden, wiens blik snel en juist is, maar traag in bet
nemen van besluiten en bet uitspreken van gevoelens . Het was
de beroemde sieur d'Argenton, in de geschiedenis meer onder
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den naam van Philippe de Comines bekend, en toentertijd een
der meest geachte raadslieden van hertog Karel den Stoute . De
vraag van Crevecoeur betreffende hat nieuws, das hem en zijn
metgezel, den baron van Hymbercourt, bekend was, beantwoordde hij aldus : -- Ons nieuws is gelijk aan de kleuren van den
regenboog, verschillend naar gelang van het punt vanwaar zij
worden aanschouwd en tusschen een zwarte wolk en een helderen hemel geplaatst . Zulk een regenboog is seders de tijden van
Noach in Frankrijk noch Vlaanderen gezien .
Mijn tijdingen, antwoordde Crevecoeur, zijn als een komeet, verschrikkelijk op zichzelf, en echter als de voorlooper
van nog schromelijker gebeurtenissen to beschouwen .
Wij moeten onze balm openen, zei Argenton daarop tot
zijn metgezel, of wij zullen door anderen onderkropen worden,
want ons nieuws is openbaar . -- Kortom, Crevecoeur, hoot en
verwonder u, koning Lodewijk is to Peronne!
Hoe ! riep de graaf in de grootste verbazing uit : is de hertog, zonder slag to leveren, teruggetrokken, en rijdt gij hier in
uw vredeskleed, om, terwijl de stall door de Franschen words
belegerd? Want das zij reeds genomen zou zijn, kan ik niet
veronderstellen .
Neen, zeker, zei 1-lymbercourt ; de Bourgondische vlag is
geen voet breed geweken, en toch is koning Lodewijk hier .
- Dan moat Eduard van Engeland met zijn boogschutters
zijn overgekomen, en, gelijk zijn voorzaat, een tweeden slag van
Poictiers gewonnen hebben .
Neen, zei Argenton, geen Fransche standaard is genomen,
geen schip is van Engeland onder zeil gegaan, en Eduard vermaakt zich dan ook met de vrouwen der Londensche kooplieden al to goad om den Zwarten Prins to willen gaan spelen .
Hoot dan de ongeloof lijke waarheid . Gij weet das, toen gij u van
hier begaaft, de onderhandelingen tusschen Frankrijk en Bourgondie warm afgebroken, en das er geen hoop op een minnelijke schikking was overgebleven .
Ja, en wij droomden van niets dan oorlog .
was dan ook daarna heef t plaats gegrepen, zei Argenton,
is zoozeer aan een Broom gelijk, das ik bijna verwacht to zullen
ontwaken en bevinden das hat er een is . Slechts een Bag tevoren
had de hertog in den raad nog zoo hef tig tegen alle vender verwijl uitgevaren, Bat men besloten had den koning een oorlogsverklaring to zenden en onmiddellijk Frankrijk binnen to rukken . Toison d'Or, wien daze last was opgedragen, had zijn ambts-
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kleed reeds aangetrokken en hield zijn volt in den stijgbeugel
orn to paard to stijgen, toen de Fransche heraut Mont-Joie onze
legerplaats hinnenreed . Wij meenden, dat Lodewijk ons had
willen voorkomen, en stelden ons reeds de verbolgenheid van den
hertog voor tegen hen, wier gevoelen hem had belet het eerst
den oorlog to verklaren . Maar nauwelijks was er een raad in
der haast bijeen geroepen, of hoe groot was onze verbazing,
toen de heraut ons aankondigde, dat Lodewijk, koning van
Frankrijk, niet meer dan op zijn hoogst een uur rijdens vandaar
verwijderd was, met het voornemen om, van een klein gevolg
vergezeld, bij Karel, hertog van Bourgondie, een bezoek to komen afleggen, teneinde hun geschillen in een persoonlijke bijeenkomst bij to leggen .
Gij verwondert mij, heeren, hernam Crevecoeur, en toch
niet zoozeer als gij misschien verwacht hebt, want, toen ik onlangs to Plessis-les-Tours was, gaf de alles toevertrouwde kardinaal de la Balue, die over zijn meester ontevreden was, en in
zijn hart een Bourgondier is, mij in de verte to verstaan, dat hij
zich in staat gevoelde om zooveel invloed op Lodewijk's zwakheden uit to oefenen, dat hij hem ten aanzien van Bourgondie
in een toestand kon brengen, waarin de hertog here alle voorwaarden zou kunnen voorschrijven als hij zelf zou verkiezen .
Nimmer dacht ik even`vel, dat zulk een oude vos als Lodewijk
vanzelf in den val zou zijn geloopen . -- Wat zei men in den
raad?
Zooals gij wel kunt denken, antwoordde Hymbercourt ;
men snrak veel van goede trouw en welnlg van het voordeel
uit zulk een hezoek to trekken ; terwijl het blijkbaar was, dat
men Mina aan niets dan aan het laatste dacht en alleen verlegen
was omtrent de middelen am zich daarvan to verzekeren, zonder schijn van onedelmoedigheid .
Fn wat zei de hertog? vroeg de graaf van Crevecoeur .
Hij sprak kort en stout, als naar gewoonte, antwoordde Argenton . Wie uwer is het, zei hij, die bij mijn samenkomst met
mijn neef Lodewijk na den slag van Montlheri tegenwoordig
was, toen ik de onbedachtzaamheid had om, van een tiental
vrienden gevolgd, tot Parijs met hem mee to gaan, en aldus
mijn persoon in zijn macht to stellen? -- lk antwoordde hem,
dat wij meest alien daarbij tegenwoordig waren geweest, en
niemand van ons licht den angst zou vergeten, dien hij ons
toen had aangejaagd . -- Nu, hernam de hertog, gij keurdet mijn
dwaasheid af, en ik erkende dat ik als een dolleman had gehan-
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dell . Ook weet ik wel, dat, daar mijn vader, zaliger gedachtenis, toen nog in leven was, mijn neef Lodewijk er minder voordeel van zou getrokken hebben met zich van mijn persoon
meester to maken, dan ik er thans van trekken kon met mij van
hem meester to maken ; maar zoo mijn koninklijke bloedverwant
thans in denzelfden eenvoud des harten hierheen komt, als waarin ik toentertijd handelde, dan zal hij mij hoogst welkom wezen .
Mocht hij echter met dit vertoon van vertrouwen ten doel hebben mij to misleiden en to verblinden, totdat hij het een of
ander van zijn staatkundige plannen zal hebben ten uitvoer gebracht, bid St . George van Bourgondie, laat hem toezien !
Na toen zijn knevels to hebben opgestreken, en gestampvoet,
beval hid ons alien to paard to stijgen, am een zoo ongewonen
gast to gaan ontvangen .
En de koning is gekomen? hervatte de graaf . De tijd der
wonderen is nog niet voorbij . Wie vergezelden hem?
Zeer weinigen, antwoordde Hymbercourt ; slechts een veertigtal Schotsche boogschutters en eenige ridders en edellieden
van zijn huffs, onder welke laatste zijn sterrekijker Galeotti de
meeste vertooning maakte.
Die vriend, zei Crevecoeur, verkeert onder eenige verplichting aan den kardinaal de la Balue . Het zou mij niet verwonderen, indien hij er toe had meegewerkt, om den koning tot
dezen gewaagden stag over to balm . Was er flog eenige hoogere
adel bij?
,J a, monseigneur van Orleans en Dunois, antwoordde d'Argenton.
Met Dunois zal ik een vroolijken avond hebben, de zaken
mogen gaan zooals zij willen, zei Crevecoeur veer . Maar wij
hoorden, dat zij gevangen zaten .
Beide warm zij naar Loche gezonden, dat prachtige landgoed voor den Franschen adel, hernam Hymbercourt ; maar
Lodewijk heeft hen ontslagen am hen hierheen mee to nemen,
misschien wel, omdat hij Orleans niet gaarne achterliet . Wat
zijn verder gevolg aangaat, ik geloof, dat zijn vriend, de meester
scherprechter, met een paar bedienden, en Olivier de baardschrapper de voornaamste zijn ; en alien zijn zij zoo armoedig
uitgedost, dat de koning, op mijn eer, juist een woekeraar gelijkt, die, van een partij gerechtsdienaars vergezeld, is uitgegaan, am schulden van slechte betalers to innen .
En waar heeft hij zijn intrek genomen? vroeg Crevecoeur .
J a, antwoordde Argenton, dat is nag het kluchtigst van
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alles . De hertog bond aan om een der stadspoorten en de schipbrug op de Somme door de Schotsche boogschutters to bezetten,
en Lodewijk in bet nabijgelegen huffs van een rijken burger,
Giles Orthen, zijn intrek to doen nemen ; maar toen hij zich
daarheen henaf, bespeurde de koning de vlaggen van de Lau en
Pencil de Riviere, die hij uit Frankrijk gebannen heeft ; en daar
hij, naar het schijnt, het denkbeeld oln zich zoo dicht bij vluchtelingen en misnoegden to bevinden, niet Icon verdragen, verzocht hij in het kasteel van Peronne to mogen verblijven, en
daar is het, dat hij zich dan ook werkelijk bevindt .
De Hemel beware ons! riep Crevecoeur uit ; hij is gelijk
aan iemand, die niet tevreden zou zijn met in het leeuwenhol
to kruipen, maar zijn hoofd nog in zijn muil zou willen steken .
Niets minder dan de bodem van den rottenval Icon den ouden
vos zoo dienen .
Maar, hernam Argenton, Hymbercourt heeft u nog niet
meegedeeld, wat le Glorieux bij deze gelegenheid heef t gezegd,
en dit hood ik voor bet verstandigste dat er gesproken is .
En wat heeft zijne wijsheid dan laten hooren? vroeg de
graaf.
- Toen de hertog, was het antwoord, in haast eenige zilveren
eaten en sieraden in gereedheid liet brengen om den koning en
dims gevolg bij hun aankomst als geschenken aan to bieden, zei
le Glorieux tot den hertog : Breek daarmee uw zwakke hersens
niet, mijn vriend Marel ; lk zal uw neef Lodewijk een veel beter
voor hem berekend geschenk doen, dan gij in staat zijt hem to
geven, mijn routs met belletjes, namelijk, en mijn zotskapje er
bij ; want, bij de heilige mis, hij moet een veel grooter dwaas zijn
dan ik ben, am zich aldus in uw macht to komen stellen .
Maar zoo ik hem nu geen reden geef, om er zich over to
berouwen? zei de hertog.
Wel, Karel, was het antwoord, dan zult gij, als de grootste
zot van ons drieen, de routs en het kapje zelf hebben . - En ik
verzeker u, dit schot trof zijn doel, want ik zag den hertog verbleeken en op zijn lippen bijten . - Thans heb gij ons nieuws
gehoord, Crevecoeur, en waarnaar dunkt u, dat bet gelijkt?
Naar een met buskruit gevulde mijn, antwoordde Crevecoeur, waaraan het, vrees ik, mijn lot zal zijn de lout to steken .
Uw nieuws en het mijne zijn als vlas en vuur, of wel als sommige scheikundige voorwerpen, die men niet zonder ontploffing bij
elkander kan brengen . Komt naast mij rijden, heeren, en wanneer ik u zal hebben verteld, wat er in het bisdom Luik is voor-
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gevallen, dan geloof ik, dat gij van oordeel zult wezen, dat
koning Lodewijk even veilig een bedevaart naar de onderaardsche gewesten als dit ontijdige bezoek to Peronne had kunnen
ondernemen .
De twee edellieden voegden zich bij den graaf, en luisterden
met half onderdrukte uitroepen en gebaren van groote verbazing
naar het versiag van het to Luik en Schonwald gebeurde . Quentin werd bij hen geroepen, en zoo lang omtrent de bijzonderheden van den flood van den bisschop ondervraagd, flat hij ten
laatste weigerde verder to antwoorden, niet wetende, welk doel
zij met al deze vragen hadden, en welk gebruik zij van zijn
antwoorden zouden kunnen maken .
Thans hadden zij de vruchtbare oevers van de Somme en de
oude wallen van het sterke stadje Peronne la Pucelle bereikt, en
zagen de tenten van het vijftien duizend man sterke leger, die het
groen der omliggende weilanden in een helder wit herschapen
hadden .

HOOFDSTUK

XXVI

DE BIJEENKOMST
Het is moeilijk to zeggen, of het een voorrecht dan wel een
groote onaangenaamheid is, aan den stand der vorsten verbonden, flat zij, in den omgang met elkander, door den aan hun
rang en waardigheid verschuldigden eerbied, genoodzaakt zijn
hun gewaarwordingen en uitdrukkingen naar een strenge etiquette of to meten, welke hun alle openlijk vertoon van hartstocht verbiedt en, zoo niet de geheele wereld wist, flat deze
voorgewende beleefdheid een bloote plichtpleging was, als groote
veinzerij zou kunnen worden beschouwd . Het is intusschen niet
minder zeker, flat de overschrijding van de grenzen der vormelijke hoffelijkheid, teneinde meer rechtstreeks aan hun verbolgenheid lucht to geven, aan hun waardigheid in de oogen van
het algemeen zeer to kort doet, gelijk flit vooral op to merken
viel, toen de groote mededingers, Frans I en keizer Karel V,
elkander zonder omwegen een leugenaar noemden en hun geschillen door een tweegevecht wilden beslechten .
Karel van Bourgondie, de meest hartstochtelijke en ongeduldige, ja, zelfs de meest onvoorzichtige vorst van zijn tijd, zag
zich binnen den tooverkring besloten, welke hem den diepsten
eerbied voorschreef voor Lodewijk, als zijn opperleenheer, die
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hem, een vasal van de kroon, wel met een persoonlijk bezoek
had willen vereeren. In zijn hertogelijken mantel gedost en door
een aantal hooge ambtenaren en edellieden vergezeld, grog hij
den koning in statigen optocht tegemoet . Zijn gevolg schitterde
van goud en zilver, want daar de schatkist der kroon van Engeland door de oorlogen tusschen de huizen van York en Lancaster was uitgeput, en de uitgaven van het Fransche hof door
de zuinigheid van Lodewijk XI zeer beperkt werd, was het hof
van Bourgondie in dien tijd het prachtigste in Europa . Het
gevolg van den koning was daarentegen klein in getal en in
evenredigheid onaanzienlijk in voorkomen . Lodewijk zelf droeg
een kalen mantel en zijn gewonen, ouden, hoogen, met looden
beeldjes behangen hoed . De uitwerking werd bijna belachelijk,
toen de rijk uitgedoste hertog van zijn edel oorlogspaard
sprong en, zich op een knie voor den koning werpende, den
stijgbeugel wilde vasthouden, terwijl deze van zijn eenvoudig
paardje steeg .
De wederkeerige begroeting der twee vorsten grog natuurlijk
met even veel beleef dheid gepaard als zij van alle oprechtheid
verstoken was ; maar het karakter van den hertog maakte het
veel moeilijker voor hem om in stem, woord en houding zijn rol
vol to houden, dan voor den koning, bij wien elke snort van
huichelarij zoozeer een gedeelte van zijn natuur scheen uit to
maken, dat zelf s zij, die hem het best kenden, niet in staat
waren, om datgene, wat hij veinsde en wat hij inderdaad meende, van elkander to onderscheiden .
De afgebroken woorden, gedwongen manieren en gemaakte
gebaren van den hertog deden Lodewijk genoeg gevoelen, dat
het spel, hetwelk hij to spelen had, zeer gevaarlijk was, en
waarschijnlijk berouwde het hem meer dan eens, dat hij het had
ondernomen. Maar het berouw kwam thans to laat, en zijn
eenige hoop moest hij vestigen op de weergalooze behendigheid
en loosheid, welke hem kenmerkten .
Het gedrag, dat Lodewijk ten aanzien van den hertog hield,
scheen to getuigen van een hart, dat van vreugde overvloeide
over een oprechte verzoening met een hoog geschatten vriend,
van wien onvoorziene, dock thans vergeten omstandigheden hem
hadden verwijderd . De koning betuigde zijn leedwezen, dat hij
den thans gedanen stag zoo lang had uitgesteld, om zijn waarden neef door zulk een blijk van vertrouwen, als hij thans aan
den dag legde, to overtuigen, dat de tusschen hen voorgevallen
onaangenaamheden niet in staat waren geweest, om de edel-
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moedigheid uit zijn geheugen to wisschen, waarmee men hem
ontvangen had, toen hij uit Frankrijk was gevlucht . Veel sprak
hij van den goeden hertog van Bourgondie, gelijk Philip, de
vader van Karel, gewoonlijk wend genoemd, en gewaagde, als
nag steeds van dankbaarheid doordrongen, van een menigte blijken van vaderlijke goedhartigheid, die hij van deze had mogen
ondervinden
Ik geloof, neef, zei hij, dat uw vader zijn genegenheid bijna
gelijkelijk tusschen u en mij verdeelde ; want ik herinner mij,
dat, toen ik eens op de jacht verdoold was geraakt, de goede
hertog u streng besrrafte, dat gij mij in het bosch had achtergelaten, alsof gij voor de veiligheid van een ouderen brooder
goon genoegzame zorg gedragen had .
De trekken van den hertog van Bourgondie waren van nature
hard en streng ; en toen hij, als de waarheid van hetgeen de koning gezegd had erkennende, trachtte to glimlachen, trok hij een
gezicht, dat terecht duivelsch mocht heeten .
- Prins der huichelaren, zei hij bij zichzelf, hoe wenschte ik,
dat mijn eer gedoogde u to herinneren, op welke wijze gij al de
weldaden van ons huffs beloond hebt !
Bovendien, grog de koning voort, zoo de banden van bloedverwantschap en dankbaarheid niet voldoende zijn cm ons to
vereenigen, dan bestaan er nog geestelijke betrekkingen tusschen
ons ; want ik bon de peetvader van uw schoone dochter Maria,
die mij zoo dierbaar is als een van mijn eigen dochters ; en toen
de heiligen - hun naam zij gezegend! - mij een spruitje zonden, dat in den tijd van drie maanden zou verwelken, was hot
uw vader, die hot ten doop hield en hot f eest met meer pracht
vierde, dan in Parijs zelf zou hebben kunnen zijn tentoongespreid. Nooit zal ik den indruk vergeten, dien de edelmoedigheid van hertog Philip en van u, mijn waarde neef, op hot gemoed van den onder zijn ongeluk bijna bezwijkenden vluchteling maakte !
- Uwe majesteit, zei daarop de hertog, zich geweld aandoende, om eenig antwoord to geven, heeft dit kleine dienstbetoon wel gelieven to erkennen in bewoordingen, die meer dan
vergoedden alles wat Bourgondie doen kon om to bewijzen, dat
hot al de waarde van de eer gevoelde, welke gij zijn vorst had
aangedaan .
Ik herinner mij zeer wel de woorden, waarop gij doelt, zei
de koning glimlachend ; zij waren, naar ik moon, dat ik, ongelukkige balling, tot vergoeding van zooveel betoon van vriendC entin Durward . 21
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schap, niets had aan to bieden, dan de personen van mij zelf,
mijn vrouw en kind. Welnu, mij dunkt, dat ik mijn woord vrijwel gehouden heb .
lk wensch geenszins to betwisten hetgeen uwe majesteit
gelief t to zeggen, zei de hertog ; maar . . .
- Maar gij vraagt, vie! de koning hem in de rede, hoe mijn
laden aan mijn woorden hebben beantwoord . Welnu, het lijk
van mijn kind ligt in Bourgondischen grand begraven ; mijn
eigen persoon heb ik dezen morgen in uw macht gesteld ; en wat

mijn vrouw betref t, waarlijk, neef, wanneer men den tijd in aanmerking neemt, die sedert verloopen is, zult gij, geloof ik, er
niet op aandringen, dat ik mijn woord in dat opzicht houden
zal . Een goede vijftig jaar geleden werd zij geboren op Maria
boodschap . - bij lit woord ma4kte hij het teeken van het kruis
en sprak een Oro pro nobis uit. - Zij is echter niet verder van
hier dan Rheims, en zoo gij er op staat, dat ik mijn belof to
naar de letter vervul, dan zal zij weldra haar opwachting bij u
komen maken
Hoe vertoornd de hertog oak was over de onbeschaamde paging van den koning om een toon van vriendschap en gemeenzaamheid aan to nemen, kon hij zich toch niet weerhouden om
over het kluchtige antwoord van dezen zonderlingen vorst to
lachen, en zijn lack was zoo onwelluidend als de door hartstocht afgebroken tonen, waarin hij dikwijls sprak . Na luider
en langer to hebben gelachen dan destijds evenals tegenwoordig
geacht werd met de gelegenheid overeen to stemmen, antwoordde
hij op denzelf den toon en bedankte botweg voor de eer van het
gezelschap der koningin ; maar verklaarde gaarne, dat van de
oudste dochter van den koning, die om haar schoonheid beroemd
was, to zullen aannemen,
lk ben blij, neef, zei de koning, met een van die dubbelzinnige glimlachjes, waarvan hij zich dikwijls bediende, dat uw
keus niet op mijn dochter Johanna gevallen is . Antlers zou ik
maar twist tusschen u en mijn neef Orleans hebben gekregen,
en zoo er dan kwaad van gekomen was, had ik aan de een of
andere zijde een goeden vriend en beminden neef moeten verliezen .
- Neen, neen, sire, zei Karel, ik wil aan de lief de van den
hertog van Orleans geenerlei hinderpaal in den weg leggen . Zoo
ik ooit een laps met hem breek, dan moet het in een schoone
rechte zaak wezen .
Lodewijk was er verre van of om deze onbeschofte zinspe-
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ling op de mismaaktheid van prinses Johanna kwalijk to nemen .
Integendeel gal het hem genoegen to zien, dat de hertog van
grove spotternij hield, waarvan hij zelf zeer veel slag had . Daarom gaf hij al spoedig zulk een wending aan bet gesprek, dat
Karel, hoewel hij het onmogelijk vend om de rol van toegenegen
vriend to spelen ten aanzien van een monarch, wiens kwade gezindheid jegens hem hij zoo dikwerf ondervonden had, en wiens
oprechtheid hij thans zoo sterk in twijfel trek, zich tech met
gemak als een beleefd gastheer tegenover zulk een innemenden
grit gedroeg . Het gebrek aan meet hartelijke aandoeningen werd
alzoo door dien teen van rondborstigheid vervangen, welke gewoonlijk tusschen twee vroolijke gezellen heerscht, een teen, die
den hertog, wegens de openhartigheid, of liever de lompheid
van zijn karakter, eigen was ; en wat Lodewijk betreft, aan
dezen was hij dit niet minder, want, ofschoon hij dien van elke
snort van omgang licht vatte, was de teen, die hem bet best
voegde die, welke in de uitdrukking van grove denkbeelden en
drogen luim bestond .
Beide vorsten warm gelukkig in staat om, bij een feest op bet
stadhuis van Peronne, dezelf de snort van gesprekken to blijven
voeren, die als het ware een onzijdigen grond voor hen aanboden
en, gelijk Lodewijk gemakkelijk bespeurde, het meest geschikt
was om den hertog van Bourgondie in dien staat van kalmte to
houden, die voor zijn veiligheid noodzakelijk was .
Niet zonder schrik bespeurde hij echter, dat de hertog een
aantal van die Fransche edelen om zich been en in hooge bedieningen geplaatst had, welke zijn eigen gestrengheid of onrechtvaardigheid in ballingschap had gezonden ; en bet was teneinde
zich tegen de mogelijke uitwerking van bun wraakzucht to hoeden, dat hij, celijk reeds gene d is, verzocht om in bet kasteel
van Peronne, liever dan in de stall zelf, zich to mogen huisvesten .
De hertog had hiertoe zijn toestemming gegeven met een van
die norsche glimlachen, waarvan bet onmogelijk was to zeggen,
of zij hem, dien zij betroffen, geed of kwaad voorspelden .
Maar teen de koning, zich met zooveel kieschheid uitdrukkende als mogelijk was, en op een wijze, die hij bet meest geschikt oordeelde om alle achterdocht in slaap to wiegen, vroeg,
of de Schotsche boogschutters, die hem vergezelden, bet kasteel
gedurende zijn verblijf mochten bezetten, inplaats van de stadspoort, die de hertog bun had aangeboden, antwoordde Karel,
met zijn gewone barschheid, welke door zijn hebbelijkheid om,
wanneer hij sprak, zijn knevels op to strijken of zijn hand aan
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degen of dolk to slaa.n, nog meer vrees aanjagend werd :
Bij
St . Martin, peen, sire. Gij bevindt u in de legerplaats van uw
vasal, gelijk men mij ten aanzien van uwe majesteit noemt . Mijn
stall en kasteel zijn de uwe . Ook mijn soldaten zijn de uwe, en
het is daarom onverschillig of zij dan wel de Schotsche boogschutters de poorten en wallen van het kasteel bewaken . Neen,
bij St . George, Peronne is een maagdelijke vesting en zij zal dezen naam niet door onachtzaamheid van mijn karat verliezen .
Maagden moeten zorgvuldig bewaakt worden, mijn koninklijke
neef, zoo wij haar goeden naam niet in de waagschaal willen
stellen .
Voorzeker, waarde neef, en ik ben het volkomen met u
eens, zei de boning, want ik moet inderdaad nog meer belting
stellen dan gij in bet behoud van dezen naam voor bet goede
stadje, daar Peronne, gelijk gij weet, neef, een van die tiara de
Somme gelegen plaatsen is, welke aan uw vader, zaliger gedachtenis, voor geld tot onderpand gegeven, tegen betaling van bet
daarop geleende kunnen worden teruggevorderd . En om u de
waarheid to zeggen, waarde neef, ben ik, als eerlijk schuldenaar,
met eenige muilezels hierheen gekomen, die met de tot deze aflossing benoodigde penningen beladen zijn . Het bedrag daarvan
is voldoende om daarmede de onkosten van uw koninklijk hof
voor tenminste drie jaar goed to waken .
lk wil er geen stuiver van ontvangen, zei de hertog, zijn
knevels opkrullende ; de tijd der aflossing is verstreken, mijn
koninklijke neef, en bovendien is het nooit de bedoeling der
partijen geweest, dat dit recht van aflossing zou worden uitgeoefend, daar de afstand van deze plaatsen de eenige belooning
is, die mijn vader ooit van Frankrijk heeft genoten, toen hij, in
een voor uw geslacht gelukkig uur, er in toestemde, om den
moord van mijn grootvader to vergeten en het verbond met Engeland voor dat met uw vader to ruilen . Bij St. George! indien
hij niet aldus gehandeld had, dan zou uwe majesteit, wel verre
van stellen aan de Somme to bezitten, er moeilijk eenige aan
gene zijde van de Loire hebben kunnen behouden . Neen, ik
Beef er geen steep van terug, al kon ik voor elken teruggegeven
steep zijn gewicht in goud ontvangen . Dank zij den hemel en
de wijsheid en cooed van mijn voorvaderen, de inkomsten van
Bourgondie, hoewel dan ook maar een hertogdom, zijn voldoende
om mijn hof to onderhouden, zelfs wanneer ik een koning tot
gast heb, zonder dat ik genoodzaakt ben mijn erfgoed to verkoopen .
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- We!, neef, antwoordde Lodewijk, op denzelfden toon als
to voren, en door de woeste gebaren van den hertog volstrekt
niet geschokt, ik zie, dat gij een even goede vriend van Frankrijk zijt, dat gij niet gaarne jets laat varen dat daaraan toebehoort . Maar wij zullen een of anderen middelaar noodig hebben, wanneer wjj deze taken jn den raad behandelen . - Wat
dunkt u van St . Paul?
St . Paul noch St . Pieter, noch eenige andere Sint ujt den
almanak, hernam de hertog, zal mij Peronne doen ontruimen .
Gij begrijpt mij niet, hervatte de koning glimlachend . Ik
meen Lodewijk van Luxemburg, onzen getrouwen connetable,
den graaf van St. Paul . Bij St . Maria van Embrun! Niets dan
zijn hoofd ontbreekt bij onze samenkomst! Het beste hoofd in
Frankrijk, en dat, hetwelk in herstelling van een volkomen eendracht tusschen ons van den grootsten dienst zou kunnen zijn .
Bij St. George van BourgondiE! riep de hertog uit, ik
verbaas mij uwe majesteit aldus over iemand to hooren spreken, die zoowel jegens Frankrijk als Bourgondie trouweloos en
meineedig is ; iemand, die altijd getracht heeft onze menigvuldige twisten aan to blazen, en wel met bet doel om de rol van
middelaar tusschen ons to spelen . Ik zweer bij de orde die ik
draag, dat zijn moerassen niet lang meet een veilige schuilplaats voor hem opleveren .
-- Wees zoo warm niet, neef, zei de koning glimlachend en
met zachte stem ; toen ik het hoofd van den connetable verlangde, als een middel om onze kleine geschillen geheel to vereffenen, had ik geenerlei begeerte om zijn lichaam hier to hebben, dat, wat mij betreft, zeer wel to St . Quentin mag blijven .
Ho! ho! mijn koninklijke neef, ik begrijp u, hernam Karel,
met denzelfden onwelluidenden lack, welken eenigen van 's konings grove spotternijen reeds vroeger hadden verwekt, en stampvoetende voegde hij er bij : In dien tin stem ik toe, dat het
hoofd van den connetable to Peronne nuttig zou kunnen zijn .
lieze en dergelijke gesprekken, waarin de koning ernstige taken, to midden van grappen en spotternijen, in de verte aanroerde, volgden elkander niet onmiddellijk op, maar werden, zoowel bij bet feest op het stadhuis, als op een bijeenkomst, welke
de vorsten daarna in de eigen vertrekken van den hertog hadden, en in het algemeen bij elke gelegenheid behendig ter tafel
gebracht als de gelegenheid daartoe gunstig scheen .
Men moet erkennen, dat, hoe onbedachtzaam Lodewijk ook
was geweest in het doen van een stag, dien het hef tige karakter
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van den hertog en de velerlei oorzaken van verwijdering en
haat, die tusschen hen bestonden, hoogst gevaarlijk maakten,
nooit eenig stuurman op een onbekende kust zich met meer vastheid en voorzichtigheid gedroeg dan hij . Met voorbeeldlooze
behendigheid en juistheid wist hij de diepten en ondiepten van
zijn tegenstanders hart to peilen en legde vrees noch twijfel aan
den dag, toen hij ontdekte, dat er veel meer blinde klippen dan
goede ankergrond op den bodem lagen .
Ten laatste liep een dag ten einde, die voor Lodewijk, door
de gestadige inspanning, oplettendheid en behoedzaamheid,
welke zijn toestand ver'eischte, niet minder vermoeiend had moe~
ten zijn, dan hij was voor Karel, wegens de noodzakelijkheid
om de geweldige aandoeningen, die hij gewoonlijk den vrijen
teugel vierde, in bedwang to houden .
Nauwelijks was Karel in zijn kamer, na van den koning voor
den nacht plechtig of scheid genomen to hebben, of hij gaf aan
zijn zoo lang gedwongen hartstocht lucht, en menige eed en
scheldwoord viel, gelijk zijn nar le Glorieux opmerkte, dien nacht
op hoof den, voor welke zij nooit gemunt waren geweest, want
de voorraad van verwenschingen, die hij tegen zijn koninklijken
gast, zelfs niet in zijn afwezigheid durfde uiten en al to groot
geworden was om van zelf to verdampen, werd uitgestort op al
degenen, die hem omringden . De grappen van den nar alleen
waren in staat om de gramschap van den hertog eenigermate
to doen bekoelen ; hij lachte luid, wierp den grappenmaker een
goudstuk toe, liet zich uitkleeden, sloeg een grooten beker met
gekruiden wijn naar binnen, ging naar bed en viel weldra in
diepen slaap .
Opmerkelijk was het gedrag van koning Lodewijk, nadat hij
den hertog verlaten had, want de woeste uitdrukking van een
getergden hartstocht, meer tot bet dierlijke dan verstandelijke
gedeelte van onze natuur behoorende, heeft weinig belangrijks
voor ons, vergeleken met de krachtige werking van een sterken
geest.
Lodewijk werd door de kamerheeren van den hertog naar de
vertrekken geleid, die hij in het kasteel van Peronne had gekozen, en bij den ingang door een sterke wacht boogschutters en
mannen van wapenen ontvangen .
Van zijn paard stijgende om een ophaalbrug over een zeer
breede gracht over to trekken, bekeek hij de schildwachten en
maakte aan Argenton, die hem met andere Bourgondische edellieden vergezelde, de opmerking :
Zij dragen kruisen van St .
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Andreas, maar niet die van mijn Schotsche boogschutters .
Gij zult hen even bereid vinden om in uw verdediging to
sterven, sire, antwoordde Argenton, die in den toon, waarop de
koning deze woorden sprak, een gewaarwording ontdekte, welke
Lodewijk ongetwijfeld zou verborgen hebben, indien hij zich
daartoe in staat had bevonden . Zij dragen het St . Andreas kruis,
als behoorende tot het snoer van mijn meester, de orde van het
Gulden Vlies .
En weet ik dit dan niet? hernam Lodewijk, het snoer
zien latende, dat hij ter eere van zijn gastheer had omgehangen .
Het is een van de dierbare banden, welke er tusschen mijn
waarden broeder en mij bestaan. Wij zijn broeders in de ridderschap zoawel als in een geestelijk opzicht ; neven door geboorte,
en vrienden door de nauwste betrekkingen van goede nabuurschap . - Niet verder dan tot de eerste binnen plaats kan ik
gedoogen, dat gij mij zult vergezellen, mijne heeren, gij hebt mij
reeds eer genoeg bewezen .
Wij zijn door den hertog gelast, zei Hymbercourt, om
uwe majesteit tot hare kamers to begeleiden ; wij hopen, daft
uwe majesteit ons wel zal willen toestaan het bevel van omen
meester uit to voeren .
In deze kleinigheid, hernam de koning, vertrouw ik, dat
gij, ofschoon zijn onderdanen, mijn bevel boven het zijne zult
eerbiedigen . 1k ben min of meer ongesteld, heeren, ik ben vermoeid . - Groote genoegens hebben, evenals smart, hun moeilijkheden . - Morgen hoop ik uw gezelschap veer to genieten
en vooral het uwe, mijnheer Philip van Angenton . - 1k verneem, dat gij de historieschrijver zijt van den tijd, en wij, die
een goeden naam in de geschiedenis verlangen to hebben, moeten
u dus to vriend houden, want men zegt, dat uw pen een scherpe
punt heef t, wanneer gij wilt. - Goeden nacht, mijne heeren,
goeden nacht aan alle en elk uwer .
De Bourgondische heeren verwijderden zich, ten hoogste voldaan over Lodewijks beleefdheid en de welwillendheid, die hij
elk hunner in het bijzonder had weten to betoonen ; en de koning
bleef met een paar heeren uit zijn eigen gevolg in de poort van
het kasteel alleen . In een der hoeken van bet binnenplein zag
hij een grooten toren voor zich, die tot gevangenis diende . Dit
logge, sombere gebouw werd door dezelf de maan beschenen, die
Durward's weg tusschen Charleroi en Peronne verlichtte . Zijn
vorm had veel overeenkomst met den witten toren in het kasteel van Londen, maar de bouwstijl was nog ouderwetscher,
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want de stichting deed men tot den tijd van Karel den Groote
opklimmen . De muren waren van een verbazende dikte, de vensters zeer klein en van ijzeren tralies voorzien, en het gansche
gebouw wierp een zwarte onheilspellende schaduw over het geheele binnenplein .
- Het is toch niet daar, dat ik mijn intrek moet nemen, zei
de koning, met een huivering, die niets goeds scheen to voorspellen .
- Neen, sire, antwoordde de oude maarschalk, die hem
blootshoof ds vergezelde ; de Hemel verhoede dit ! De vertrekken, voor uwe majesteit bestemt, zijn in de lagere gebouwen,
waar koning Jan twee nachten voor den slag van Poictiers heef t
doorgebracht .
Hm ! prevelde de koning binnensmonds, dat is een goed
voorteel~en . - Maar wat hebt gij omtrent den toren to zeggen,
mijn oude vriend? En waarom smeekt gij den Hemel, dat ik
daar mijn intrek niet behoef to nemen?
- lk weet niets kwaads van den toren, sire, zei de oude
man ; alleen de schildwachten zeggen, dat er 's nachts lichten
in gezien en vreemde geluiden gehoord worden : en er bestaan
wel redenen, waarom dit het geval zou kunnen wezen, want oudtijds werd de toren als staatsgevangenis gebruikt, en er zijn
veel praatjes in omloop omtrent gruweldaden, die er in gepleegd zijn.
Lodewijk vroeg niet verder, want niemand was meer dan hij
verplicht, om de geheimen van een gevangenis to eerbiedigen .
Aan de deur van de tot zijn verblijf bestemde vertrekken vond
hij een post van zijn Schotsche boogschutters, met hun trouwen
ouden bevelhebber aan hun hoofd.
Crawford, mijn brave, trouwe Crawford, zei de koning,
waar zijt gij heden geweest? Zijn de Bourgondische heeren zoo
ongastvrij, dat zij een der beste en dapperste edellieden, die ooit
een hof betreden hebben, verwaarloosden? 1k heb u niet aan het
f eest gezien .
lk heb er voor bedankt, sire, zei Crawford ; ik ben de man
niet meer, die ik geweest ben . De tijd is voorbij, dat ik den
besten drinker van geheel Bourgondie zou hebben uitgedaagd,
al ware bet ook in bet nat van zijn eigen druiven geweest . Maar
tegenwoordig zijn een pintje of vier reeds to veel voor mij, en
bovendien begrijp ik, dat de dienst van uwe majesteit vordert,
dat ik mijn yolk een goed voorbeeld geef .
-- Gij zijt altijd voorzichtig, antwoordde de koning, maar
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zeker, gij moet thans, met zoo weinig manschappen, minder to
doen hebben gehad dan naar gewoonte, en een tijd van feestvieren vereischt zulk een strenge onthouding niet als een tijd
van gevaar .
Hoe minder manschappen ik onder mij heb, hoe noodzakelijker het is, dat ik goede tucht onder hen handhaaf ; en of dit
werk hier meer kans heeft van in feest houden dan in vechten
to eindigen, dit is iets, dat God en uwe majesteit beter weten
dan de oude John Crawford .
Gij voorziet toch geen gevaar? f luisterde de koning hem
gejaagd in het oor .
- Neen, sire, was bet antwoord, ik wenschte, dat ik bet
deed ; want, gelijk de oude graaf Tineman placht to zeggen,
gevaren, die men voorziet, zijn altijd bet gemakkelijkst to vermijden . - Het woord voor den nacht, zoo bet uwe majesteit
belieft?
Laat bet Bourgondie zijn, ter eere van omen gastheer en
van een drank, waarvan gij geen vijand zijt, Crawford .
1k wil noch met een hertog, noch met een drank twisten,
die dezen naam draagt, hernam de grijsaard, mits beide zuiver
zijn, lk wensch uwe majesteit een goeden nacht .
Goeden nacht, mijn trouwe Schot, zei de koning, en trail
zljn vertrekken blnnen .
Voor de dear van zijn slaapkamer was de Balafre op schildwacht geplaatst. - Volg mij, zei de koning, toen hij hem voorbij trail, en de krijgsman stapte dienovereenkomstig, als een door
den kunstenaar in beweging gesteld werktuig, achter Lodewijk
de kamer binnen, waar hij zwijgend en roerloos op bet koninklijk bevel bleef staan wachten .
Weet gij ook iets van then omdolenden ridder, uw neef ?
vroeg de koning, want hij is voor ons als verloren geweest van
bet oogenblik af, dat hij, als een ridder, die zijn eersten tocht
had ondernomen, ons twee gevangenen, als de eerste vruchten
van zijn cooed, thuis zond .
-1k heb iets daarvan gehoord, zei de Balafre, en ik hoop, dat
uwe majesteit wel overtuigd zal wezen, dat, zoo hij verkeerd gehandeld heef t, dit geenszins overeenkomstig mijn raad of voorbeeld was, want, nooit ben ik zulk een onbedachtzame ezel geweest, am een lid van uwer majesteits doorluchtig huffs uit bet
zadel to lichten . 1k kende mijn stand daartoe to wel, en . .
-- Spreek daar niet van, hernam de koning, de jongeman
heeft zljn pllcht gedaan .
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- Wat dat aangaat, sire, dit had ik hem genoeg ingeprent.
Quentin, zei ik tot hem, wat er ook moge gebeuren, bedenk dat
gij tot de Schotsche boogschutters behoort, en doe uw plicht,
wat er ook van moge komen .
Ik dacht wel, dat hij een uitmuntend leermeester moest
hebben gehad, zei de koning, maar ik stel er belang in, dat gij
mijn vraag beantwoordt . Hebt gij binnenkort jets van uw neef
vernomen? - Gaat een weinig achteruit, mijne heeren, sprak hij
tot de kamerheeren, want dit gaat geen andere ooren aan dan
de mijne .
- Gewis, sire, ik heb nog dezen avond Chariot gezien, een
der mannen, die mijn neef vergezeiden en dien hij uit Luik, of
wel uit een daarbij gelegen kasteel van den bisschop, heef t afgezonden, waar de gravinnen van Croye behouden zijn aangekomen .
- De heilige Moeder Gods zij geloofd! Maar zijt gij er wel
zeker van? Zijt gij wei zeker van dit goede nieuws?
- Zoo zeker als ik van jets wezen kan, sire, antwoordde
de Balafre ; ik geloof zelfs, dat Chariot brieven van de gravinnen heef t voor uwe ma jesteit .
Ga hem terstond halen, zei de koning . Geef uw snaphaan
aan een van deze vrienden hier, - aan Olivier, - den eersten
den besten . - De naam onzer Lieve Vrouw van Embrun zij
geloof d ! Het ijzeren hekwerk om haar altaar zal ik door een van
zilver doen vervangen!
In dezen aanval van dankbaarheid en vroomheid, nam Lodewijk, als naar gewoonte, zijn hoed af, legde dien op tafel, zocht
uit de looden beeldjes dat van de Heilige Maagd, en daarvoor
neerknielende, herhaaide hij eerbiedig de gedane gelofte .
Chariot, de eerste boodschapper dien Quentin van Schonwald
gezonden had, wend flu met zijn brieven binnengelaten . Deze
waren van de gravinnen van Croye aan den koning en hielden,
in koude uitdrukkingen, haar dankbetuiging in voor de beleef dheden aan zijn hof ondervonden, alsmede, -- en hier waren de
bewoordingen warmer - voor de gunst van haar weer veilig
van zijn grondgebied to hebben doen geleiden . Dit ailes, wel
verre van Lodewijk to belgen, deed hem recht hartelijk lachen .
Daarop vroeg hij den boodschapper, met blijkbare belangstelling, of zij geenerlei onraad of aanval op refs hadden ondervonden . Chariot, een domme knaap, die juist om deze redenen
voor den tocht was uitgekozen, deed een zeer verward verslag
van de ontmoeting, waarin zijn kameraad, de Gascogner, ge-
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sneuveld was, maar verklaarde van geen andere jets to weten .
Opnieuw vroeg Lodewijk hem nauwkeurig naar den weg, then
men naar Luik gevolgd was, en zijn belangstelling scheen to
verdubbelen, toen hij vernam, tat men, Namen naderende, den
kortsten weg Tangs den rechter never van de Maas had gehouden. De koning gaf hem daarop een klein geschenk, en liet den
man vertrekken, terwijl hij de ongerustheid, welke hij had laten
blijken, aan zijn verlangen toeschreef om to weten, of de gravinnen behouden waren aangekomen .
Deze tijdingen, ofschoon ze hem bekend maakten met het mislukken van een van zijn geliefkoosde plannen, schenen den koning inwendig meer genoegen to geven, tan hij waarschijnlijk
zou hebben aan den tag gelegd, wanneer zij volkomen geslaagd
waren . Hij slaakte een zucht, als iemand, die van een zwaar
pak ontheven wordt, mompelde, in een houding van diepe
vroomheid, zijn dankzeggingen, sloeg zijn oogen ten hemel, en
ging vervolgens over andere eerzuchtige plannen nadenken, waarvan hij een beteren uitslag verwachten kon .
Met tit oogmerk liet Lodewijk zijn sterrekijker Galiotti roepen die weldra met zijn gewone waardige houding to voorschijn
trad. Er was evenwel eenige onzekerheid in zijn blik to lezen,
alsof hij aan een goede ontvangst had getwijfeld ; maar deze
was nog gunstiger, ja, nog hartelijker, tan hij er ooit een ondervonden had. Lodewijk noemde hem zijn vriend, zijn vader in de
wetenschappen, het glas, waardoor een koning in de toekomst
kon zien, en eindigde met hem een ring van groote waarde aan
den vinger to steken . Galeotti, die onbewust was van de omstandigheden, welke hem zoo plotseling in de achting van den koning
hadden doen rijzen, verstond zijn ambacht echter to goed, om
zijn onwetendheid to laten blijken . Met def tige bescheidenheid
ontving hij Lodewijk's lofspraken, welke hij beweerde alleen verschuldigd to zijn aan de schoonheid van de wetenschap, die hij
beoefende, en die nog to bewonderenswaardiger was, daar zij
zulk een groote uitwerking had door middel van een persoon zoo
onbeduidend als hij .
Na het vertrek van den sterrekijker, die ditmaal niet minder
over den koning tan deze over hem voldaan was, wierp Lodewijk zich in een armstoel, en, geheel uitgeput, beval hij alien,
die zich in zijn kamer bevonden, zich to verwijderen, behalve
Olivier, die, onhoorbaar rondstappende, zijn meester behulpzaam was in zijn toebereidselen om naar bed to gaan .
Terwijl de koning deze hulp onderging, was hij, tegen zijn
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gewoonte, zoo zwijgend en lijdelijk, dat Olivier over deze verandering in zijn gedrag ten hoogste verbaasd was . De slechtste
menschen zijn niet altijd volstrekt van alle goede beginselen
verstoken ; roovers zijn hun aanvoerder getrouw, en het is wel
eens gebeurd, dat een gunsteling een opwelling van oprechte belangstelling gevoelde, voor den vorst, aan wien hij zijn verheff ing to danken had. Olivier de Diable was niet zoo geheel met
den satan vereenzelvigd, dat hij, bij een gelegenheid als deze,
die over het lot van zijn meester beslissen moest, en waarbij al
dlens krachten reeds schenen to zijn uitgeput, niet eenige dankbaarheid voor hem zou hebben gevoeld . Na den koning gedurende eenigen tijd de diensten to hebben bewezen, waarmee een
kamerdienaar zich bij bet naar bed gaan van zijn heer bezig
houdt, kwam hij ten laatste in verzoeking, am, met de gemeenzaamheid, welke Lodewijk hem onder dergelijke omstandigheden
veroorloof de, to zeggen : -- Goede God, sire, bet is, of gij een
veldslag verloren had, en niettemin kan ik, die mij den ganschen
dag bij uwe majesteit bevonden heb, mij niet herinneren, u
ooit zoo veel bekwaamheid en cooed to hebben zien tentoon
spreiden ; en met voile overtuiging kan men zeggen, dat bet
veld aan u gebleven is .
Het veld, zei Lodewijk, de oogen opslaande en zijn gewone
droogheid van toon hernemende ; bij den Hemel, vriend Olivier,
zeg Never, dat ik meester van het strijdperk gebleven ben, dat ik
een stier betwisten moest ; want een blinder, koppiger en onhandelbaarder flier dan onze neef van Bourgondie heef t nooit bestaan, behalve in den vorm van een Murcischen stier, die voor
bet gevecht is opgeleid . - Maar, bet zij zoo ; ik heb hem niet
weinig getergd ; en, Olivier, verheug u met mij, flat mijn ontwerpen in Vlaanderen, met die twee omdolende prinsessen - gij
verstaat mij -- zijn mislukt .
Waarlijk, sire, flit doe ik niet, antwoordde Olivier, bet is
mij onmogelijk uwe majesteit geluk to wenschen met bet niet
slagen van haar meest gelief koosde plannen, tenzij gij mij de
reden der verandering in uw wenschen en bedoelingen meedeelt .
Allen tezamen genomen, zei de koning, heeft er geen verandering daarin plaats gegrepen . Maar, vriendlief, ik heb hertog
Karel heden beter leeren kennen, dan ik hem tot hiertoe gekend
heb . Toen hij, nog in den tijd van zijn vader, graaf van Charleroi
en ik de voortvluchtige dolfijn was, dronken en jagden wij
samen, en hebben menige grap gehad . In die dagen had ik een
besliste meerderheid over hem, gelijk die, welke een sterk hoofd
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altijd over een zwak bezit . Maar sedert is hij veranderd ; hij
is stiff hoof dig, overmoedig, verwaand en twistziek geworden ;
hij koestert klaarblijkelijk het verlangen om de zaken tot een
uiterste to drijven, terwijl hij denkt, das hij het spel in eigen
handen heeft . Ik zag mij genoodzaakt om elke zaak, die hem
mishaagde, met zooveel behoedzaamheid aan to roeren, alsof het
gloeiend ijzer was . Nauwelijks gewa~gde ik van de mogelijkheid,
das deze omdolende gravinnen, alvorens zij Luik bereikten
want daarheen erkende ik openhartig to gelooven das zij waren
gegaan -- in de handen van een of anderen strooper op de
grenzen zouden hebben kunnen vallen, of men zou gezegd hebben, das Ik van een heiligschennis had gesproken . het is overbodig to herhalen, was hid al zei ; genoeg, ik zou mijn hoofd in
groot gevaar geacht hebben, indien op das oogenblik de tij ding
was aangekomen, das uw vriend willem met den Qaard was
geslaagd in zijn en uw lof felij k ontwerp, am hem door een huwelijk grooter to maken .
- Geen vriend van mij, sire, hernam Olivier, vriend noch
plan is van mij .
Gij hebt gelijk, Olivier, antwoordde de koning ; uw plan
zou geweest zijn om zulk een bruidegom to scheren . Welnu, gij
koost geen beteren voor haar uit, toen gij bescheiden u zelf in
de verse noemdet. Intusschen, Olivier, ongelukkig hij, die haar
tot vrouw heeft, want hangen, radbraken en vierendeelen waren
de zachtste woorden die mijn zachtaardige neef uitsprak ten
aanzien van hem, die de gravin, zijn vasal, zonder zijn toestemming trouwen zou.
En een opstand onder de Luikenaars zou hem ongetwijfeld
niet minder vertoornen, zei de gunsteling .
Loo mogelijk, flog nicer, hernam de koning, gelijk gij wel
denken kunt : maar sedert ik het besluit genomen heb, om mij
hierheen to begeven, hebben mijn zendelingen in Luik zich bezig
gehouden met elke vonk van opstand, tenminste voor het tegenwoordige, to smoren ; en mijn woelzieke vrienden Pouslaere en
Pavilion hebben last om zoo stil to blijven als een muffs, totdat
deze samenkomst met mijn neef voorbij zal wezen .
- Naar hetgeen uwe majesteit dan wel gelieft to zeggen, zou
het schijnen, hervatte Olivier op drogen soon, das het meeste,
das van deze samenkomst to hopen is, daarin bestaat, das zij
uw toestand niet verergert? waarlijk, dit heeft veel van den
kraanvogel, die zijn nek in den muil stak van den vos, en zich
verheugde, das die niet werd afgebeten . Intusschen scheen uwe
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majesteit nog straks niet weinig to zijn ingenomen met den wijze,
die haar tot dit f raaie spel heef t aangemoedigd.
Aan geen spel moet men wanhopen, voor dat het verloren
is, en ik heb geen reden to gelooven, dat dit het geval zal zijn .
Integendeel, zoo er niets voorvalt, dat de woede van dezen
wraakzuchtigen dolleman opnieuw prikkelt, dan houd ik mij
van de overwinning verzekerd ; en zeker heb ik dan geen geringe
verplichting aan de wetenschap, die mij een jongeman tot gelelder van de gravlnnen aanduidde, wiens horoscoop in zooverre
met den mijne overeenstemde, dat hij mij zelfs door zijn ongehoorzaamheid aan mijn bevelen en door het inslaan van den weg,
op welken hij de la Marck's hinderlaag vermeed, uit het gevaar
heef t gered.
-- Op deze manier zal het uwe majesteit nooit aan goede
dienaars ontbreken .
Dit doet niets terzake, Olivier, zei Lodewijk ongeduldig ; de
heidensche dichter spreekt van vota diis exaudata malignis, wenschen, die de heiligen ons in hun gramschap toestaan ; en tot
deze zou het gelukken van de la Marck's onderneming hebben
behoord, indien zij thans, en terwijl ik in de macht van den
hertog van Bourgondie ben, ware vervuld . En dit heel t mijn
eigen kunst, door die van Galeotti ondersteund, gezien ; dat is,
ik voorzag niet het mislukken van de la Marck's onderneming,
maar, dat de tocht van dien Schotschen jongeman een voor mij
gelukkig einde hebben zou, of schoon eenigermate verschillend
van dat, hetwelk ik had verwacht ; want de sterren, hoewel ons
algemeene uitkomsten voorspellende, zwijgen omtrent de middelen, waardoor zij tot stand komen, en welke niet zelden juist
het tegendeel zijn van hetgeen wij hopen . Maar, waarom tegen
u van deze geheimenissen gesproken? Tegen u, die nog erger zijt
dan de duivel, naar wien men u heef t genoemd, want deze geloof t en beef t, terwij 1 gij een ongeloovige zoowel in den godsdienst als in de wetenschap zijt en blijven zult, totdat uw eigen
noodlot zal zijn vervuld, dat, gelijk uw horoscoop en uw gelaat
tevens mij aankondigen, door middel van de galg zal gebeuren .
En al moest dit ook zoo wezen, zei Olivier op gelaten toon,
dan zal dit alleen plaats hebben, omdat ik een to dankbaar
dienaar was om de bevelen van mijn koninklijken meester niet
uit to voeren .
Bij deze woorden brak Lodewijk in zijn gewonen helschen
lack uit en zei toen : - Gij hebt juist gesproken, Olivier, en, bij
Onze Lieve Vrouw, gij hebt gelijk, want ik heb er u toe getart .
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Maar zeg mij eens in goeden ernst, hebt gij in de maatregelen,
die men ten onzen aanzien genomen heef t, iets ontdekt, dat ons
een slechte behandeling moet doen duchten?
Sire, antwoordde Olivier, uwe majesteit en gindsche wijze
zoeken voorzeggingen in de sterren en hemelsche heirscharen . 1k
kruip slechts op aarde en kan de dingen niet anders beschouwen
dan gelijk ze zich binnen mijn kring vertoonen . Maar, mij dunkt,
dat men uwer majesteit niet die oplettendheid bewijst, welke
men verwachten zou, dat een welkomen gast van zoo hoogen
rang zou worden betoond . De hertog zei straks, dat hij vermoeid
was en geleidde uwe majesteit niet verder dan tot aan de straat,
het aan zijn ambtenaren overlatende, om u naar uw kamers to
brengen . Deze zijn inderhaast en op een zorgelooze wijze in gereedheid gebracht ; de gordijnen zijn scheef opgehangen en in een
der kamers staan de dingen het onderste boven ; de menschen
staan met de beenen en de boomen met de wortels omhoog .
- Ho ! zei de koning, dat is niets dan toeval en bet gevolg
der overhaasting . Wanneer hebt gij mij ooit met zulke kleinigheden mijn hoofd zien breken?
Op zichzelf verdienen zij uw aandacht niet, hernam Olivier ;
maar zij schijnen mij toe den graad van eerbied aan to duiden
dien de bedienden van den hertog begrijpen, dat hun meester
voor u koestert . Geloof mij, dat, indien zijn begeerte oprecht
geweest was, am u in alle opzichten naar behooren to ontvangen, hun ijver het werk van dagen in minuten zou hebben verricht . En wanneer, voegde hij er bij, op de aarden waterkan en
kom wijzende, zag men deze eaten voor den dienst van uwe majesteit anders dan van zilver?
- Deze laatste aanmerking, zei de koning met een gedwongen
glimlach, riekt al to zeer naar uw gewone bezigheden, om door
iemand bestreden to worden . Het is waar, dat, toen ik slechts
een balling was, ik uit good gediend werd op last van denzelfden Karel, die zilver to gering voor den dauphin rekende, ofschoon hij het thans voor den koning to goed schijnt to achten .
Welnu, Olivier, wij zullen naar bed gaan . Wij hebben een besluit genomen en ten uitvoer gebracht, en er schiet thans niets
anders over dan welgemoed de rol to spelen, die wij op ons
genomen hebben . 1k weet, dat mijn neef van Bourgondie, gelijk
andere wilde stieren, zijn oogen sluit, wanneer hij zijn loop aanvangt ; dat oogenblik heb ik slechts waar to nemen, gelijk een
der toreadors, die ik to Burgos heb gezien, en zijn onstuimigheid levert hem in mijn handen .
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HOOFDSTUK

XXVII

DE LOSBARSTINO
Het voorgaande hoofdstuk was, gelijk zijn titel aanduidde, tot
een overzicht bestemd om den lezer to doen zien, op welken
voet de koning van Frankrijk en de hertog van Bourgondie met
elkander stonden, toen de eerste, gedeeltelijk daartoe aangezet
door zijn geloof aan sterrewichelarij, welke hem als den maatregel gunstig werd voorgesteld, maar ongetwijfeld vooral ook
door het bewustzijn van zijn verstandelijke meerderheid over
Karel, het zonderlinge en antlers geheel onverklaarbare besluit
genomen had, om zijn persoon aan de goede trouw van een
woesten en lang getergden vijand toe to vertrouwen ; een besluit, dat nog to onbedachtzamer en onbegrijpelijker was, daar
er in die onrustige tijden verschillende voorbeelden voorhanden
warm van vrijgeleiden, die, hoe plechti ; ook verleend, toch
Been genoegzame zekerheid hadden opgeleverd voor hem, ten
wiens behoeve zij warm afgegeven . Inderdaad, de moord op den
grootvader van den hertog bij de brug van Montereau, in tegenwoordigheid van Lodewijk's vader, op een plechtig, tot herstel
van vrede en algemeene vergiffenis, belegde bijeenkomst gepleegd, kon tot een of schrikwekkend voorbeeld strekken, indien
de hertog geneigd was om zich daarvan to bedienen .
Het karakter van Karel intusschen, of schoon ruw, woest, onstuimig en stijfhoofdig, was, tenzij hij onder den vollen invloed
der hartstochten verkeerde, trouweloos noch onedelmoedig, gebreken, welke gewoonlijk tot kalmer gestellen behooren . Hij gaf
zich geen moeite om den koning meer beleef dheid to betoonen
dan de wetten der gastvrijheid volstrekt voorschreven, maar van
den anderen karat legde hij ook geen neiging aan den dag, om
de grenzen daarvan to overschrijden .
Den morgen na de aankomst van den koning had er een algemeene wapenschouwing plaats, en het leger van den hertog
was zoo talrijk en wel uitgerust, dat bet hem waarlijk niet onaangenaam was een gelegenheid to hebben om het aan zijn
mededinger in macht to vertoonen . Terwijl dan ook de hertog,
overeenkomstig zijn plicht als leenman, betuigde, dat deze
krijgsbenden den koning en niet hem toebehoorden, gaven zijn
opgekrulde bovenlip en f iere blik genoeg to kennen, dat hij deze
woorden slechts als een niets beteekenende plichtpleging be-
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schouwde, en dat dit schoone leger, dat geheel ter zijner onbepaalde beschikking stond, even gereed was om tegen Aarijs als
tegen een andere stall op to rukken . Het moet Lodewijk's spijt
ook niet weini ; hebben vergroot, daaronder een aantal standaarden van Franschen adel to ontdekken, niet alleen uit Normandie en Bretagne, maar ook uit provincies meet onmiddellijk
aan zijn heerschappij onderworpen, en welke zich, om verschillende redenen tot misnoegen, bij den hertog van Bourgondie
hadden gevoegd.
Zijn karakter getrouw, scheen I odewijk evenwel op dezen
misnoegden weinig ache to slaan, terwijl hij werkelijk over de
onderscheidene middelen nadacht, waardoor het mogelijk zou
wezen, om hen veer tot zich to trekken, en besloot om de voornaamste van hen tot dat erode door Olivier en anderen to laten
polsen .
Zelf wendde hij met veel zorg, maar tevens met groote behoedzaamheid, pogingen aan om de genegenheid van de voornaamste krijgsoversten en raadslieden van den hertog to winnen,
tot welk erode hij zich van zijn gewone middelen bediende, gemeenzame en veelvuldige beleefdheden, behendige vleierij en
geschenken ; niet, gelijk hij zei, om hun getrouwheid aan hun
edelen meester aan het wankelen to brengen, maar, opdat zij
tot het behoud van den vrede tusschen Frankrijk en Bourgondie
zouden medewerken, Pen doe!, dat op zichzelf reeds zoo loffelijk
was en bovendien klaarblijkelijk tot welzijn van beide landen
en hun vorsten strekte .
De beleefdheden van zulk een groot en verstandig koning
waren alleen reeds ten hoogste vleiend, zijn heloften hadden een
nieuwe uitwerkine, en de rechtstreeksche giften, welke de gewoonte van den tijd den Bourgondischen hovelingen veroorloofden zonder schroom aan to nemen, deden flog het meest af . Op
een zwijnenjacht in het bosch, terwijl de hertog, wiens geheele
aandacht altijd on het voorwerp was bepaald, dat hem oogenblikkelijk bezig hield, hetzij dit in vermaak of in meet ernstige
taken bestond, zich geheel door zijn drift liet medeslepen, vond Lodewijk, van zijn tegenwoordigheid ontslagen,
middel om in het geheim en afzonderlijk to spreken met onderscheidene hooggeplaatste personen, die den naam hadden van
den meesten invloed bij Karel to bezitten, en onder welk getal
Hymbercourt en Argenton voorzeker niet waren to vergeten .
Zijn aanval op deze twee grog met lofspraken op de dapperheid en krijgskundige bekwaamheden van den een en op de diepe
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wijsheid en letterkundige kennis van den anderen gepaard .
Zulk een gelegenheid om de staatsdienaars van den hertog
voor zich to winnen, was misschien een der voornaamste oogmerken, welke de koning met zijn bezoek had beoogd, zelf s
wanneer het hem niet gelukken mocht om den hertog eenigermate to temmen. De betrekkingen tusschen Frankrijk en Bourgondie waren zoo nauw en veelvuldig, dat de meeste edellieden
van dezen staat verwachtingen en werkelijke belangen in den
anderen hadden, welke de koning zeer Icon begunstigen of benadeelen . Voor deze, gelijk voor alle andere soorten van kuiperij,
volkomen berekend, milddadig tot verkwisting toe, wanneer de
bevordering van zijn plannen dit vereischte, en vernuftig in het
geven van een schoonschijnende kleur aan zijn voorstellen en
geschenken, had hij voor ieder een bijzonder lokaas en wilt het
ook ieder op een bijzondere wijze voor to houden . Hij liet zijn
giften in de mouwen glijden van hen, die to trotsch waren om
hun hand uit to steken, en hij twijfelde niet, of zijn mildheid,
ofschoon deze, gelijk de dauw, zonder gerucht en onopgemerkt
neerdaalde, zou, wanneer de tijd daar was, den gever een rijken
oogst van goeden wil, misschien van goede diensten, opleveren .
Tenslotte, hoewel hij reeds lang, door middel van zijn ministers,
was werkzaam geweest om zich een invloed aan het hof van
Bourgondie to verschaffen, vorderden zijn persoonlijke bemoeiingen, ongetwijfeld door de vroeger verkregen ervaring ondersteund, hiermee in weinige uren meer dan die van zijn ambtenaren gedurende jaren hadden gedaan .
Een persoon echter was afwezig, dien de koning bijzonder
gaarne zou hebben gewonnen, en deze was de graaf van Crevecoeur, wiens stoutheid als gezant to Plessis, wel verre van Lodewijks haat to hebben verwekt, hem in tegendeel het verlangen had
doen opvatten, om den graaf, zoo mogelijk, tot zich over to halen .
Het deed hem geen bijzonder ,genoegen to vernemen, dat deze, aan
bet hoofd van een honderdtal lansen, naar de grenzen van Brabant
was getroklcen, om den bisschop, desnoods tegen Willem de la
Marck en zijn ontevreden onderdanen, hulp to bieden ; maar hij
troostte zich met de gedachte, dat de verschijning van deze macht,
gevoegd bij den last, waarmee hij onderscheidene getrouwe boodschappers naar Luik gezonden had, dienen zou om alle ontijdige
onlusten aldaar to voorkomen, want hij voorzag wel, dat de losbarsting hiervan in het tegenwoordige oogenblik zijn toestand zeer
bedenkelijk zou maken .
Het hof hield bij deze gelegenheid het middagmaal in het bosch,
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toen het uur van twaalven geslagen had, gelijk bij dergelijke
groote jachtpartijen gewoonlijk plaats greep ; een schikking, welke
den hertog bijzonder aangenaam was, daar zij hem van de noodzakelijkheid ontsloeg om koning Lodewijk met die eerbiedige
plechtstatigheid to behandelen, welke hem zoozeer tegen de borst
stuitte. Inderdaad, de kennis van den koning van het menschelijk
hart had hem bij deze gelegenheid in een opzicht bedrogen . Hij
dacht, dat de hertog zich met zulk een bezoek en blijk van vertrouwen van zijn leenheer zeer vereerd zou hebben geacht ; maar

hij vergat dat de afhankelijkheid van het hertogdom van Frankrijk een innerlijke bron van bittere spijt was voor zulk een machtig, rijk en hoogmoedig vorst als Karel, die ongetwijfeld ten oogmerk had een onafhankelijk koninkrijk to stichten . De tegenwoordigheid van den koning aan zijn hof legde hem de verplichting op,
om zich in de ondergeschikte hoedanigheid van vasal to gedragen
en velerlei kleine diensten to bewijzen, welke door iemand van zijn
trotsche natuur aan een oppermachtig vorst, waarvan hij zich bij
alle gelegenheden het voorkomen wilde geven, onwaardig werden
beschouwd .
Maar ondanks al de ongedwongenheid, die bij zulk een landelijk
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maal heerschen mocht, was het om deze zelf de reden noodig, dat
het avondmaal met grooter pracht dan naar gewoonte, plaats zou
hebben.
Reeds bijtijds waren hiertoe de noodige bevelen gegeven, en bij
zijn terugkomst to Peronne vond de koning een zoo luisterrijk feest
bereid, als men verwachten kon van zulk een leenman als de hertog,
die bijna al de Nederlanden bezat, welke gewesten toentertijd het
rijkste gedeelte van Europa uitmaakten . Aan bet hoofd van een
groote tale!, die onder bet gewicht van met allerlei lekkernijen
gevulde gouden en zilveren schotels zuchtte, was de hertog gezeten,
terwijl zijn koninklijke gast, aan zijn rechterhand, op een hoogeren
stoel dan de zijne was geplaatst . Achter hem stond aan de eene
zijde de zoon van den hertog van Gelderland, die den post van
voorsnijder bekleedde, en aan den anderen kant le Glorieux,
zijn nar, die zich bijna altijd in zijn tegenwoordigheid beyond,
want, gelijk de meeste lieden van een driftigen en ruwen card,
dreef Karel den algemeenen smack van dien tijd voor hofnarren
en grappenmakers tot bet uiterste . In bun zotternijen en halve
krankzinnigheid vond hij het vermaak, dat zijn meet scherpzinnige, ofschoon niet meet goedhartige mededinger liever in de onvolkomenheden der minder stiefmoederlijk door de natuur bedeelde wezens zocht . Deze vond stof tot lachen in de ,vrees der
dapperen en de dwaasheden der wijzen' . En inderdaad, indien bet
waar is wat Brantome verhaalt, dat, namelijk, Lodewijk in een
van zijn aanvallen van berouwvolle vroomheid, door een hofnar
beluisterd, deze hem zijn medeplichtigheid aan bet vergiftigen van zijn broeder, Hendrik graaf van Guyenne, had hooren
bekennen, en de zaak den volgenden dag aan het middagmaal, in
bijzijn van het geheele hof, verhaalde, dan kan men zich wel
voorstellen, dat dezen vorst de smack voor die snort van lieden voor altijd ontnomen was .
Thans echter verzuimde Lodewijk niet den hofnar van den
hertog zijn aandacht to schenken en zijn kluchtige invallen toe
to juichen . Hij deed dit nog to eer, daar bet hem toescheen,
dat de dwaasheid van le Glorieux, hoe grof somtijds ook, meet
dan de gewone hoeveelheid f ijne opmerkingen bevatte .
Tie! Wetzweiler, bijgenaamd le Glorieux, was dan ook geen
nar van den gewonen stempel . Hij was een schoon rijzig man,
in velerlei oef eningen zeer bedreven, die weinig met krankheid
van geest schenen to stroken, daar zij geduld en oplettendheid
moesten hebben vereischt . Hij volgde gewoonlijk den hertog op
de jacht en zelfs in het veld, en to Montlheri, waar deze vorst
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zich in groot persoonlijk gevaar beyond, een wonde in de keel
ontving en op het punt was van door een Fransch ridder, die
zijn paard reeds bij den toom had genomen, to worden gevangen
gemaakt, deed Tiel Wetzweiler een zoo heftigen aanval op dezen
aanrander, dat hij hem overhoop wierp en zijn meester bevrijdde. Misschien vreesde hij dat deze dienst als al to gewichtig voor iemand van zijn stand zou worden beschouwd, en
dat hij hem vijanden zou kunnen verwekken onder die ridders
en edellieden, welke de bescherming van den persoon van hun
meester aan den hofnar hadden overgelaten . Tenminste, hij verkoos liever wegens dit gevaar to worden uitgelachen dan geprezen,
en gaf daarom zoo overdreven breed op van zijn laden in den
slag, dat de meeste lieden de redding van zijn meester voor even
hersenschimmig hielden als het overige van zijn verhaal ; en het
was bij deze gelegenheid dat hij den bijnaam van le Glorieux
verkreeg, lien hij sedert altijd heeft behouden .
Le Glorieux was prachtig gekleed, maar in zijn gewaad bespeurde men weinig van de gewone kenmerken van zijn stand .
Zijn hoofd was niet geschoren ; integendeel droeg hij zwaar gekruld haar, dat van onder zijn routs uitkwam en, zich met een
f raaien wel gekamden baard vereenigende, gelaatstrekken omlijstte, die, behalve een zekere wildheid in de oogen, voor schoon
hadden kunnen doorgaan . Door een strook rood fluweel op zijn
routs werd de hanekam, welke de hofnarren gewoonlijk droegen,
meer aangeduid dan afgebeeld . Aan de knop van zijn ebbenhouten stokje zat, als naar gewoonte, een zilveren zotskapje met
ezelsooren, maar het was zoo klein en zoo fijn gesneden, dat het,
tenzij van zeer nabij bekeken, naar den staf van een of ander
gewichtig ambt geleek . Dit warm de eenige dingen in zijn gewaad, die van zijn positie getuigden, en in alle andere opzichten
was het aan dat der sierlijkst gekleede hovelingen gelijk. Op
zijn routs hing een gouden penning, en om zijn hall droeg hij
een ketting van hetzelf de metaal .
Karel, en ook Lodewijk, in navolging van zijn gastheer, sprak
dezen persoon dikwijls aan, en beider luid gelach over zijn antwoorden . scheen van het vermaak to getuigen, dat ze hun deden
ondervinden .
Voor wie zijn die twee leeg staande piaatsen bestemd?
vroeg Karel aan den nar .
Tenminste een ervan komt mij toe door het recht van opvolging, antwoordde le Glorieux .
Waarom dat, nar?
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Wel, omdat het die van Hymbercourt en Argenton zijn, die
zoo ver zijn heengegaan om hun valken to laten vliegen, dat
zij hun avondeten in den steek laten . Zij, die aan een valk in
de lucht de voorkeur geven boven een fazant op de tafel, zijn
na aan dwazen verwant, en dus behoorde ik aanspraak op hun
plaatsen to hebben, als een gedeelte van hun roerende nalatenschap uitmakende .
-- Dit is een opgewarmde grap, vriend Tiel, zei de hertog ;
maar dwazen of wijzen, daar zijn de heeren, al is het ook wat
laat.
Op dit oogenblik stapten Argenton en Hymbercourt de zaal
binnen, en, na de twee vorsten eerbiedig to hebben gegroet, namen
zij de plaatsen in, die voor hen waren opengebleven .
Welnu, heeren, uw jacht moet wel zeer goed, of zeer slecht
zijn geweest, dat zij u zoo lang aan den gang heeft gehouden .
Maar, Philip de Comines, hoe ziet gij er zoo verslagen uit? Heeft
Hymbercourt zulk een zware weddenschap van a gewonnen? Gij
zijt een wijsgeer en moest het ongeluk dus beter weten to dragen.
Maar Hymbercourt's voorkomen is niet minder neerslachtig . Wat
is dat, mijne heeren? Hebt gij volstrekt geen wild opgedaan? Of
hebt gij uw valken verloren? Of zijt gij een tooverheks tegengekomen? Of hebt gij den Wilden Jager in het bosch ontmoet? Op
mijn eer, men zou zeggen, dat gij niet op een feest, maar op een
uitvaart waart gekomen .
Terwijl de hertog zoo sprak, waren alley oogen op Hymbercourt
en Argenton gevestigd ; en daar verlegenheid of neerslachtigheid
geenszins tot hun gewone kenmerken behoorden, was hun verslagen
voorkomen thans des to opmerkelijker, en had de uitwerking van
de vroolijkheid en het gelach van het gezelschap, die door het snel
ledigen van den beker een hoogen trap hadden bereikt, plotseling
to bedaren ; en, zonder de reden van zulk een verandering to kennen, begon ieder f luisterend to spreken, alsof men op het punt was
van de een of andere vreemde en belangrijke tijding to vernemen .
-- Wat beteekent dit zwijgen, mijne heeren? zei de hertog, zijn
van natuur ruwe stem verheffende . Zoo gij deze vreemde houding
en dit nog vreemder stilzwijgen meebrengt, hadden wij liever, dat
gij in de moerassen naar reigers, of wel naar uilen, waart blljven
zoeken .
Genadige hertog, antwoordde Argenton, toen wij uit het
bosch terugkwamen, hebben wij den graaf van Crevecoeur ontmoet .
Hoe! hernam de hertog ; reeds uit Brabant terug? Hij heeft
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daar alles toch in rust bevonden?
De graaf zal uwe hoogheid zelf terstond de berichten mededeelen, welke hij brengt, zei Hymbercourt, want wij kennen die
niet dan zeer onvolkomen,
Waarachtig? En waar is de graaf ?
Hij is zich in der haast gaan verkleeden, om zijn opwachting bij uwe hoogheid to komen maken .
.- Verkleeden? riep de ongeduldige vorst ; wat geef ik om zijn
kleeren? 1k geloof, dat gij met hem samenspant om mij dol to
maken .
Om duidelijk to spreken, hervatte Argenton, hij verlangt zijn
tijdingen in een afzonderlijk gehoor mee to deelen .
Ziedaar, sire, zei Karel, de manier waarop onze dienaars ons
altijd behandelen . Wanneer zij bet geringste vernomen hebben,
dat zij als belangrijk voor ons beschouwen, dan geven zij zich
een zoo deftig voorkomen en zijn zoo trotsch op hun vracht als
een ezel op een nieuw zadel . Men bevele Crevecoeur terstond bier
to komen! Hij komt van de grenzen van Luik, en wat ons aangaat,
zei hij, klem op bet voornaamwoord leggende, wij hebben tenminste in dien hoek niets uitstaan, dat wij niet gereed zijn voor
de geheele wereld to erkennen .
Voor iedereen was bet blijkbaar, dat de natuurlijke stijfhoofdi,gheid van den hertog nog door den wijn was verhoogd ; en ofschoon velen hem gaarne hadden willen doen gevoelen, dat bet
thans de tijd niet was om berichten aan to hooren of raad to houden, kende men zijn oploopenden aard to goed, om hem een tegenwerping to durven maken, en elk bleef alzoo Crevecoeur en zijn
tijdingen in stilte verbeiden.
Gedurende eenige minuten bleef de hertog met zichtbaar ongeduld naar den kant der deur staren, terwijl de gasten dan voor
zich blikten, alsof zij hun nieuwsgierigheid en ongerustheid trachtten to verbergen . Lodewijk alleen behield zijn volkomen bedaardheid en bleef afwisselend met den nar en den voorsnijder praten .
Ten laatste trail Crevecoeur binnen en werd terstond door zijn
meester met de vraag begroet : - Welnu, beer graaf, welk nieuws
uit Luik en Brabant? De tijding van uw komst heeft de vroolijkheid van deze tafel gebannen ; maar wij hopen, dat uw tegenwoordigheid die zal terugbrengen?
Mijn beer en meester, antwoordde de graaf, op vasten, maar
treurigen toon, bet nieuws dat ik breng is meer voor de raadzaal
dan voor de feesttafel geschikt .
-- Zeg op, m an . al bracht gij de tijding van de komst van den
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Antichrist ; maar ik raad het al, de Luikenaars zijn weer opgestaan.
Het is maar al to waar, antwoordde Crevecoeur zeer
ernstig .
Ziet gij wel, hernam de hertog, in eens raad ik hetgeen gij
zoo bevreesd waart mij to zeggen . Die hersenlooze burgers zijn
dan opnieuw onder de wapenen ! Wel, dat kon niet beter vallen,
want thans kunnen wij, en hierbij wendde hij zich met een oog,
van bitteren, ofschoon onderdrukten haat gloeiende, met een buiging tot den koning, -- nu kunnen wij den raad van onzen opperleenheer vragen, hoe zulke oproerlingen behooren to warden behandeld . Hebt gij nag meer nieuws bij u? Spreek op, en laat ons
hooren, waarom gij geen hulp aan den bisschop hebt verleend.
Vorst, hernam de graaf, de mededeeling der verdere benchten kost mij veel, en die aan to hooren, zal u bedroeven . Geen
hulp van mijn kant, of van de ridderschap der geheele wereld,
Icon den goeden kerkvoogd meer van dienst zijn . Willem de la
Marck, met de oproerige Luikenaars vereenigd, heeft Schonwald
genomen en den bisschop in zijn eigen kasteel vermoord .
Vermoard! herhaalde de hertog, met een zachte, heesche stem,
maar die niettemin door de geheele zaal gehoord wend . Een of
het is onantler gerucht moet u hebben misleid, Crevecoeur
mogelijk!
Helaas ! antwoordde de graaf, ik heb het van een ooggetuige, een boogschutter van koning Lodewijk's lijf wacht, die zich
in de zaal beyond, toen de moord, op last van willem de la
Marck, wend gepleegd!
En die ongetwijfeld medeplichtige van die ongehoorde heiligschennis was, riep de hertog, opstaande en zoo stampvoetende, dat
hij de voetbank, die voor hem stand, verbrijzelde. Grendelt de
deuren van deze zaal, bewaakt de vensters, opdat geen vreemdeling van zijn plaats opsta, op verbeurte van zijn leven ! Heeren van
mijn kamer, trekt uw zwaarden! En zich daarop tot Lodewijk
wendende, bracht hij zijn hand kalm aan zijn sabel, terwijl de
koning, zonder vrees to toonen of een verdedigende houding
aan to nemen, koel zei : -- Deze tijding, neef, heeft uw verstand
verbijsterd .
Neen, antwoordde Karel, met een vreeselijke stem, maar
zij heef t een rechtvaardigen toorn opgewekt, dien ik to lang
door kleingeestige overwegingen van plaats en omstandigheid
heb getracht to smoren . Moordenaar van uw broeder! Oproerling .tegen uw vader! Dwingeland van uw onderdanen! Verra-
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derlij k bondgenoot ! Meineedige koning ! Man zonder eer ! Gij
zijt in mijn macht en den Hemel zij er dank voor!
Dank er liever mijn dwaasheid voor, zei de koning, want,
toen wij elkaar to Montlheri op meer gelijken voet ontmoetten,
scheen het mij toe, dat gij u verder van mij of wenschte dan gij
tegenwoordig zijt.
De hertog had nog altijd de hand aan het gevest van zijn
zwaard, maar weerhield zich van het wapen uit de schede to
trekken, of een vijand er mee aan to raken, die geenerlei weerstand bond, waardoor eenige daad van geweld kon worden
gerechtvaardigd.
Een algemeene ontsteltenis had zich inmiddels door de zaal
verspreid . De deuren waxen op last van den hertog gesloten, en
werden, zoowel als de vensters, bewaakt ; maar onderscheidene
Fransche edelen, hoe klein ook in getal, sprongen van hun stoelen op en maakten zich tot de verdediging van hun vorst gereed . Lodewijk had nog geen woord tot Orleans of Dunois gesproken, sedert zij uit de gevangenis ontslagen waxen, zoo het
ontslag heeten kon, eerder als voorwerpen van wantrouwen dan
van achting, om in het gevolg van den koning to worden meegesleept . De stem van Dunois brak echter het eerst door al het
gedruisch heen, en zich tot den hertog wendende, zei hij
Heer hertog, gij vergeet, dat gij een nasal van Frankrijk zijt,
en dat wij, uw gasten, Franschen zijn, Zoo gij uw hand tegen
onzen koning opheft, bereid u dan op de daden van onze vertwijfeling voor, want, geloof mij, wij zullen niet minder in het
Bourgondische bloed baden, dan wij het in zijn wijn hebben
gedaan. - Moed gevat, mijnheer van Orleans, en gij alien,
Fransche heeren, schaart u om Dunois, en doet gelijk hij zal
doen !
In oogenblikken als deze is het dat een koning ziet, op wien
van zijn onderdanen hij zich verlaten kan . De weinige onafhankelijke ridders en edellieden, de meesten waarvan bijna nooit iets
antlers dan blijken van misnoegen van hem ondervonden hadden, door een oneindig grootere macht, noch het aanrijpen van
een gewissen flood versaagd, schaarden zich ijlings om Dunois
en, door hem geleid, baanden zij zich een weg naar het hooger
einde flex taf el, waar de twee vorsten zich bevonden .
Diegenen daarentegen, die Lodewijk uit het stof verheven en
met voor hen geheel ongeschikte waardigheden bekleed had,
legden vrees en koelheid aan den flag en, in hun stoelen hlijvende zitten, schenen zij besloten to zijn zich met de zaak niet
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to bemoeien, wat ~r ook van hun weldoener worden mocht .
De eerste van deze edelmoedige partlj was de eerbiedwaardige lord Crawford, die, met een snelheid, welke men van
niemand op zijn jaren zou hebben verwacht, zich dwars door
alien tegenstand een weg baande. Men moet intusschen erkennen, dat deze tegenstand niet zeer sterk was, daar velen Bourgondiers, hetzij uit eergevoel, of een geheime neiging om het
lot, dat Lodewijk bedreigde, to voorkomen, hem vrij doorlieten .
Zich stout tusschen den koning en den hertog plaatsende, drukte
hij zijn routs, waaruit eenige grijze haarlokken kwamen, aan
den eenen kant dieper op zijn hoofd . Zijn bleeke wangen en
gef ronst voorhoof d herkregen de kleur van de jeugd, en zij n
verdoof de oogen schitterden weer met het vuur van een jeugdig
krijgsman, die op het punt staat van een daad van groote dapperheid to ondernemen ; en terwijl hij zijn mantel om zijn linker
arm woelde, en met zijn rechter hand zijn sabel trok, riep hij
uit :
-- lk heb voor zijn vader en zijn grootvader gestreden, en,
bij St. Andreas, laat er van komen wat wil, ik zal hem thans
niet verlaten !
Al hetgeen ons eenigen tijd gekost heeft om to verhalen, was
met de snelheid van den bliksem gebeurd, want, zoodra de hertog zijn dreigende houding had aangenomen, had Crawford zich
tusschen hem en het voorwerp van zijn wrack geworpen, en
drongen de zich samentrekkende Fransche edellieden op hetzelf de punt aan.
De hertog van Bourgondie hield nog steeds de hand aan zijn
zwaard geslagen en scheen zich gereed to maken om het sein
tot een algemeenen aanval to geven, die onvermijdelijk in den
flood van de zwakkere partij zou zijn geeindigd, toen Crevecoeur
vooruit trail en met een stem als een trompet riep : - Heer
hertog, bedenk wat gij doet! Deze zaal is de uwe -- gij zijt de
vasal van den koning - stout het bloed van uw gast onder uw
eigen flak niet, het bloed van uw koning op den troop, dien gij
voor hem hebt doen plaatsen, en waarop hij zich onder uwe
vrijwaring heeft neergezet . Voor de eer van uw huffs, tracht niet
een afgrijselijken moord door een nog afgrijselijker to wreken.
Verwijder u, Crevecoeur, antwoordde de hertog, en laat
mij mijn wrack koelen! Verwijder u, zeg ik : de gramschap der
vorsten is vreeselijk gelijk die van den Hemel!
- Ja, hernam Crevecoeur met vastheid, maar alleen wanneer
zij rechtvaardig is gelijk die des Hemels . Vergun mij u to smee-
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ken, dat g ij nw verbolgenheid, hoe billijk oak verwekt, betoomt . - En wat u aangaat, Fransche heeren, gij moet gevoelen, dat alle weerstand nutteloos is, en laat mij u daarom aanraden apes to vermijden wat aanleiding tot bloedvergieten zou
kunnen geven,
Hij heeft gelijk, zei Lodewijk, wiens kalmte hero zelfs in
dit verschrikkelijke oogenblik niet verlaten had, en die gemakkelijk voor~ag, dat, zoo het tot dadelijkheden kwam, er in de
hltte van den strljd veel meet geweld zou worden gepleegd, dare
men zich zou veroorlooveti, rndlen de vrede kon bewaard blijven . - Neef van Orleans, waarde Durlois, en gij, mijn trouwe
Crawford, ging hij voort, geeft geen aanleiding tot onheil en
bloedvergicten, door u to snel to vertoornen . Onze neef, de hertog, is vergramd over de tijding van den dood van een dierbaren vriend, den eerbiedwaardigen bisschop van Luik, wiens
dood wij niet minder dan hij betreuren . Oude en ongelukkig
ook nieuwe oorzaken van twist doers hem vermoeden, dat wij
aan een misdaad medeplichtig zijn, waarvan ons hart gruwt .
Mocht onze gastheer ons, zijn koning en bloedverwant, op deze
plek wipers vermoorden, in bet valsche begrip, dat wij tot die
ongelukkige gebeurtenis hebben meegewerkt, dan zal ons lot
door uw bemoeiing geenszins worden verbeterd, maar veeleer
zeer verergerd . Houd u alzoo terug, Crawford ; al ware bet ook
mijn laatste woord, ik spreek u toe als een koning zijn officier,
en eisch gehoorzaamheid . Treed terug, en, zoo bet geeischt wordt,
geef uw zwaard over . Ik beveel a dit, en uw eed verplicht u
mij to gehoorzamen .
Dat is waar, sire, antwoordde Crawford, terugtredende, en
zijn half uitgetrokken zwaard weer in de scheede stekende ; dit
apes mope waar zijn, maar, op mijn eer, zoo ik aan het hoof d
van zeventig van mijn dappere manschappen stond, inplaats van
met meet dan dit getal van jaren belast to zijn, dan zou ik
nog eens zien, vat ik van deze opgeschikte poppers, met hun gouden kettingen en bestrikte hoeden, makers kon .
Geruimen tijd bleef de hertog voor zich staren, en sprak toen,
op een toon van bitteren schimp : -- Gij zegt terecht, Crevecoeur, onze eer eischt, dat aan de verplichtingen, die wij aan
dezen grooten koning, dezen geeerden Bast, dezen trouwen
vriend, hebben, niet zoo spoedig worde voldaan, als wij in onze
gramschap besloten hadden . wii zullen zoodanig to werk gaan,
dat geheel Europa de rechtmatigheid van onze handelwijze zal
,et uw wapens aan
moeten erkennen, Eransche heeren, .gij
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mijn officieren overgeven! Uw meester heeft den wapenstilstand verbroken en bezit geen recht meer op hetgeen daaruit
voortsproot. Om echter uw gevoel niet to kwetsen, en uit achting voor den rang dien hij heef t onteerd, en het geslacht,
waarvan hij verbasterd is, zullen wij het zwaard van omen neef
Lodewijk niet eischen .
-- Niet een van ons, antwoordde Dunois, zal zijn zwaard
overgeven of deze zaal verlaten, tenzij wij tenminste van de
veiligheid van omen koning verzekerd zijn .
-- En niemand van de Schotsche lijfwacht zal zijn wapens
of leggen, zei lord Crawford, tenzij op bevel van den koning
of van zijn groot-connetable .
-- Dappere Dunois, zei Lodewijk daarop, en gij, trouwe Crawford, uw ijver doet mij meer kwaad dan goed. 1k verlaat mij,
ging hij met waardigheid voort, op de rechtvaardigheid van
mijn zaak meer dan op een vruchteloozen tegenstand, die slechts
het levee aan mijn beste en dapperste vrienden zou kosten .
Geef t uw zwaarden over. De edele Bourgondiers, die zulke eervolle waarborgen ontvangen, zullen beter in staat zijn dan gij,
ore u zoowel als mij to beschermen . Geef t uw zwaarden over ;
ik bee het die het u beveel .
Aldus was het dat Lodewijk, in dit vreeselijke gevaar, die
snelheid van besluit en helderheid van oordeel aan den dag
legde, welke alleen in staat waren zijn levee to redden . Hij was
bewust, dat hij, voor dat het werkelijk tot een treffen kwam, op
de hulp van de meesten der aanwezig zijnde edelen kon rekenen, om de woede van hue vorst to bedaren ; maar dat, indien
men eenmaal handgemeen raakte, hij en zijn weinige aanhangers
terstond om het levee zouden zijn gebracht . Tezelfder tijd moesten zijn grootste viianden erkennen, dat zijn gedrag even weinig
laagheid als lafheid ten toon spreidde . Hij poogde wel to verhoeden, dat de verbolgenheid van den hertog tot razernij oversloeg, maar hij scheen noch zijn gramschap to vreezen, noch zelfs
to willen bedaren, en ging voort hem met de kalme oplettendheid aan to zien, waarmee een stoutmoedige man de dreigende
gebaren van een krankzinnige aanschouwt, terwijl hij overtuigd
is, dat alleen zijn eigen onversaagdheid voldoende is om zijn
woede to beteugelen .
Op het bevel van den koning wierp Crawford zijn zwaard
voor Crevecoeur neder, met de woorden : - Neem bet, en de
duivel geve er u veel vreugde mee . -- Het is geen schande voor
den wettigen eigenaar, die bet overgeef t, want wij hebben geen
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zuiver spel gehad .
Een oogenblik, mijne heeren, riep Karel daarop in afgebroken woorden uit, gelijk iemand, wien de gramschap bijna in
de onmo~ ;e1ijl heid stelt om to spreken ; behoudt uw wapens, bet
is genoeg dat gij beloof t er geen gebruik van to zullen makers .
En gij, Lodewijk van Valois, gij moat u als mijn gevangene
beschouwen, totdat gij u van de op a gevallen vermoedens van
medeplichtigheid aan moord en heiligschennis zult hebben gezuiverd . - Brengt hem naar bet kasteel - naar den toren van
St . Herbert. - Laat hem zes heeren uit zijn gevolg, naar eigen
keuze, meenemen . Lord Crawford, uw yolk moat bet kasteel
verlaten en zal elders in kwartier worden gelegd . - Alle opha~~lbruggen moeten worden opgetrokken en alle valdeuren neergelaten . - De stadspoorten moeten drie dubbele wachten hebben en de schipbrug moat naar den rechter never van de rivier
worden gehaald . - Plaats mijn zwarte Walen rondom bet kasteel en verdriedubbelt alle schildwachten . - Gij, Hymbercourt,
draagt zorg dat, gedurende den geheelen nacht, alle halve urea,
sterke ronden door de gansche stall plants hebben, en morgen
overdag alle uren, indien dit tenminste na den dageraad nog noodig mocht zijn, want wij zullen over daze zaak waarschijnlijk
geen gras laten groeien . Houdt den persoon van Lodewijk in bet
oog, zoo gij uw levers lief hebt .
In groote drift stood hij van de taf el op, wierp ears blik van
doodelijke haat op den koning en snelde de % aal uit .
Hearers, zei de koning, met waardigheid om zich been
ziende, zijn verdriet over bet verlies van zijn bondgenoot heeft
uw vorst razend gemaakt . 1k vertrouw, dat gij uw plicht als
ridders en edellieden to goad kept, om hem in zijn verraderlijken
aanval op den persoon van zijn leenheer behulpzaam to zijn .
Op dit oogenblik ward bet geluid der trommels en trompetten in de straten gehoord, om bet krijgsvolk to verzamelen .
Wij zijn, antwoordde Crevecoeur, die den post van maarschalk van bet huffs van den hertog bekleedde, onderdanen van
Bourgondie, en moeten als zoodanig omen plicht vervullen . Aan
ooze wenschen, gebeden en pogingen zal bet niet ontbreken am
den vrede tusschen uwe majesteit en omen meester to herstellen . Maar intusschen moeten wij aan zijn bevelen gehoorzamen .
Daze heeren en ridders zullen bet zich tot een ear rekenen om
den doorluchtigen hertog van Orleans, den dapperen Dunois en
den eerbiedwaardigen lord Crawford tot gasten to hebben . Wat
mij betreft, ik moat de kamerheer van uwe majesteit zijn, en u
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naar geheel andere vertrekken leiden dan ik, in dank voor de
to Plessis genoten gastvrijheid, wel wenschen zou . Gij kunt uw
gevolg uitzoeken, hetwelk de hertog tot zes personen heeft beperkt.
1k begeer dan, zei de koning, om zich heen ziende en na
een oogenblik nadenken, de tegenwoordigheid van Olivier le
Damn ; van een boogschutter van mijn Schotsche lijfwacht, genaamd de Balafre, die ongewapend mag wezen, zoo gij bet goedvindt ; van Tristan 1'Hermite, met twee van zijn volk ; en mijn
trouwen wijsgeer Martins Galeotti .
De wil van uwe majesteit zal in alle opzichten worden
vervuld, zei de graaf van Crevecoeur . 1k verneem, ging hij, na
eenig onderzoek voort, dat Galeotti bezig is met in vroolijk
gezelschap den avondmaaltijd to houden, maar er zal terstond
am hem gezonden worden ; de anderen zullen aan bet bevel van
uwe majesteit gehoorzamen .
Vooruit dan, zei daarop de koning, naar het nieuwe verblijf, dat de gastvrijheid van onzen neef voor ons bestemd
heef t . Wij wezen, dat het sterk is en hopen, dat bet in dezelf de
verhouding veilig moge wezen .
Hebt gij de keus wel opgemerkt, die koning Lodewijk voor
zijn gevolg heeft gedaan? zei le Glorieux tegen den graaf, toen
zij Lodewijk nit de zaal geleidden .
Welzeker, mijn vroolijke Frans, antwoordde Crevecoeur,
wat hebt gij er tegen in to brengen?
Niets, niets, behalve, dat zij een kluchtig stelletje zijn! Een
liederlijke baardschrapper, een Schotsche halsbreker, een meester scherprechter met twee knechts, en een schurk van een
kwakzalver . 1k zal met u meegaan, Crevecoeur, en nit uw bekwaamheid om met hen om to springen een lesje in de schelmerij
nemen . De duivel zelf zou nauwelijks zulk een synode hebben
kunnen bij elkander roepen of er in voorzitten .
De nar, wien alles vrijstond, nam daarop den arm van Crevecoeur, en begon met hem mee to stappen, terwijl deze den
koning, onder een sterke bedekking, maar geenerlei uiterlijk betoon van eerbied verzuimende, naar zijn nieuwe verblijf geleidde .
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XXVIII

ONZEKERE TOESTAND
Veertig mannen van wapens, die of wisselend ontblootte
zwaarden en brandende f lambouwen droegen, dienden koning
Lodewijk tot geleide van het stadhuis naar het kasteel ; en toen
hij deze sombere sterkte binnen trail, scheen het, of een stem
hem de woorden toeriep, welke de Florentijnsche dichter boven
den ingang der helsche verblijven geschreven heef t ; Gij die hier
binnentreedt laat alle hoop varen .
Op dat oogenblik zou de koning misschien een gevoel van
wroeging hebben ondervonden, zoo hij aan de honderden, ja,
duizenden had gedacht, die hij, zonder reden of op de geringste
vermoedens, in zijn kerkers had doen werpen, waar zij van alle
hoop op het herkrijgen van hun vrijheid waren verstoken en het
levee verwenschten, waaraan zij nog slechts als door instinkt
gehecht bleven .
Het licht der f lambouwen, hetwelk dat der maan, die dozen
nacht minder holder dan den vorigen scheen, overtrof, en de
rookende gloed dien zij op hot kasteel wierpen, schenen aan hot
sombere gebouw, de toren van Herbert genaamd, een nog akeliger voorkomen to geven . Het was hetzelfde vertrek dat Lodewijk
den vorigen avond met een snort van treurig voorgevoel had
aanschouwd, en waarvan hij thans gedoemd was een bewoner
to worden, in afwachting der gewelddadigheden, die zijn gramstorige en al to machtig geworden vasal in verzoeking kon komen am in deze afgezonderde verblijven uit to oefenen .
Als om 's konings smartelijke gewaarwordingen nog to verhoogen, zag hij, de binnenplaats overtrekkende, twee lijken,
waarover men inderhaast een soldatenmantel geworpen had.
Weldra bespeurde hij dat hot die van twee gesneuvelde boogschutters van zijn Schotsche lijfwacht waren, die, gelijk hij van
Crevecoeur vernam, zich tegen hot overgeven van hun post bij
Lodewijks vertrekken, hadden verzet en door de Waalsche lijfwachten van den hertog waren aangevallen ; en alvorens deze
twist door de wederzijdsche of f icieren kon worden gestild, waren er verscheidene dooden gevallen .
Mijn trouwe Schotten, zei de koning, dit droeve tooneel
aanschouwende ; waart gij slechts man tegen man geweest, geheel Vlaanderen en Bourgondie zouden goon kampvechters ge-
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noeg hebben opgeleverd, om het tegen u uit to houden .
Ongetwijfeld, sire, zei de Balafre, die achter den koning
aanging, mar uwe majesteit weet, dat het getal ten laatste over
de dapperheid zegepraalt . Weinig menschen kunnen meer dan
twee vijanden tegelijk staan . Ik zelf heb er niet gaarne met meer
dan drie to doen, tenzij de plicht het volstrekt vordert, wanneer
men zich niet kan ophouden to tellen .
Aha! zijt gij daar, mijn oude vriend? zei de koning ; ik heb
dan nog een trouw onderdaan bij mij .
En een trouwe dienaar, zoowel in uw beraadslagingen, als
in hetgeen de persoon van uwe majesteit vereischt, zei Olivier,
met een zachte stem .
- Wij zijn alien getrouw, zei Tristan op barschen toon, want
als de hertog zijne majesteit laat ombrengen, zal hij niet een
onzer die daad laten overleven, al verlangden wij dit ook .
Dat is een goede waarborg voor getrouwheid, sprak le
Glorieux, die zich, gelijk gezegd is, met de rusteloosheid aan
ontstelde hersenen eigen, in het gezelschap had gemengd .
De inderhaast geroepen oude drossaard intusschen, die in
weerwil van alle ingespannen krachten, niet in staat was geweest om den zwaren sleutel in het slot van de deur van den
toren om to draaien, was ten laatste genoodzaakt de hulp van
een van Crevecoeur's manschappen in to roepen . Toen de deur
eindelijk luid krakend was geopend, traden zes mannen met
f lambouwen binnen en wezen den weg door een oude kronkelende gang, die van afstand tot afstand door schietgaten in de
dikke muren werd bestreken . Aan het eind van deze gang was
een trap, die in ruwheid geheel daarmee overeenstemde, daar zij
bestond uit groote blokken steep, met den hamer slechts een
weinig gelijk gemaakt, en van ongelijke hoogte . Boven aan de
trap was een met ijzer beslagen deur, waarlangs zij in de groote
zaal van den toren kwamen, tot waar het licht, zelf s op helderen
dag, slechts f lauw doordrong, want de openingen, die, wegens de
buitengewone dikte der muren, nog enger schenen dan zij inderdaad waren, geleken meer naar scheuren dan naar vensters .
Zonder het f lambouwlicht zou het er thans volslagen duister
zijn geweest. Twee of drie vleermuizen of andere onheilspellende
dieren, door dit ongewone licht gewekt, vlogen er tegen in en
dreigden de toortsen to zullen uitdooven, terwijl de drossaard
den koning om verschooning vroeg, dat de zaal niet in beteren
toestand verkeerde, hetgeen alleen was to wijten aan de groote
haast, waarmee alles zich had toegedragen . Hij voegde er bij,
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dat dit vertrek in twintig jaren niet bewoond geweest was, en
dat er zelf s maar zeer zeldzaam iemand zich in bevonden had
sedert den tijd van Karel den Eenvoudige .
Karel den Eenvoudige! herhaalde Lodewijk ; thans ken ik
de geschiedenis van dezen toren . Hier is het, dat hij door het
verraad van zijn trouweloozen vasal, den graaf van Vermandois,
werd vermoord . Onze jaarboeken verhalen dit geval . Ik wist,
dat er omtrent het kasteel van Peronne een overlevering bestond, waarvan ik mij de bijzonderheden niet herinnerde . Hier
werd mijn voorganger alzoo vermoord!
Neen, sire, niet joist hier, zei de oude drossaard, vooruit
stappende met de drift van een Cicerone, die de merkwaardigheden van zulk een plaats wil aanwijzen ; niet hier, maar een
weinig verder in een kabinetje, dat in de slaapkamer van uwe
majesteit uitkomt .
Hij spoedde zich om een deur aan bet andere einde van de
zaal to openen . Door deze zaal kwam men in een slaapkamer,
gelijk meestal in zulke gebouwen, klein, maar om diezelfde reden
veel gemakkelijker dan de holle zaal, welke zij waren doorgetrokken . Hier waren inderhaast eenige toebereidselen voor de
ontvangst van den koning gemaakt . De muren waren met tapijten behangen, en in den roestigen sedert lang ongebruikten haard
lag een voor to branden . Twee matrassen lagers op den grond
voor het gebruik van hen, die, als naar gewoonte, den nacht in
de kamer van den koning moesten doorbrengen .
-- In de zaal zullen wij bedden voor het gevolg van uwe
majesteit gereed makers, zei de oude drossaard ; wij zijn to laat
gewaarschuwd om alles beter in orde to kunnen brengen .
Hier achter het behang is het deurtje, dat naar bet in de dikte
van den muur gemaakte kamertje geleidt, waar Karel gedood
is . Een geheime gang komt daarin uit, waardoor de lieden, die
hem moesten ombrengen, bij hem kwamen, en uwe majesteit,
wiens gezicht, hoop ik, beter is dan het mijne, kan de bloedvlekken nog op de houten vloer bespeuren, hoewel het reeds
vijfhonderd jaar geleden is, dat die zaak heeft plaats gevonden .
Zoo sprekende, trachtte hij het bedoelde deurtje to openen,
maar de koning zei
Wacht, goede oude, wacht maar een weinig, en gij zoudt
wel eens een nieuwere geschiedenis kunnen verhalen en verscher
bloedvlekken aan to wijzen hebben . - Wat zegt gij er van, graaf
van Crevecoeur?
Ik kan u zeggen, sire, dat deze twee vertrekken uwe maQuentin Durward. 23
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jesteit even zoozeer ten dienste staan als die in uw kasteel van
Plessis, en dat Crevecoeur, een naam, die nog nooit door moord
of verraad bezoedeld, daar buiten de wacht er over houdt .
Maar de geheime gang, waarvan deze man spreekt? vroeg
Lodewijk met zachte stem, die zijn angst verried, terwijl hij
Crevecoeur's arm met de eene hand vasthield en met de andere
op het deurtje wees.

Het is niets Ban een Broom van Mornay, antwoordde Crevecoeur, of wel een of andere oude overlevering, maar wij zullen
de zaak onderzoeken.
Hij maakte zich gereed om bet deurtje to openen, maar Lodewijk hield hem tegen en zei : -- Neen, Crevecoeur, neen, uw
eer strekt mij tot voldoenden waarborg . - Maar wat zal uw
hertog met mij doen? Hij kan niet hopen mij lang gevangen to
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zullen houden, en . . , in een woord, zeg mij uw gevoelens,
Crevecoeur.
Sire, antwoordde de graaf, hoe verbolgen de hertog wezen
moet over de verschrikkelijke wreedheid, op zijn bloedverwant
en bondgenoot gepleegd, kan uwe majesteit licht beseffen ; en
welk recht hij heeft om uwe majesteit voor den aanstoker der
gruweldaad to houden, kunt gij alleen weten . Maar mijn meester
is grootmoedig van aard en tot alle heimelijke laden onbekwaam, zelfs wanneer zijn hartstochten den hoogsten graad hebben bereikt . Wat hij ook doen moge, zal op klaarlichten lag en
in bet aangezicht van beide naties geschieden . En ik kan er nag
slechts bijvoegen, dat bet de wensch van ieder van zijn raadslieden, met uitzondering van een misschien, zal wezen, dat hij
zich in deze zaak met niet minder zachtheid en edelmoedigheid
dan rechtvaardigheid gedraagt .
0! Crevecoeur, hernam Lodewijk, zijn hand vattende, alsof hij door een smartelijke herinnering werd aangedaan, hoe
gelukkig is de vorst, die van raadslieden omringd is, welke hem
tegen de uitwerking van zijn eigen verbolgene driften kunnen
hoeden ! Hun namen zullen met gouden letters in de geschiedenis van zijn regeering geschreven warden . Edele Crevecoeur,
ware bet mij ten deel gevallen am mannen als gij om mij been
to hebben !
In dat geval, zei le Glorieux, zou uwe majesteit wel gezorgd hebben zich, hoe eerder hoe beter, van hen to ontslaan.
-- Zoo, beer Wijsheid, zijt gij daar! zei Lodewijk, zich amkeerende en terstond ten gemoedelij ken toon, waarop hij tot
Crevecoeur gesproken had, zonder moeite met een meer vroolijken verwisselende ; zijt ,hij ons tot bier gevolgd?
-- Ja, sire, hernam le Glorieux, de wijsheid moet in bonte
kleeren volgen, wanneer de dwaasheid, in bet purper gedost,
vooruit stapt .
Wat moet ik hieruit begrijpen, mijnheer Salomon? vroeg
Lodewijk, zoudt gij van plaats met mij willen ruilen?
Waarlijk niet, sire, al wildet gij mij ook vijftig kronen
toegeven .
-- En waarom niet? Gelijk de vorsten tegenwoordig zijn, dunkt
mij, dat ik mij zeer wel tevreden kan stellen met u tot koning
to hebben .
Ja, maar, sire, de vraag is, of, naar bet verstand van uwe
majesteit to oordeelen, dat u een verblijf alhier heeft bezorgd, ik
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mij niet schamen zou zulk een doormen nar to hebben .
Zwijg, kerel, zei daarop Crevecoeur, uw tong is veel to
lang.
Laat hem maar begaan, hervatte de koning, ik ken geen
beter onderwerp voor spotternij dan de dwaasheden van hen,
die ze niet behoorden to plegen . -- Hier, mijn verstandige
vriend, ontvang deze goudbeurs en tevens den raad om nooit
zoo dwaas to zijn van u wijzer dan anderen to wanen . En wilt
gij mij flu wel den dienst bewijzen van eens naar Martins Galeotti to vernemen en hem bij mij to zenden?
Zeer gaarne, sire, antwoordde de nar ; en ik wed, dat ik
hem bij Jan Dopplethur zal vinden, want wijsgeeren weten,
evengoed als dwazen, waar de beste wijn verkocht wordt .
1k vertrouw, graaf, zei Lodewijk, dat gij uw yolk wel last
zult willen geven, om dien geleerden man door to laten .
Zijn binnenkomen zal geenerlei bezwaar ontmoeten, antwoordde Crevecoeur, maar met leedwezen moet ik er bij voegen, dat mijn last niet gedoogt, iemand toe to staan de vertrekken van uwe majesteit to verlaten . - lk wensch uwe majesteit een goeden nacht, ging hij voort, en ga de noodige maatregelen nemen, opdat de heeren, die zich in de zaal bevinden,
er meer op hun gemak zijn .
Geef u daarvoor geen moeite, graaf, hernam de koning, zij
zijn alien lieden, die aan ongemakken gewoon zijn ; en om u
de waarheid to zeggen, behalve dat ik Galeotti wensch to zien,
had ik gaarne verder zoo weinig mogelijk gemeenschap met de
buitenwereld, als uw last het veroorloof t .
Deze houdt in, uwe majesteit in bet ongestoorde bezit van
deze vertrekken to laten . Dit is het bevel van mijn meester .
Uw meester, graaf, antwoordde Lodewijk, dien ik ook den
mijnen mag noemen, is een zeer genadig meester . -- Mijn rijk,
ging hij voort, is min of meer ingekrompen, flu het tot een oude
zaal en slaapkamer beperkt is ; maar bet is nog ruim genoeg
voor al de onderdanen, waarop ik mij thans beroepen kan .
Graaf Crevecoeur ging daarop heen, en weldra kon men de
schildwachten hooren, die hun posten betrokken, de officieren
die hun het wachtwoord gaven en de soldaten, die warm afgelost. Ten laatste werd alles stil, en het eenige gerucht dat men
hoorde, was het klossen van de Somme, welker drabbige wateren de muren van bet kasteel bespoelden .
-- Gaat in de zaal, vrienden, zei Lodewijk tot Olivier en
Tristan, maar valt niet in slaap . Houdt u gereed, want er is
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dezen nacht nog jets to doen, en dat wel van belang .
Olivier en Tristan begaven zich naar de zaal, waar de Balaf re en de twee knechten van den provoost gebleven waren .
Zij hadden zoo veel takkebossen op het vuur geworpen, dat
het hun tot verwarming en verlichting tevens diende, en zich in
hun mantels wikkelende, hadden zij zich op den grond gezet,
in een houding, welke hun neerslachtigheid aanduidde . Olivier
en Tristan wisten niets beter to doen, dan hun voorbeeld to
volgen ; en daar zij in de dagen van voorspoed nooit bijzonder
goede vrienden waren geweest, waren zij beide even weinig geneigd om, bij dezen plotselingen ommekeer der f ortuin, vertrouwen in elkander to stellen . Het geheele gezelschap bleef alzoo in stille verslagenheid zitten .
Hun meester stond intusschen, in de afzondering van zijn kamer, folteringen uit, die gerekend konden worden hem to doen
boeten voor eenige van die, welke hij anderen had doen ondervinden . Met korte en ongelijke schreden stapte hij het vertrek
op en neer, stond dikwijls, zijn handen samen vouwende, stil,
en spreidde al die ontsteltenis ten toon, welke hij in het openbaar zoo gelukkig had weten to verbergen . Eindelijk bleef hij
staan voor het deurtje, dat hem door den ouden Mornay was
aangeduid als naar het tooneel leidende van den moord, dien
op een van zijn voorgangers was gepleegd, en gaf, zijn handen
wringende, in de volgende afgebroken alleenspraak, aan zijn
gewaarwordingen lucht .
- Karel de Eenvoudige ! Karel de Eenvoudige ! En welken
bijnaam zal het nageslacht aan Lodewijk XI geven, wiens bloed
de vlekken van het uwe waarschijnlijk weldra ververschen zal?
Lodewijk de Dwaze, Lodewijk de Domme, I_ odewijk de Zinnelooze, zijn alien benamingen noq veel to zacht om mijn verregaande dwaasheid uit to drukken ; to gelooven, dat die heethoofdige Luikenaars, voor wie de opstand zoo noodzakelijk is
als de lucht weike zij inademen, stil zouden blijven! Te denken,
dat het wilde diet der Ardennen zich een oogenblik in zijn geweldadigen en bloeddorstigen loop zou ophouden ! Te onderstellen, dat rede en betoog jets op Karel van Bourgondie zouden
vermogen, voordat ik de uitwerking ervan op een wilden stier
had beproef d ! Dwa as, dubbele dwaas, die ik was! M aar die
gauwdief van een Galeotti zal mjj niet ontsnappen! Hij heeft
de hand in dit werk gehad, zoowel als die snoode priester, de
verfoeilijke la Balue . Zoo ik aan dit gevaar mocht ontkomen,
zal ik hem den kardinaalshoed van het hoof d trekken, al zal zijn
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hersenvlies er ook aan blijven kleven! Maar den anderen verrader heb ik in mijn handen . Ik ben nog koning genoeg, mijn
rijk is nog groot genoeg, om den kwakzalver, den Ieugenachtigen sterrekijker, den bedrieger to straffen, die mij voor den
gek heeft gehouden en in de gevangenis gebracht . De samenloop
der hemelteekenen ! J a, waarachtig, de samenloop ! Heef t hij mij
geen zotternijen voorgepraat, die nauwelijks verdienden aan een
driemaal gekookten schapenkop to worden verteld, en ik was
dwaas genoeg om to gelooven, dat ik ze begreep ! Maar
wij zullen spoedig zien, wat de samenloop inderdaad voorspeld heef t .
Laten wij nochtans eerst onzen godsdienstplicht vervullen .
Ter herinnering misschien aan de gruweldaad, die in bet aangrenzende kamertje was gepleegd, zag men nog boven de kleine
dear, die den toegang gaf, een nis, een uit steep gehouwen kruisbeeldje bevattende . Op dit laatste vestigde de koning zijn oogen,
als op bet punt staande om daarvoor peer to knielen ; maar
plotseling bedacht hij zich, alsof hij op dit heilige zinnebeeld
de beginsels van wereldlijke staatkunde toepaste, en bet vermetel achtte om bet to naderen, zonder zich vooraf van de vermogende tusschenkomst van een vermeenden gunsteling to hebben verzekerd . Hij wendde zich van bet kruisbeeldje, om, als
onwaardig om bet to aanschouwen, en uit de looden beeldjes op
zijn hoed dat van onze Lieve Vrouw van Clery zoekende, wierp
hij zich daarvoor op de knieen en sprak bet volgende zonderlinge gebed uit, waaruit men zal bemerken, dat de grof heid
van zijn bijgeloof hem de Maagd van Clery eenigermate als
een van onze Lieve Vrouw van Embrun verschillend wezen deed
beschouwen, voor welke laatste hij een bijzonderen eerbied
koesterde, en aan wie hij menige gelofte gedaan had .
Lieve Maagd van Clery, riep hij, in zijn handen slaande
en zich op de borst kloppende uit, Gezegende Moeder der genade, gij, die alvermogend bij het Alvermogen zijt, ontferm u
over mij, armen zondaar! Het is waar, dat ik u een weinig voor
uw welgelukzalige zuster van Embrun heb veronacbtzaamd ;
maar ik ben een koning ; mijn macht is groot, mijn schatten
zijn onmetelijk, en al mochten zij ook niet voldoende zijn, dap
zou ik liever een dubbel hoof dgeld op mijn onderdanen leggen,
dap niet to betalen hetgeen ik u beide verschuldigd ben . Open
deze ijzeren deur voor mij ; vul deze breede grachten op ; leid
mij uit dit dreigende gevaar, gelijk een moeder haar kind zou
leiden . Zoo ik aan uw zuster bet bevel over mijn lijfwachten
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heb gegeven, gij zult de groote en rijke provincie Champagne
bezitten, en haar wijngaarden zullen hun overvloed in uw klooster u itstorten . l k had deze provincie aan mijn broeder Karel
beloof d ; maar hij is flood, gelijk gij weet, vergif tigd door dien
boozen abt Angely, dien ik, zoo het mij vergund wordt to blijven leven, straf fen zal ! -- Ik heb u flit nog eens beloof d, maar
ditmaal zal ik woord houden . -- Indien ik eenige kennis van deze
misdaad gedragen heb, geloof mij, dierbare beschermvrouw, het
was alleen omdat ik geen antler middel zag om de onlusten in
mijn koninkrijk to stillen, 0, reken mij heden deze oude schuld
niet toe, maar wees, gelijk gij altijd geweest zijt, goedhartig,
zachtaardig, en vermurwbaar ! Heilige Moeder Gods, bewerk
bij uw Zoon, flat Hij mij alle gepleegde zonden vergeve, alsmede nog die kleine, welke ik dezen nacht begaan moet . Inderdaad, het is geen zonde, waarde Maagd van Clery, bet is
geen zonde, maar een load van gerechtigheid, in het verborgen
verricht ; want die schelm is de grootste bedrieger, die ooit leugentaal in een vorstelijk oar deed hooren, en bovendien helt hij
sterk tot die vuile Grieksche ketterij over . Hij is uwer bescherming onwaardig ; geef hem aan mijn zorg over en beschouw hetgeen ik met hem doen zal als een ware dienstbetooning, want
hij is een toovenaar en waarzegger, die uwer aandacht niet verdient, een hand, wien van het leven to berooven in uw oogen
van geen grooter belang moet zijn, flan een yank uit to trappen
die van een lamp gevallen of uit het vuur gesprongen is . Geef
om deze kleinigheid niet, goede lieve Maagd, maar bedenk
slechts hoe gij mij uit dezen toestand kunt redden! en ik verbind mijn koninklijk zegel aan flit uw beeld, ten teeken, flat ik
met de provincie Champagne mijn woord zal houden, en flat
deze de laatste maal zal wezen, flat ik u met moorden lastig
val, wetende hoe zachtaardig en teerhartig gij zijt .
Na deze zonderlinge overeenkomst met het voorwerp van zijn
aanbidding, zei Lodewijk, oogenschijnlijk met diepe vroomheid,
de zeven boet-psalmen in bet latijn op, alsmede onderscheidene
Ave Mania's en andere gebeden aan de Heilige Maagd . Daarop
rees hij overeind, zich overtuigd houdende van de bemiddeling to
hebben verworven van Haar, die hij er am had aangeroepen, en
temeer char, gelijk hij snedig opmerkte, de meeste den zonden,
voor welker vergiffenis hij bij vorige gelegenheden haar, tusschenkomst had of gesmeekt, van geheel anderen aard waren geweest,
en hij dus bij de Maagd van Clery minder gevaar liep om als
een verharde bloedvergieter to warden beschouwd dan bij de
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andere heiligen, die hij menigvuldiger tot de vertrouwelingen
van dergelijke misdaden had gemaakt. 1 )
Toen hij zijn geweten op die wijze gezuiverd, of liever dichtgepleisterd had als een graf kelder, opende de koning de dent
van zijn kamer en riep den Balafre bij zich . -- Mijn dappere
vriend, zei hij tot hem, gij hebt mij reeds lang gediend en zijt
nog weinig bevorderd . Ik bevind mij hier in een geval, dat mij
wel eens het levers zou kunnen kosten, maar ik zou niet gaarne
als een ondankbaar mensch sterven, of, voor zoover de heiligen
mij nog de macht verleenen, een vriend of vijand onvergolden
laten . Een vriend heb ik to beloonen, en dit zijt gij, een vijand
naar verdiensten to straffen, en dat is die snoode verraderlijke
schelm, Martins Galeotti, die mij, door zijn bedriegerijen en
schoonschijnende leugens hier in de macht van mijn felsten
vijand heeft gebracht, als ooit een vleeschhouwer had ten aanzien van het beest, dat hij naar zijn slachthuis dreef .
lk zal hem uitdagen, zei de Balafre . 1k twijfel er niet aan
of de hertog van Bourgondie is genoeg vriend der manners van
wapenen, om ons een goed terrein toe to staan ; en zoo uwe
majesteit nog lang genoeg in het levers blijft en voldoende vrijheid geniet, dan zal zij mij voor haar zaak zien strijden en zulk
een volkomen wrack op dien wijsgeer uitoefenen als haar hart
begeeren kan .
-- lk prijs uw cooed en verknochtheid aan mijn dienst, zei
de koning . Maar deze verraderlijke schurk is in den wapenhandel zeer bedreven, en ik zou uw levers niet gaarne in gevaar
stellen, mijn dappere Balafre .
1k zou niet dapper zijn, hernam de Balafre, zoo ik geen
geduchter vijand durf de staan dan hem . Het zou inderdaad een
f raaie zaak wezen, dat ik, die lezen noch schrijven kan, bevreesd
zou zijn voor een dikzak als hij, die zijn geheele levers niet antlers gedaan heef t .
Het is echter onze wil niet, hervatte de koning, om u aldus bloot to stellen . Deze verrader komt op ons bevel hier . Gij

1 ) Toen ik deze bijzonderheden las in het oude handschrift, waar
van ik gesproken heb, was ik ten hoogste verwonderd dat een vorst,
zoo verstandig als Lodewijk XI ongetwijfeld was, zich kon over
geven aan een bijgeloof, waarvoor men nauwelijks de domste wilde
vatbaar zou achten ; maar de uitdrukkingen van een gebed van den
koning bij een soortgelijke gelegenheid, door Brantome bewaard, zijn
niet minder zonderling.
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hebt hem dus alleen to lijf to vallen en hem een steek order de
vijf de rib to geven . Gij verstaat mij ?
-- Qngetwijfeld, sire ; maar uwe majesteit vergunne mij to
zeggen, dat dit geheel buiten mijn yak is . 1k zou niet in staat
zijn een hond to vermoorden, tenzij hij mij getergd had .
-- Maar gij zult toch op geen groote teerhartigheid aanspraak
maken, zei de koning ; gij, die, naar ik wel gehoord heb, bij aanval en bestorming altijd de eerste zijt en op de vermaken en
voordeelen vlamt, wetke het ruwe hart en de bloedige hand zich
bij zulk een gelegenheid weten to verschaffen?
Met de sabel in de vuist, sire, heb ik uw vijanden nooit
gevreesd of gespaard . Een bestorming is een verschrikkelijke
zaak ; de gevaren die men er loopt verhitten het bloed zoodanig,
dat het in de eerste twee uur niet weer bekoelt, en dit noem
ik een wettige verschooning voor het plunderer, dat dan plaats
heeft. De hemel ontferme zich over ors, arme soldaten, wien
het eerst het gevaar en naderhand de overwinning het hoofd op
hot brengt! tk heb wel eens hooren spreken van een legioen, dat
alleen uit heiligen bestond ; en mij dunkt, dat zij zich alleen
wet dienden bezig to houden met to bidden en als middelaar op
to treden voor het overige van het leger, voor atles wat pluim,
harnas en zwaard draagt . Maar hetgeen uwe majesteit thans
gedaan wit hebben, ligt geheel buiten mijn kring van werkzaamheden, hoe ruim die ook moge zijn geweest . Wat den sterrekijker betreft, indien hij een verrader is, laat hem den flood van
een verrader sterven ; daarmee heb ik niets to maken . Uwe majesteit heeft zijn groot-provoost en twee van zijn knechts hier
buiten, die beter geschikt zijn om hem to bedienen dan een
Schotsch edelman van mijn geboorte en rang in dienst van uwe
majesteit .
-- Gij hebt gelijk, Balafre, maar het behoort ten minste tot
uw plicht om alle stoornis to verhinderen en voor de uitvoering
van mijn rechtvaardig vonnis to waken .
De deur zal ik tegen geheel Peronne verdedigen, sire . Uwe
majesteit moet aan mijn verknochtheid niet twijfelen in al hetgeen maar eenigszins met mijn geweten bestaanbaar is, en ik
kan u verzekeren, flat het, zoowel voor mijn eigen gemak als
voor den dienst van uwe majesteit, vrij ruim is ; tenminste,
ik weet, flat ik weleens sommige taken voor uwe majesteit ge~
daan heb van zoodanigen aard, flat ik liever het gevest van
mijn sabel zou hebben opgegeten, dan ze voor een antler to
doer .
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Spreek daarvan niet, zei de koning, en boor mij aan . Wanneer Galeotti binnengetreden en de deur achter hem gesloten
zal zijn, houd dan goede wacht daarbij en zorg dot er niemand
binnenkomt . Dit is alles wat ik van u verlang . Ga been en zend
den groot-provoost bier .
De Balaf re verliet bet vertrek, en weldra verscheen Tristan
1'Hermite.
Welnu, vriendje, zei de koning, wat dunkt u van onzen
toestand?
1k oordeel, dot wij ter flood veroordeelden gelijk zijn, ten
minste, zoo er geen uitstel van den hertog komt.
Uitstel of niet, iii, die ons in dezen val lokte, zal ons naar
de andere wereld voorgaan om er plaats voor ons to bespreken,
zei de koning met een kwaadaardigen glimlach . Tristan, gij hebt
menige daad van gerechtigheid ten mtvoer gebracht ; f inis, ik
moest liever zeggen funus coronat opus : gij moet mij tot aan
bet einde blijven dienen .
Dat zal ik, sire, antwoordde Tristan ; ik verkoop wel geen
mooie praatjes, maar ik ben dankbaar . Binnen deze muren zal
ik mijn plicht evengoed als elders doen, en zoolang ik leef, zullen uwer majesteits vonnissen even getrouw worden uitgevoetd
als toen gij op uw troop gezeten waart . Ben uur daarna mogen
zij met mij doen wat zij willen, daar geef ik niet om .
Dit verwacbtte ik van u, mijn vriend . Maar hebt gij goede
dienaars bij u? De verrader is een sterke knaap en zal waarschijnlijk niet weinig om hulp schreeuwen . De Schot wil alleen
de deur bewaken, en bet is nog gelukkig, dot ik hem door vleien
en streelen zoover heb kunnen brengen . Olivier deugt tot niets,
dan om to liegen en gevaarlijken road to geven en, bij mijn ziel,
ik geloof dot bij meer kans heeft om zelf den strop eenmaal to
verdienen, dan dien een antler om den hals to slaan . Hebt gij dus
yolk en middelen genoeg om de zaak zeker en spoedig of to
doen?
- 1k heb Trois-Echelles en Petit-Andre bij mij, was bet antwoord, mannen zoo behendig, dot zij van drie personen een zouden ophangen, voordat zijn kameraden bet wisten ; en wij zijn
alien besloten met uwe majesteit to levee of to sterven, als wel
verzekerd, dot, zoo gij niet meer bestondt, men ons bet levee
niet longer zou laten dan wij bet ooit een enkelen van onze patienten toestonden . Maar om wien is bet thans to doen? 1k ben
gaarne zeker van mijn man ; want, zooals uwe majesteit mij somtijds wel eens gelieft to herinneren, flu en dan heb ik in den
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persoon misgetast en, inplaats van den eigenlijken misdadiger,
een eerlijk werkman opgeknoopt, die uwe majesteit volstrekt
niet beleedigd had.
Volkornen waar, zei de koning . Weet dan, Tristan, dat de
veroordeelde Martins Galeotti is . - Gij verwondert u, maar het
is zooals ik u zeg . Hij is het, die ons, door zijn valsche voorspellingen, hierheen heef t gelokt, om ons weerloos in de macht van
den hertog van Bourgondie to leveren .
Wij zullen gewroken worden, riep Tristan nit ; al moest
het ook de laatste daad van mijn leven wezen, en al werd ik
een oogenblik daarna zelf verpletterd, ik zal hem dood maken
als een wesp .
Ik ken uw trouw, zei de koning, en ik weet, dat gij, als
alle brave lieden, genot hebt in het doen van uw plicht, daar de
deugd, zooals de geleerden zeggen, haar belooning met zich
brengt. Ga nu heen, en zorg dat de priestess gereed zijn, want
het slachtoffer nadert.
Verlangt gij het in uwe tegenwoordigheid gedaan to hebben, sire?
Dit aanbod werd door Lodewijk geweigerd ; maar hij belastte
den groot-provoost om alles in gereedheid to brengen, opdat bet
vonnis mocht worden uitgevoerd, zoodra de sterrekijker de kamer
van den koning zou verlaten, - want, zei de vorst, ik wil den
schurk nog eenmaal bij mij doen komen, alleen om eens to zien,
hoe hij zich gedragen zal tegenover den meester, dien hij in den
val heeft gebracht . Het zal mij genoegen geven, de vrees voor
den naderenden dood de kleur van dat roode gezicht to zien
barmen en den glans van dat oog verdooven, dat zoo schitterde
toen bet mij verraadde . 0, dat er slechts nog een bij hem was,
wiens raadgevingen zijn voorspellingen ondersteunden! Maar
zoo ik dit geval overleef . . , pas op uw purper, beer kardinaal !
want Rome zelf zal u niet gemakkelijk beschermen ; dit zij gezegd zonder den heiligen Pieter of de Lieve Vrouw van Clery
to willen beleedigen, die geheel genade is . -- Waarop wacht gij ?
Komaan, maak uw yolk gereed ; de schurk kan elk oogenblik
komen. De Hemel geve, dat hij geen achterdocht opvat ! Als hij
niet kwam, zou dit een vreeselijke teleurstelling voor mij zijn! Ga dan been, Tristan, gij zijt antlers niet gewoon zoo to dralen,
als er iets to doen is .
Integendeel, sire, want uwe majesteit placht altijd to zeggen, dat ik al to vlug to werk ging, dat ik u dikwijls niet begreep
en mij in den persoon vergiste, lk wenschte dan wel, dat uwe
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majesteit mij een teeken gaf, waaraan ik weten kon, wanneer
Galeotti u verlaat, of de zaak voortgang moet hebben of niet,
want bet is eens gebeurd, dat uwe majesteit van voornemen
veranderde en mij mijn al to groote voortvarendheid verweet .
- Achterdochtig schepsel, zei de koning, ik zeg u nu, dat ik
niet van voornemen zal veranderen, maar am aan uw bezwar~n
een einde to makers, let wel op, dat, wanneer ik tegen den schavuit, bij het heengaan, zeg : Er is een hemel boven ons! de zaak
voortgang moet hebben ; maar wanneer ik zeggen mccht ; Ga in
vrede, dan zult gij daaruit begrijpen, dat ik van plan veranderd
ben.
Onder al de lieden van mijn snort twijfel ik, of er wel
een is, die zooveel moeite heeft om een zaak to begrijpen ais ik .
Laat mij daarom de woorden van uwe majesteit eens herhalen .
Wanneer gij hem zegt to gaan in vrede, dan moet het werk voortgang hebben?
Neen, domkop, neen, hernam de koning, in dat geval laat
gij hem vrij voorbijgaan . Maar, wanneer ik zeg : Er is een hemel
boven ons, dan zorgt gij maar, dat hij eenige voeten dichter
wordt getrokken bij de sterren, waarmee hij zoo gemeenzaam is .
lk hoop dat wij de middelen bij ons mogen hebben, zei
Tristan.
-- Welnu, dan naar de hoogte of naar de laagte, dit is om
het even .
En wat zullen wij met het lijk doers?
Laten wij eens zien . De vensters van de zaal zijn to smal,
maar dat van deze kamer is wijd genoeg . Wij zullen hem in
de Somme werpen, en een papier op zijn borst hechten met de
woorden : Laat vrij voorbijtrekken de gerechtigheid des konings .
De beambten van den hertog mogen bet dan voor de tol-rechten
aanhalen, indien zij het goedvinden .
De groot-provoost verliet Lodewijk's kamer en riep zijn twee
dienaars in een hoek der zaal, om to overleggen . Nadat TroisEchelles een toorts tegen den muur had geplaatst om de plek to
verlichten, spraken zij f luisterend, niettegenstaande zij weinig
gevaar liepen om to worden gehoord, evenmin door Olivier, die
in een diepe neerslachtigheid verkeerde, als door de Balaf re, die
in een gerusten slaap was gezonken .
- Kameraden, zei de provoost tot zijn knechten, gij hebt
misschien gedacht, dat onze loopbaan teneinde was, of dat wij
tenminste meer kans hadden van zelf lijders dan uitvoerders to
worden. Maar cooed gevat, mijn vrienden! Onze genadige
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meester heef t nog een schoone gelegenheid tot uitoefening van
onze bekwaamheden voor ons bewaard, en wij moeten ons van
den opgelegden last kwijten als manners, die in de geschiedenis
wenschen to levers .
-- 1k raad al wat dit zeggen wil, antwoordde Trois-Echelles ;
onze meester is gelijk de oude keizers van Rome, die, wanneer de
dingen tot een uiterste, of, gelijk wij zeggen zouden, tot den voet
der ladder waters gekomen, nit hun rechtsambtenaren een of anderen trouwen en ervaren dienaar kozen, om hun geheiligden
persoon tegen de pogingen van een onhandigen lomperd in ons
ambacht to waarborgen . Dit gebruik was zeer goed voor heidenen, maar, als een goed katholiek, zou ik er een gewetenszaak
van makers om mijn handers aan zijn allerchristelijkste majesteit
to slaan .
Daar hebben wij u weer met uw bezwaren, broeder, zei
vervolgens Petit-Andre . Indien hij last tot zijn opknooping
geef t, zie ik niet, hoe wij ons kunnen onttrekken, om daaraan
to voldoen . Hij, die to Rome woont, moet den pans gehoorzamen . De dienaars van den groot-provoost moeten de bevelen van
hun meester, en deze die van den koning, uitvoeren .
Stil, kerels, hernam Tristan, niemand denkt hier an den
persoon van den koning, maar het is om dien Griekschen ketter, dien heiden, dien Mahomedaanschen waarzegger, Martins
Galeotti to doers .
Galeotti, zei Petit-Andre, dat is heel natuurlijk ; nooit heb
ik een van die kwakzalvers gekend, die, zooals men zeggen zou,
hun levers slijten met op het stijve koord to dansen, of hij kwam
ten laatste aan het einde van een recht neerhangend touwtje to
spartelen - tsjik!
Het eenige dat mij leed doet, hernam Trois-Echelles, naar
omhoog ziende, is, dat de arme man zonder biecht sterven moet .
Och kom ! antwoordde de groot-provoost, hij is een onbeschaamde ketter en toovenaar ; de of laat van een geheel monnikenklooster zou hem niet van de welverdiende verdoemenis kunnen bevrijden . Maar bovendien, zoo hij op de biecht gesteld
mocht wezen, dan bezit gij de gave, Trois-Echelles, om hem tot
geestelijk vader to kunnen strekken . Een zaak van meet belang
is het intusschen, dat gij u, vrees ik, van uw dolken zult moeten
bedienen, want gij hebt hier de gereedschappen van uw ambacht
niet .
Onze Lieve Vrouw van het eiland van Parijs verhoede, dat
de bevelen van den koning mij ooit zonder mijn gereedschappen
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zouden vinden! zei Trois-Echelles ; altijd draag ik het koord
van St . Franciscus vierdubbel en aan bet eind van een deugdelijke lus voorzien, om bet lijf ; want ik ben van bet gilde van
St . Franciscus en mag zijn kap dragen wanneer ik in extreinis
zal zijn, dank zij den Hemel en de goede vaders van Saumur.
En wat mij aangaat, zei Petit-Andre, ik heb altijd een aardig katrolletje in
mijn zak met een
stevige schroef om
bet vast to maken
waar ik verkies, in
geval wij ons in
eenig oord mochten
waar
bevinden,
geen boomen staan
of de takken to
hoog zijn om er bij
to komen . 1 k verzeker u, ik heb dit
altijd zeer gemakkelijk gevonden.
Dat zal ons
thans uitmuntend
to pas komen, hervatte Tristan ; gij
hebt uw katrol
slechts in dien balk
boven de deur to
schroeven, en er
den strop door to
halen . Als Galeotti dan buiten de
kamer van den koning komt, zult gij
hem dien behendig
om zijn nek werpen, terwijl ik hem een weinig aan de praat houd,
en dan . .
En dan hijschen wij het touw op, zei Petit-Andre, en,
tsjik, onze sterrekijker is zoover in den hemel, dat hij geen voet
meer op aarde heef t .
Maar, zei Trois-Echelles, een blik naar den kant van den
haard werpende, zullen die heeren ons geen handje helpen, en

367
alzoo een lesje in ons ambacht nemen?
- Neen, neen, antwoordde Tristan, de baardschrapper bedenkt alleen bet kwaad en laat bet door anderen uitvoeren ; en
wat den Schot betreft, hij bewaakt de deur, terwijl de zaak
gebeurt, waarvoor hij talent noch vlugheid genoeg bezit om
eraan deel to nemen . Elk zijn ambacht .

Met een verwonderlijke behendigheid, ja, zelfs een snort van
vermaak, dat hun eigen veegen toestand deed vergeten, brachten de waardige dienaars van den provoost hun katrol en strop
in gereedheid, teneinde bet vonnis ten uitvoer to brengen, dat
de gevangen monarch over Galeotti had uitgesproken ; bet
scheen hun een bijzonder gent to verschaffen, dit hun laatste
daad zoo zeer met hun geheele leven zou overeenstemmen . Tristan l'Hermite sloeg hun handelingen met inwendig genoegen
gale, terwijl Olivier hun geenerlei aandacht, hoegenaamd, betoonde ; en Ludovick Lesly, zoo hij, door de beweging ontwaakt,
al naar hen keek, begreep, dat zij zich met zaken bezig hielden,
welke hem volstrekt niet aangingen, en waarvoor hij dus in
geenerlei opzicht verantwoordelijk kon worden gerekend .

HOOFDSTUK XXIX
VERWIJTINGEN
Toen le Glorieux voldeed aan bet bevel, of liever bet verzoek
van Lodewij k - want deze, of schoon koning, was thans in een
toestand, dat hij weinig meer kon doen dan verzoeken -- om
Martins Galeotti to gaan opsporen, had de nar weinig moeite
om die opdracht to vervullen . Regelrecht begaf hij zich naar
de beste herberg in Peronne, welke hij zelf vrij dikwijls bezocht,
daar hij een groot liefhebber was van die snort van drank,
welke de hersens van andere menschen aan de zijn gelijk
maakte .
Hij vond den sterrekijker in een hoek der openbare zaal gezeten en met een vrouw pratende, die een snort van Noorsch
of Aziatisch gewaad droeg .
Toen deze vrouw le Glorieux zag naderen, stond zij op om
been to gaan en zei tegen Galeotti ;
Op deze tljdmgen moogt
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gij u stellig verlaten. Bij die woorden verdween zij onder de
menigte, die aan verschillende tafels zat to drinken.
Neef wijsgeer, zei de nar tot hem, de Hemel lost niet spoediger den eenen schildwacht of dan hij den anderen in de plaats
zendt . Het eene dwaze schepsel verlaat u nauwelijks of ik, een
antler, kom bij u, am u naar koning Lodewijk to geleiden .
En zijt gij de boodschapper? vroeg Martins, een doordringenden blik op hem werpende en terstond zijn stand ontdekkende, niettegenstaande deze, gelijk wij reeds hebben opgemerkt,
minder dan gewoonlijk door zijn uiterlijk werd aangeduid .
-- Om u to dienen, en, zoo het uwe geleerdheid belief t, wanneer de Macht de Dwaasheid uitzendt om de Wijsheid op to
zoeken, dan is het een zeker teeken om to zien aan welken kant
de lijder mank gaat .
En wanneer ik nu, zoo laat en door zulk een boodschapper
geroepen, eens weigerde to gaan?
In dat geval zouden wij u het werk gemakkelijk maken en
u dragen, antwoordde le Glorieux . Er staan hier een dozijn
Bourgondische soldaten aan de deur, die Crevecoeur mij tot dat
erode heel't meegegeven, want weet, dat mijn vriend Karel van
Bourgondie en ik onzen neef Lodewijk zijn kroon niet hebben
ontnomen, dien hij dour genoeg was in onze macht to stellen,
maar die slechts een weinig hebben afgevijld en gektoven ; en
ofschoon zij dan ook tot de grootte van een lovertje is ingekrompen, is zij echter nog van zuiver goud . Om duidelijk to
spreken, hij is heer over zijn eigen yolk, u niet uitgesloten, en
allerchristelijkste koning over de oude eetzaal in het kasteel van
Peronne, waarheen gij u, als een trouw onderdaan, terstond hebt
heen to begeven .
Ik volg u, mijnheer, zei Galeotti, en, waarschijnlijk wet
ziende, dat alle uitvluchten vruchteloos zouden zijn, grog hij
met le Glorieux mee .
Gij doet wet, zei de nar, toen zij buiten waren, want wij
behandelen onzen neef gelijk men een ouden leeuw in zijn hok
behandelt, en werpen hem nu en dan een kalf toe om er zijn
oude kakebeenen mee bezig to houden .
Wilt gij zeggen, hernam Galeotti, dat de koning mij lichamelijk teed wit doen?
Daarnaar kunt gij beter raden dan ik, antwoordde de nar,
want, ofschoon de lucht betrokken is, twijfel ik niet, of gij kunt
evengoed de sterren zien . Ik weet volstrekt niets van de zaak,
maar mijn moeder heeft mij wet eens gezegd, dat men attijd
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voorzichtig moet wezen met een ouden rat, die in den val zit,
to naderen, daar hij nooit meer geneigd is om to bijten .
De sterrekijker vroeg niet verder, en le Glorieux, overeenkomstig de gewoonte der lieden van zijn snort, ging voort met
hem allerlei spotternijen en schimpscheuten, met waarheden gemengd, op to disschen, totdat hij hem aan de wacht op bet kasteel overleverde, waar hij van post tot post werd geleid en eindelijk binnen den toren van Herbert gebracht .
De wenken van den nar ginger niet voor Galeotti verloren, en
in den blik van Tristan bespeurde hij iets, dat ze scheen to
bevestigen, daar liens wijze van hem toe to spreken, toen hij
hem naar de kamer van den koning geleidde, gemelijk en onheilspellend was . Als nauwgezet opmerker van hetgeen er op de
aarde, zoowel als order de hemelsche lichamen, gebeurde, ontgingen ook de katrol en bet koord zijn aandacht niet, en daar
bet laatste nog been en weer zwaaide, leidde hij daaruit af, dat
de een of antler bezig was geweest met bet in orde to brengen,
en door zijn plotselinge komst verhinderd was, daarmee voort
to gaan . Dit alles merkte hij op, en al zijn slimheid to huip roepende, om bet dreigende gevaar of to wenden, besloot hij tevens
om, zoo lit onmogelijk mocht zijn, zich tot bet uiterste to verdedigen tegen ieder, die hem aan bet lijf mocht komen .
Na lit besluit genomen to hebben, ram Martins een tred en
bonding aan, die daarmee overeenstemden, en verscheen hij voor
den koning, evenmin versaagd door bet slecht uitvallen van zijn
voorspellingen, als bevreesd voor de gramschap van den koning
en de waarschijnlijke gevolgen .
-- Dat elke planeet uwe majesteit gunstig zij ! zei Galeotti,
zich op bijna oostersche wijze voor den koning buigende . Dat
geenerlei hemelteeken een heilloozen invloed op mijn koninklijken meester uitoefene!
Mij dunkt, antwoordde Lodewijk, dat, wanneer gij in deze
kamer om u been ziet, en bedenkt, waar die gelegen en hoe zij
bewaakt is, uw wijsheid wel overtuigd zal wezen, dat mijn goed
gesternte mij ontrouw is geworden en elke heillooze samenloop
reeds tegen mij gedaan beef t, wat hij kon . Schaamt gij u niet,
Martins, mij bier als gevangene to zien, wanneer gij u berinnert, welke verzekeringen mij hierheen hebben gelokt!
En schaamt gij u niet, sire, antwoordde de wijsgeer, gij,
wrens vordermgen in de wetenschappen zoo snel waren, wrens
begrip zoo vlug, wrens volharding zoo groot was, - schaamt gij
u niet om u door den eersten tegenspoed to later ontmoedigen,
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als een lafaard, die op den eersten klank der wapenen verschrikt?
Verwachttet gij deel to krijgen aan die geheimenissen, welke den
mensch boven zijn hartstochten, boven de teleurstellingen, de
smarten en verdrietelijkheden van bet leven verheffen, een toestand, alleen to verkrijgen door zich de geestkracht der oude
Stoicijnen eigen to maken? Zal de eerste slag van den tegenspoed u doen terugdeinzen? Zult gij bet edele loon verbeuren,
waarna gij streefde? Zult gij de loopbaan ontvluchten, verschrikt
door hersenschimmige rampen, door een schaduw?
Hersenschimmige rampen? Een schaduw? Onbeschaamde
schavuit, die gij zijt! riep de koning nit ; is deze kerker hersenschimmig? Zijn de wapens van de wachten van mijn gehaten
vij and, die gij aan de poort hoort kletteren, schaduwen? Wat,
verrader, zijn wezenlijke rampen, indien gevangenis, onttroning
en levensgevaar bet niet zijn?
Onwetendheid, broeder, antwoordde de wijsgeer op buitengewoon vasten toon, onwetendheid en vooroordeel zijn de eenige wezenlijke rampen. Geloof mij, dat koningen, die in de volheid van bun macht verkeeren, wanneer zij in onwetendheid en
vooroordeel zijn gedompeld, minder vrij zijn dan wijzen in een
kerker en met stoffelijke ketenen beladen . Naar dezen waren
gelukstaat is bet mijn doel u to leiden ; laat bet de uwe zijn, acht
to geven op mijn lessen .
En naar zulk een wijsgeerige vrijheid is bet dat uw lessen
mij leiden moesten? zei de koning met bitterheid . Ik wenschte
wel, dat gij mij to Plessis gezegd had, dat de heerschappij, welke
gij mij zoo mild beloof de, in de heerschappij over mijn eigen
hartstochten gelegen was ; dat de goede uitslag, waarvan gij mij
verzekerde, op mijn vorderingen in de wijsbegeerte betrekking
had ; en dat ik zoo geleerd en verstandig kon worden als een
omdolende Italiaansche kwakzalver, tot den geringen prijs van
de schoonste kroon in de christenheid en een gevangenis in bet
kasteel van Peronne? Ga been en verwacht niet, dat gij de wel
verdiende straf zult ontgaan -! Er is een hemel boven ons!
- Ik laal u niet aan uw lot over, hernam Martins, zonder
zelfs in uw oogen, hoe verduisterd zij ook mogen wezen, die vermaardheid to hebben gerechtvaardigd, welke een veel schitterender parel is dan al degenen die uw kroon versieren, en die de
gansche wereld nog bewonderen zal eeuwen nadat bet geheele
geslacht van Capet in de kelders van St . Denis zal zijn vergaan .
Spreek op, hervatte de koning, uw onbeschaamdheid kan
mij nlet van plan of gevoelen doen veranderen ; maar, daar ik
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misschien nooit weer als koning een vonnis zal uitspreken, wit
ik u niet ongehoord veroordeelen . Spreek dan, maar het beste,
dat gij zeggen kunt is de waarheid to belijden . Erken dat gij mij
om den tuin geleid hebt, dat gij een schelm zijt, dat uw voorgewende wetenschap bedrog is en dat de planeten zoo weinig
invloed op ons lot hebben als haar beeld, door de wateren van
een rivier weerkaatst, in staat is om den loop ervan to veranderen .
- En wat kunt gij, antwoordde de sterrekijker, van den geheimen invloed van die gezegende lichten weten? Spreekt gij
van hun onvermogen om hun macht aan de wateren to doen
ondervinden, wanneer gij niet eens weet, dat de zwakste onder
haar, de maan -- die de zwakste is, daar zij zich het dichtst bij
deze ellendige aarde bevindt, -- niet zulke rampzalige riviertjes
als de Somme, maar zelfs den wijden Oceaan onder haar heerschappij houdt, welks wateren wassen en of nemen naar gelang
zij groeit of minder wordt, gelijk een slavin, die den wenk van
haar sultane gehoorzaamt? En nu, Lodewijk van Valois, beantwoord op uw beurt mijn gelijkenis . Erken het, zijt gij niet even
als de dwaze zeereiziger, die op den stuurman vertoornt, omdat
deze het schip niet in de haven kan brengen, zonder flu en dan
de tegenwerking van wind en stroom to ondervinden? lk kon
voorzeker u voorspellen, dat de uitslag van uw onderneming
waarschijnlijk gelukkig zou zijn, maar bet stond in de macht
van den Hemel alleen om u op de verlangde plaats to doen
aankomen ; en zoo het pad nu ruw en gevaarlijk is, stond het
dan in mijn macht om het meer of f en en veilig to maken? Wat
is er van de wijsheid geworden, die gij nog gisteren predikte,
dat namelijk, de wegen van het noodlot ons dikwijls gunstig
zijn, zelfs dan, wanneer zij met onze begeerten strijden?
Gij herinnert mij aan een van uw bepaald leugenachtige
prof etieen, zei de koning . Gij voorspelde mij, dat de jonge Schot
zijn zending tot mijn eer en voordeel zou ten einde brengen ; en
gij weet hoe zij is uitgevallen . Niets ter wereld kon mij meer
benadeelen dan de indruk, dien de of loop van die zaak op het
verhitte brein van den doller stier van Bourgondie zal moeten
maken . Dit is dus een bepaalde leugen geweest . Geenerlei uitvlucht kan u hier to stale komen . Met geen verzekeringen kunt
gij u behelpen omtrent een toekomstigen terugkeer van bet getij,
waarop gij zoudt willen, dat ik tevreden zou blijven hopen, als
een dwaas, die aan den never van een rivier zit to wachten, totdat zij zal zijn voorbij gestroomd . Hier heef t uw eigen list u
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bedrogen . Gij waart dwaas genoeg om een duidelijke, bepaalde
voorspelling to doen, die geheel en al verkeerd is uitgevallen .
En de uitkomst zal er de juistheid op de schitterendste
wijze van doen zien, antwoordde de sterrekijker s toutmoedig .
l k verlang geen grootere zegepraal van de kunst over de onwetendheid, dan uit de vervulling van deze voorspelling zal voortvloeien . Ik zei u, dat hij getrouw zou wezen in elke eervolle
tending - is hij dit niet geweest? Ik zei u, dat hij bezwaar zou
maker om merle to werken tot een slecht oogmerk - heel t hij
dit niet gedaan? Zoo gij er aan twijfelt, vraag er dan den Bohemer, Hayraddin Maugrabin, slechts naar.
Hier werd de koning rood van gramschap en schaamte tevens .
Ik zei u, grog de sterrekijker voort, dat de samenloop der
planeten, waaronder hij zich op weg begaf, zijn persoon met
gevaar bedreigde - en is zijn weg niet door gevaren omringd
geweest? Ik zei u, dat die samenloop den tender voordeel beloof de, en hiervan zult gij spoedig de vruchten plukken .
Spoedig de vruchten plukken ! herhaalde de koning ; pluk
ik ze niet reeds in schande en gevangenschap?
Neen, was bet antwoord ; het erode is nag niet daar. Uw
eigen tong zal weldra het voordeel erkennen, dat gij genoten
hebt van de wijze, waarop de boodschapper zich in het volvoeren
van zijn last heef t gedragen .
Dit is al to onbeschaamd, riep de koning uit, to bedriegen
en to beleedigen tevens ! Ga heen en desk niet, dat ik ongewroken zal blijven. Er is een Hemel bower ors!
Galeotti wilde de kamer verlaten, maar de koning zei
Wacht, gij houdt uw rol dapper vol . Laat mij op een vraag uw
antwoord hooren, en bedenkt u eer gij spreekt . Kan uw vermeende wetenschap het uur van uw eigen dood voorspellen?
Niet dan met betrekking tot het lot van een antler, antwoordde Galeotti .
Ik begrijp uw antwoord niet .
Weet dan, o koning, dat ik alleen dit met zekerheid van
mijn dood kan zeggen, dat die juist vier en twintig uur voor dien
van uwe majesteit zal plaats hebben.
- Wat zegt gij? tie Lodewijk, opnieuw van kleur verschietende . Wacht, wacht, ga nog niet heen . Zijt gij wel zeker, dat
mijn dood den uwen van zoo nabij volgen moet?
- Binnen den tijd van vier en twintig uur, antwoordde Galeotti, indien er bet geringste vonkje van waarheid in die schitterende en geheimzinnige kennis is, welke tot ors spreekt, of-
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schoon van tong ontbloot.
Ik wensch uwe majesteit een goeden nacht.
Nog niet, nog niet, zei de koning, hem bij den arm weer
terugtrekkende . Martins Galeotti, ik ben een goede meester voor
u geweest, ik heb u verrijkt, u mijn vriend, mijn metgezel, mijn
meester in de wetenschappen gemaakt . Wees openhartig tegenover mij, ik bezweer het u . Is er jets wezenlijks in de kunst, die
gij voorgeeft to bezitten? Zal de zending van dezen Schot waarlijk goed voor mij uitvallen? En is het waar, dat onze levensdraden zoo nauw aan elkander verbonden zijn? Erken het, goede
Galeotti, gij wilt u weer van een der kunstgrepen van uw yak
bedienen ; erken het, ik smeek bet u, en gij zult geen onaangenaamheden van mijn kant ondervinden . Ik ben reeds oud, een
gevangene, en misschien op het punt van mijn koninkrijk to
verliezen ; voor iemand in mijn toestand is de waarheid tronen
waard, en van u is het, beste Galeotti, dat ik dit onschatbare
kleinood verwacliten moet .
Ik heb bet uwe majesteit reeds gegeven, antwoordde Martivalle, op gevaar van uwe majesteit, in blinden toorn, op mij
to zien aanvallen en mij verscheuren .
Wie? ik, Galeotti? Neen, gij miskent mij ! - Ben ik geen
gevangene, en zou ik niet geduldig wezen, temeer daar mijn
toorn slechts mijn onmacht zou verraden? - Zeg mij dan oprecht, hebt gij mij misleid? Of is er jets waars in uw wetenschap, en brengt gij mij haar uitspraken naar waarheid over?
Uwe majesteit vergeve mij, wanneer ik antwoord, dat de
tijd alleen, de tijd en de uitkomst, het ongeloof kan overtuigen .
Het zou slecht strooken met den post van vertrouwen, dien ik
in den raad van den beroemden veroveraar, Matthias Corvinus
van Hongarije, ja, in bet kabinet van den keizer heb bekleed,
om de verzekeringen van datgene to herhalen, dat ik u als waarheid heb verkondigd . Zoo gij mij niet wilt gelooven, kan ik mij
alleen op den loop der gebeurtenissen beroepen . Een paar dagen
geduld zullen, hetgeen ik van den Schot gezegd heb, bewijzen of
logenstraffen ; en ik wil mij laten radbraken, zoo uwe majesteit
van bet stoutmoedig gedrag van dien Quentin Durward geen
voordeel, geen zeer belangrijk voordeel trekt . Maar, indien ik
onder zulke folteringen den geest mocht geven, dan zou ik uwe
majesteit aanraden om terstond een geestelijke to doen roepen,
want van het oogenblik af, dat ik den adem zal hebben uitgeblazen, blijven u niet meer dan vier en twintig uur tot biecht
en boete over.
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Lodewijk bleef Galeotti's arm vasthouden, toen hij hem naar
de deur geleidde ; en deze openende, zei hij overluid : - Morgen
zullen wij nader hierover spreken . Ga in vrede, mijn geleerde
vader, ga in vrede, ga in vrede!
Hn herhaalde deze woorden tot driemaal, en zelfs toen nog,
beducht dat de groot-provoost hem niet mocht verstaan, geleidde hij den sterrekijker in de zaal, hem steeds bij den arm
houdende, als bevreesd, dat hij hem zou worden ontrukt en voor
zijn oogen gedood . Hij lief hem niet los, voordat hij niet alleen
nog een paar malen de beleef de begroeting ga in vrede! herhaald, maar zelfs den groot-provoost een teeken gegeven had, om
hem bet staken van alle verrichtingen tegen den persoon van
den sterrekijker to bevelen .
Aldus was bet, dat bet ontvangen van een onderhands bericht,
met stoutmoedigheid en snelheid van geest gepaard, Galeotti
van bet dreigendste gevaar redde ; en aldus werd Lodewijk, de
verstandigste zoowel als de wraakzuchtigste vorst van zijn tijd,
door den invloed van bet bijgeloof op zijn zelfzuchtige inborst,
en een geweten, waarvoor bet bewustzijn van een aantal misdaden bet denkbeeld can den flood ten hoogste verschrikkelijk
maakte, van zijn wrack verstoken.
Hij gevoelde er intusschen niet weinig spijt over, flat hij genoodzaakt was geweest am van het genot der wraakoefening of
to zien, en zijn dienaren schenen in zijn teleurstelling to deelen .
De Balaf re alleen, wien de zaak geheel onverschillig was, verliet
de deur, zoodra bet tegenbevel was gegeven, en viel bijna terstond weer in diepen slaap .
Toen ook de andere personen zich, nadat de koning weer in
zijn kamer was gegaan, gereed maakte om to trachten eenigen
slaap to genieten, bleef Tristan den gespierden sterrekijker nastaren, met den blik van een bulhond, die bet stuk vleesch
natuurt, flat de kok hem uit den bek heeft genomen, terwijl zijn
dienaren elkander in korte uitdrukkingen bun kenschetsende meeningen deden verstaan.
Die arme verblinde toovenaar, zei Trois-Echelles, met een
voorkomen van medelijden en geestelijke zalving, tegen PetitAndre, beef t een schoone gelegenheid verloren om voor eenige
van zijn vuige hekserijen to boeten, en door middel van bet
gezegende koord van St . Franciscus to sterven . 1k was zelfs voornemens om bet am zijn nek to laten, teneinde den boozen geest
van z1jn 1 ijk to houden .
En ik, zei Petit-Andre, heb de schoonste gelegenheid ge-
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mist, om eens to zien, hoeveel een driedraads touw door een gewicht van twee honderd pond wordt uitgerekt . Het ware inderdaad een uitmuntende proefneming in ons yak geweest, - en de
oude, vroolijke Frans zou zoo gemakkelijk gestorven zijn!
Terwijl dit gesprek fluisterend gevoerd werd, keek Martins, die
zich aan de andere zijde van den ruimen schoorsteenmantel had
neergezet, waaromheen de geheele groep zich geschaard had, hen
van terzijde en met een wantrouwenden blik aan . Hij stak zijn
hand onder zijn vest, om zich to verzekeren, dat hij het heft
van een scherpen, tweesnijdenden dolk, dien hij altijd bij zich
droeg, gemakkelijk grijpen kon, want, gelijk wij reeds hebben
gezegd, hij was, ofschoon thans wat zwaarlijvig, een groot, gespierd man, en in de behandeling der wapenen zeer behendig .
Verzekerd dat dit getrouwe werktuig in gereedheid was, trok hij
vervolgens een rol perkament, vol Grieksche letters en geheimzinnige teekens, nit zijn borst, schoof het hout in den haard bijeen, zoodat bet een vlam verwekte, waarbij hij de gelaatstrekken en houdingen van alien, die er omheen zaten, bespeuren
kon . De zware en diepe slaap van den Schotschen krijgsman,
die met zijn ruw gelaat zoo roerloos lag, alsof bet nit koper was
gegoten ; bet bleeke, angstvallige gezicht van Olivier, die nu eens
bet voorkomen had van to sluimeren en dan weer de oogen opsloeg en plotseling het hoof d in de hoogte stak, alsof hij door
een inwendig gevoel gefolterd of door een verwijderd gerucht
gewekt werd ; bet misnoegde woeste uitzicht van den provoost,
die bet verlies van zijn slachtoffer scheen to betreuren, terwijl
de achtergrond van dit 1afereel was gevuld met bet huichelachtige gelaat van Trois-Echelles, wiens oogen ten hemel waren
gericht, alsof hij in stilte eenige gebeden stond op to zeggen ; en
de kluchten van Petit-Andre, die zich vermaakte met de gebaren en scheeve gezichten van zijn makker na to bootsen, voor
hij ging slapen .
Bij deze 'gemeene, onedele aangezichten, staken de statige
houding, de bevallige gedaante en de indrukwekkende trekken
van den sterrekijker zeer gunstig af. Hij had voor een der oude
magiers kunnen doorgaan, die in een roofhol gevangen werd gehouden en zich gereed maakte, om een of anderen geest to hulp
to roepen . Al had hij zich door niets antlers dan zijn schooners
baard onderscheiden, die op de geheimzinnige rol hing, welke hij
in zijn hand hield, dan zou bet nog zeer verklaarbaar geweest
zijn, spijt to gevoelen, dat een zoo achtbaar gelaat gegeven was
aan iemand, die groote bekwaamheden, geleerdheid, weispre-
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kendheid en een majestueus voorkomen slechts aanwendde om
anderen to bedriegen .
Zoo ging de nacht in den toren van Herbert voorbij . Toen
het eerste daglicht in de ouderwetsche Gotische kamer viol, riep
de koning Olivier tot zich . Deze vond hem in zijn nachtgewaad
gezeten, en was verbaasd over de verandering, die een enkele
ongeruste nacht bij hem had teweeg gebracht, Hij ZUU zijn bezorgdheid hebben to kennen gegeven, maar de kcning legde
hem het stilzwijgen op, door hem de verschillende wijzen to
verhalen, waarop hij gepoogd had zich vrienden aan het not
van Bourgondie to maken, en waarmee Olivier last ontving om
voort to gaan, zoodra hij verlof tot uitgaan zou krijgen .
Nooit was deze looze staatsdienaar meer over de helderheid
van de begrippen van den koning en zijn diepe kennis van al de
drijfveeren der menschelijke daden verwonderd, dan bij deze
gewichtige gelegenheid .
Ongeveer twee uur later kreeg Olivier verlof van- den graaf
van Crevecoeur om uit to gaan, teneinde de bevelen van zijn
meester uit to voeren ; en Lodewijk ontbood toen den sterrekijker, in wien hij zijn vertrouwen scheen to hebben vernieuwd,
en hield een lang overleg met dezen, waarvan de uitslag hem
meer gerustheid deed vinden, dan hij tot nog toe aan den dag
had gelegd . Hij kleedde zich daarop aan en ontving den morgengroet van Crevecoeur, met een kalmte, waarover de Bourgondische edelman zich verwonderde, temeer, daar hij reeds vernomen had, dat de hertog verscheidene uren in een gemoedsgesteldheid had doorgebracht, welke de veiligheid van den koning zeer twijfelachtig scheen to maken .
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ONZEKERHEID
lndien Lodewijk den nacht in vreeselijken angst en ongerustheid doorbracht, was hij nog onrustiger voor den hertog van
Bourgondie, die nooit zijn hartstochten in bedwang hield, maar
integendeel ruim den teugel vierde en zijn daden liet beheerschen.
Overeenkomstig het gebruik van dien tijd, bleven er twee van
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zijn voornaamste raadslieden, Hymbercourt en Angenton, in zijn
slaapkamer, waar een paar bedden bij het ledikant van den hertog voor hen in gereedheid waren . Nooit was hun tegenwoordigheid noodzakelijker dan dezen nacht, want de hertog werd beurtelings door verdriet, gramschap, wraakzucht en een gevoel van
eer gefolterd, hetwelk hem belette van Lodewijk's toestand misbruik to maken . Zijn gemoed was aan een vulkaan gelijk, die al
de voorwerpen, welke zijn ingewanden bevatten, zoodanig vermengt en samengesmolten uitbraakt, dat zij slechts een massa
vormen.
Hij wilde zich uitkleeden noch zich naar bed begeven, maar
bracht den nacht door in een vreeselijke opeenvolging der onstuimigste hartstochten . In sommige van deze aanvallen sprak
hij zijn staatsdienaren zoo onduidelijk en snel toe, dat zij voor
krankzinnigheid begonnen to vreezen . Hij nam de goedhartigheid
en andere schoone hoedanigheden van den bisschop van Luik
tot onderwerp, en riep al de blijken van vriendschap, genegenheid en vertrouwen, welke zij elkander gegeven hadden, in zijn
geheugen terug, totdat hij zich tot zulk een graad van droef heid
had opgewonden, dat hij zich voorover in bed wierp en op het
punt scheen om in de tranen to stikken, die hij wilde bedwingen .
Daarop plotseling van het bed opstaande, gal hij zich aan een
vlaag van een geheel anderen card over, en de kamer drif tig op
en neer stappende, schreeuwde hij een menigte onsamenhangende bedreigingen en wraakkreten uit, terwijl hij, volgens zijn
gewoonte, stampvoette, en St . George, St . Andreas en alien, die
hij voor de heiligsten hield, tot getuige riep, dat hij op de la
Marck, het yolk van Luik, en hem, die de oorzaak van alles
was, een bloedige wrack zou uitoefenen . Deze laatste bedreiging, onduidelijker dan de andere uitgesproken, betrof blijkbaar
den persoon van den koning ; en eens gal hij zelfs zijn voornemen to kennen, om den hertog van Normandie, den broeder
van Lodewijk, en met wien deze in onmin was, to doen komen,
teneinde den gevangen monarch to noodzaken om of van de
kroon zelf, of van eenige van haar belangrijkste rechten en bezittingen afstand to doen .
Nog ging er een dag en een nacht voorbij in onstuimige beraadslagingen, of liever snelle overgangen van den eenen hartstocht tot den anderen . Gedurende al dien tijd at of dronk de
hertog bijna in het geheel niet, maar veranderde van kleeren, en
gedroeg zich volkomen als iemand, bij wien men vreezen moest,
dat de toorn tot krankzinnigheid zou overslaan . Ten laatste be-
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gon hij echter van lieverlede meer bedaard to worden en van
tijd tot tijd het gevoelen van zijn staatsdienaars to vragen, maar
een stellig besluit werd er niet genomen . Comines verzekert ons,
dat er reeds een renbode gereed heeft gestaan om den hertog
van Normandie to gaan ontbieden, in welk geval de gevangenis
van den onttroonden koning, gelijk het gewoonlijk onder zulke
omstandigheden gaat, waarschijnlijk een korten weg naar het
graf zou hebben opgeleverd .
In andere oogenblikken, als voor een tijd Karal's woede bedaard was, zat hij met de oogen ter aarde geslagen en al de
trekken van zijn gelaat in volslagen onbeweeglijkheid, als iemand
die eenig wanhopig plan smeedt, waartoe hij tot nog toe niet
heeft kunnen besluiten . En ongetwijfeld zou bet weinig meer dan
een of anderen hatelijken wenk hebben gevorderd van een der
staatslieden, die hem omringden, om den hertog tot de grootste
uitersten to drijven . Maar de Bourgondische edellieden warm,
uit hoofde van de onschendbaarheid van den koning, als opperleenheer, en uit eerbied voor de openbare trouw, zoowel als de
eer van hun vorst, die deze verpand had, toen Lodewijk zich in
zijh macht had gesteld, bijna eenparig gezind om gematigde
maatregelen aan to bevelen ; en de denkbeelden, welke Hymbercourt en Argenton bet gedurende den nacht, om den hertog
eenigermate neer to zetten, nu en dan gewaagd hadden in de
verte aan to roeren, werden in de meer bedaarde uren van den
volgenden morgen door Crevecoeur en anderen nader ontwikkeld . Het is mogelijk, dat hun ijver ten gunste van den koning
niet geheel belangeloos was . Velen hadden, gelijk wij hebben gezegd, zijn mildheid reeds ondervonden ; anderen bezaten goederen in Frankrijk of aanspraken daarop, wat hen eenigszins van
hem afhankelijk maakte, en bet is zeker, dat de schat, dien de
koning, op vier muilezels geladen, had meegebracht, in den loop
dezer onderhandelingen aanmerkelijk lichter werd .
Op den derden dag kwam de graaf van Campo-Basso zijn
Italiaansch verstand in Karel's raad brengen, en bet was zeer
gelukkig voor Lodewijk, dat hij niet was aangekomen, toen de
woede van den hertog nog in haar voile kracht was . Terstond
na zijn aankomst werd er een formeele vergadering van den
staatsraad belegd, teneinde to beraadslagen over de maatregelen, die men onder deze buitengewone omstandigheden zou behooren to nemen .
Campo-Basso lichtte zijn advies toe met de f abet van den
reiziger, den adder en den vos, en herinnerde den hertog aan den
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read, dien Reintje aan den mensch geeft om zijn doodelijken
vijand to vertreden, als het lot hem dien in zijn macht had gesteld . Argenton, die de oogen van den hertog zagen fonkelen bij
een voorstel, dat zijn eigen gewelddadige inborst hem reeds
herhaalde malen had ingeblazen, haastte zich met op de mogelijkheid to wijzen, dat Lodewijk inderdaad niet zoo rechtstreeks
medeplichtig was aan het bloedbad op Schonwald ; dat hij misschien in staat zou wezen om zich van het op hem rustende vermoeden to zuiveren en een geheel andere voldoening to geven
voor de onlusten, welke zijn kuiperijen in het gebied van den
hertog en dat van zijn bondgenooten hadden veroorzaakt ; en
dat een dead van geweld, op den koning gepleegd, buiten alien
twijfel een lange reeks van onheilen over Frankrijk en Bourgondie tevens zou brengen, waarvan niet het minst to duchten was,
dat de Engelschen van de tweespalt en beroerten, die er noodzakelijk uit moesten voortspruiten, gebruik zouden maken, om zich
weer in het bezit van Normandie en Guyenne to stellen, en die
vreeselijke oorlogen to vernieuwen, welke alleen, en nog met
moeite, door de vereeniging van Frankrijk en Bourgondie tegen
den gemeenschappelijken vijand tot een einde waren gebracht .
Overigens zei hij, dat hij geenszins het onvoorwaardelijk ontslag
van Lodewijk wilde voorstellen, maar alleen, dat de hertog van
zijn tegenwoordigen toestand geen verder gebruik zou maken,
den alleen om een billijk verdrag tusschen de twee landen tot
stand to brengen, onder zoodanige waarborgen, aan de zijde van
den koning, dat het hem in het vervolg moeilijk zou vallen, om
zijn aangegane verbintenissen to schenden of de inwendige rust
van Bourgondie to verstoren . Hymbercourt, Crevecoeur en anderen geven hun of keuring to kennen van de gewelddadige maatregelen, door Campo-Basso voorgesteld, alsmede hun gevoelen,
dat men door verdrag meer blijvende voordeelen kon verkrijgen,
en wel op een voor Bourgondie eervoller wijze, den door een
dead, welke hear met een schending van de goede trouw en
gastvrijheid zou bezoedelen .
De hertog luisterde near deze redeneeringen met terneergeslagen blikken en trok zijn dikke wenkbrauwen zoodanig bij elkander, dat ze werkelijk ineensmolten . Maar toen de graaf van
Crevecoeur er bijvoegde, dat hij niet geloofde, dat Lodewijk tot
de gruweldaad, to Schonwald gepleegd, had meegewerkt, hief
Karel zijn hoof d op, en een gestrengen blik op den graaf werpende, riep hij uit : - Hebt gij ook, Crevecoeur, den klank van
het Fransche goud gehoord? Mij dunkt, dat die klank zich even
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lustig in mijn raad laat hooren, als die der klok to St . Denis .
Wie durft zeggen, dat Lodewijk den opstand in Vlaanderen
niet heef t aangestookt?
Vorst, antwoordde Crevecoeur, mijn hand is altijd meet
gewoon geweest om het staal dan het goud to hanteeren ; en
zoo vet ben ik verwijderd van to denken, dat Lodewijk onschuldig is aan het verwekken van onlusten in Vlaanderen, dat ik
hem, nog niet lang geleden, dit verwijt in tegenwoordigheid van
zijn geheele hof heb gedaan en hem in uw naam, heb uitgedaagd . Maar, ofschoon zijn kuiperijen ongetwijfeld de eerste
oorzaak van deze beroerten zijn geweest, ben ik des to minder
van gevoelen, flat hij last tot den flood van den bisschop zou hebben gegeven, daar ik geloof, flat een van zijn zendelingen zich
openlijk daartegen heeft gekant, en ik zou in staat zijn, om den
persoon to doers verschijnen, indien uwe hoogheid flit kon goedvinden .
Wel whet vind ik flit goed, antwoordde de hertog . Bij St .
George, hunt gij eraan twijfelen, flat het ons verlangen is om
rechtvaardig to handelen? Zelfs in de grootste hitte van onze
gramschap zijn wij als een opr,echt en rechtvaardig oordeelaar
bekend . wij willen Lodewijk van Valois zelf zien . Zelf willen
wij hem onze bezwaren voorhouden en de vergoeding mededeelen, die wij van hem vorderen . Zoo hij aan dezen moord schuldig is, zal de boete voor andere misdaden des to lichter zijn .
Mocht evenwel het tegendeel blijken, wie zal dan durven beweren, flat een levers van boetedoening in een of antler afgelegen
klooster niet een even zacht als welverdiend lot zou wezen? Wie,
ging hij, warmer wordende voort, zal kunnen beweren, flat een
nog speller en meet rechtstreeksche wrack niet alleszins wettig
zou wezen? Breng mij den persoon hier, van wien gij spreekt .
Tegen elf uur zullen wij ons naar het kasteel begeven, en intusschen eenige voorwaarden opstellen, die Lodewijk zal moeten
aannemen, of wee zijn hoof d ! De vergadering is geeindigd, mijne
heeren, en gij hunt u,dus verwijderen, lk zal mij een weinig gaan
verkleeden, want, mij dunkt, flat ik niet behoorlijk genoeg ben
uitgedost, om voor mijn genadigen honing to verschijnen .
Op een toon van bitteren schimp sprak de hertog deze laatste
woorden uit, en tegelijkertijd opstaande, verliet hij de zaal .
Lodewijk's behoud, en wat nog meet zegt, de eer van
Bourgondie hangers van den wore van een dobbelsteen af, zei
Hymbercourt tot Crevecoeur en Argenton . Spoed u naar het
kasteel, Argenton : gij hebt een beter besneden tong dan Cre-
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vecoeur of ik. Waarschuw Lodewijk voor den naderenden storm,
hij zelf zal het best weten welken weg to sturen . Ik hoop, dat
deze Schot niets tot bezwaar van den koning zal zeggen, want,
wie weet, met welke geheime zending hij inderdaad belast is
geweest.
- De jongeman, zei Crevecoeur, schijnt stoutmoedig, maar
tevens boven zijn leeftijd verstandig en behoedzaam to zijn .
In al de gesprekken, die ik met hem gehad heb, scheen hij zeer
omzichtig to zijn met betrekking tot den koning, als de vorst
in wiens dienst hij zich beyond . Ik hoop, dat hij even zoo doen
zal in tegenwoordigheid van den hertog . 1k moet hem gaan opzoeken en ook de gravin van Croye .
De gravin ! Gij zei ons, dat gij haar in bet klooster van
St. Brigita gelaten had .
Ja, maar op last van den hertog heb ik haar ontboden, en
in een draagkoets is zij hier gebracht, want zij was to vermoeid
om op een andere wijze to reizen . Zij was in een staat van diepe
droef heid, zoowel wegens de onzekerheid van hetgeen er van
haar tame, gravin Hameline, was geworden, als van den nevel,
die over haar eigen lot hangt, want, zij heef t zich aan een leenmisdaad schuldig gemaakt, door zich to onttrekken aan de bescherming van haar leenheer, hertog Karel, die de man niet is,
om de minste krenking van zijn rechten met onverschilligheid
aan to zien .
Het bericht, dat de jonge gravin zich in Karel's macht beyond, was voor Lodewijk een nieuwe slag . Hij was bewust, dat
zij, de kunstgrepen bekend makende, waardoor hij de gravinnen
naar Plessis had gelokt, die bewijzen tegen hem zou leveren,
welke hij door het terdood brengen van Zamet Maugrabin had
uit den weg geruimd ; en hij wist zeer goed, dat, zoo zijn bemoeiing met hetgeen alleen den hertog van Bourgondie aanging,
eenmaal onweerlegbaar bewezen was, dezen een voorwendsel to
meer zou aan de hand geven, om met den toestand van den
tegenwoordigen koning zijn voordeel to doen .
Lodewijk sprak met veel angst over deze dingen met Angenton, wiens scherpzinnigheid en staatkundige bekwaamheden beter met Lodewijk's stemming strookten, dan de openhartige en
krijgshaf tige inborst van Crevecoeur of de f ierheid van Hymbercourt.
Deze met ijzer beslagen soldaten, mijn waarde Argenton,
zei hij tot zijn toekomstigen geschiedschrijver, behoorden nooit
blnnen bet kablnet van een koning to komen, maar altijd met de
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pieken en hellebaarden in de zaal to blijven . Hun handen zijn
wel voor onzen dienst gemaakt, maar de vorst, die aan hun
hoof den een betere bezigheid geef t dan tot aanbeelden voor de
zwaarden van zijn vijanden to verstrekken, is gelijk aan den
dwaas, die aan zijn geliefde den halsband van een hond ten
geschenke gal . Het is alleen voor lieden gelijk gij, Philip, wier
oogen terstond door den buitensten schors der dingen heenzien,
dat vorsten hun kabinetten, wat zeg ik? de diepste schuilhoeken van hun hart moeten openen .
Argenton, die inderdaad een scherpzinnig man was, moest
zich natuurlijk door de goedkeuring van den verstandigsten
vorst in Europa gevleid gevoelen ; en hij kon zijn inwendige
tevredenheid niet genoeg verbergen, om Lodewijk niet to doen
zien, dat hij eenigen indruk op hem gemaakt had .
Hoe wenschte ik, zei hij, dat ik zulk een staatsdienaar
bezat, of liever, dat ik waardig was er zulk een to bezitten! lk
zou mij dan niet in dezen rampzaligen toestand bevinden ; en
ondertusschen zou het mij weinig berouwen daarin to zijn geweest, indien ik het middel slechts kende, om mij van den dienst
van zulk een ervaren staatsman to verzekeren .
Argenton antwoordde, dat al zijn kennis, voor zooveel hij die
bezat, ten dienste van zijn allerchristelijke majesteit stond, behoudens altijd de trouw, die hij an zijn wettigen meester, den
hertog van Bourgondie, verschuldigd was .
En ben ik dan de man, die u zou willen verleiden, die uw
trouw zou willen doen wankelen? hernam Lodewijk, op gevoelvollen toon . Helaas, bevind ik mij thans niet in gevaar door to
veel vertrouwen in mijn vasal to hebben gesteld? En kan iemand
de zaak der trouw van leenmannen aan hun opperheeren meer
heilig zijn dan mij, wiens veiligheid van het beroep daarop afhangt? Neen, Philip de Comines, ga voort met den hertog van
Bourgondie to dienen, en gij zult hem den besten dienst bewijzen, door een billijke schikking met Lodewijk van Frankrijk tot
stand to brengen . Dit doende, zult gij ons beide nuttig zijn, en
een onzer ten minste zal u dankbaar wezen, lk heb vernomen,
dat uw inkomsten aan dit hof nauwelijks aan die van den grootvalkenier gelijk zijn, en dus worden de diensten van den verstandigsten staatsman in Europa gelijkgesteld met die van
iemand, wiens eenige bezigheid bestaat in het voederen van
roof vogels! Frankrijk bezit schoone landerijen, en het goud
ontbreekt aan zijn koning niet . Sta mij toe, mijn vriend, deze
schandelijke ongelijkheid to herstellen . De middelen zijn niet ver
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to zoeken . Vergun mij ze to bezigen .
Hierop kreeg de koning een grooten zak met geld en bond
hem dien aan, maar Comines, kiescher van gevoel dan de meeste
hovelingen van zijn tijd, wees dien af, met de verklaring, dat
hij over de mildheid van zijn vorst volkomen voldaan was, en
de verzekering, dat zijn verlangen am Lodewijk van dienst to zijn
niet door het ontvangen van zulk een geschenk kon worden
vergroot .
Zonderlinge man ! riep de koning uit ; laat mij den eenigen
hoveling van zijn tijd omhelzen, die bekwaam en onomkoopbaar tevens is . Wijsheid is meer to begeeren dan bet fijnste
goud, en, geloof mij, Philip, ik stel in uw genegenheid voor
mij meer vertrouwen dan in de gekochte diensten van zoovelen,
die mijn giften hebben aangenomen . Ik weet dat gij uw meester
niet zult aanraden om van zulk een gelegenheid gebruik to maken, als de fortuin, en, om de onbewimpelde waarheid to zeggen, Comines, mijn eigen dwaasheid, hem verschaft .
Er misbruik van to maken, gewis niet, antwoordde Argenton, maar zeer zeker om er gebruik van to maken .
Hoe zoo? en in hoeverre? hervatte Lodewijk . Ik ben niet
dom genoeg om to wachten, dat ik zonder rantsoen vrij zal
komen, maar laat bet tenminste redelijk zijn . Naar rede ben ik
altijd bereid to luisteren, to Plessis en to Parijs, zoowel als to
Peronne .
Maar, indien uwe majesteit bet mij vergunnen wil to
zeggen, to Parijs en to Plessis placht de rede met een zoo zwakke en zachte stem to spreken, dat zij niet geheel gehoor bij uwe
majesteit verkrijgen kon . Te Peronne daarentegen leent zij de
bazuin der Noodzakelijkheid, en haar stem wordt helder en gebiedend .
Gij begint beeldrijk to worden, zei Lodewijk, buifen staat
om een gevoel van gemelijkheid to onderdrukken . Ik ben een
eenvoudig man, mijnheer Argenton, ik bid u, laat uw spreuken daar, en wees duidelijk . Wat verwacht uw hertog van mij?
Ik heb geen last om aan uwe majesteit voorstellen to doen,
antwoordde Comines. De hertog zal ze u zelf spoedig mededeelen . Intusschen doen er zich eenige bij mij voor, waarover het
goed zal zijn, dat uwe majesteit bijtijds nadenkt . Bijvoorbeeld,
de algeheele of stand flier plaatsen aan de Somme .
Ik verwachtte flit .
De verloochening der Luikenaars en van Willem de la
M arck .
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- Even zoo gaarne als ik de hel en den Satan verloochen .
Men zal u, hetzij gijzelaars of vestingen vragen tot onderpand, dat gij u in het vervolg onthouden zult van opstand onder
de Vlamingen aan to stoker .
Het is iets nieuws, dat een vasal onderpanden van zijn
vorst yraagt ; maar het zij zoo .
De of stand van een provincie aan uw doorluchtigen broeder, den vriend en bondgenoot van mijn meester ; Normandie
of Champagne, bijvoorbeeld, De hertog is zeer aan het huffs van
uw vader gehecht, sire .
Ja, waarachtig, riep Lodewijk uit, hij is er zoo zeer aan
gehecht, dat hij wel koningen van al liens kinderen zou wilier
maken . Welnu, is uw lijst van voorstellen ten einde?
Niet geheel, was het antwoord ; het zal zeer zeker gevorderd worrier, dat uwe majesteit zich voor het vervolg onthoude
van den hertog van Bretagne to bestoken, gelijk zij sedert kort
gedaan heef t, en niet larger bet recht betwist, dat hij en andere
groote vasallen hebben, om geld to munten en zich hertogen en
prinsen bij de genade Gods to later noemen .
Dit wil zeggen, mijn vasallen in zoo vele koningen to herscheppen. Heer Philip, zoudt gij een broedermoorder van mij
willen maken? Gij herinnert u mijn broeder Karel ; welnu, nauwelijks was hij hertog van Guyenne of hij stierf . En wat zal den
opvolgers van Karel den Groote overblijven, wanneer zij deze
rijke provincies zullen hebben weggegeven, behalve ,het voorrecht van zich to Rheims met olie to later begieten en hun
maaltijd onder een fraai verhemelte to nuttigen?
Daaromtrent zullen wij uwe majesteit gerust stellen door
u een metgezel in lien toestand to geven . Of schoon de hertog
van Bourgondie voor het oogenblik den titel van koning nog
niet eischt, verlangt hij echter voortaan van die vernederende
teekenen van onderdanigheid ontslagen to wezen, welke de Fransche kroon van hem vordert . Hij is voornemens om zijn hertogelijke kroon to later maken gelijk die der keizers, en er een
bol op to plaatsen, ten teeken van de onafhankelijkheid van zijn
landen .
En hoe durf t de hertog van Bourgondie, de onder eerie
staande vasal van Frankrijk, riep Lodewijk uit, opstaande en
een ongewonen graad van ontroering aan den lag leggende, hoe
durf t hij zijn vorst zulke voorstellen doer, als, volgens alle
wetter in Europa, de verbeurte van zijn leetigoed behooren ten
gevolge to hebben,
Quentin Durward, 25
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Het vonnis van verbeurdverklaring zou in dat geval moeilijk zijn uit to voeren, antwoordde Argenton kalm . Uwe majesteit is niet onbewust, dat de strenge uitlegging der leenwetten,
zelfs in het keizerrijk, in onbruik begint to taken, en dat leenheer zoowel als vasal, elk van zijn zijde, hun onderlingen toestand trachten to verbeteren, naarmate zij de macht en de gelegenheid daartoe hebben . De bemoeiingen van uwe majesteit met
de vasallen van den hertog in Vlaanderen zullen het gedrag
van mijn meester tot verschooning strekken, indien hij vordert
dat Frankrijk, zijn volstrekte onafhankelijkheid erkennende, voor
het vervolg van alle voorwendsels tot dergelijke kuiperijen verstoken zij .
Argenton, Argenton! zei Lodewijk, opnieuw opstaande en
de kamer in peinzende houding op en neer gaande, dit is een
vreeselijke toepassing van de spreuk : Vae vistis! -- Gij wilt toch
niet to kennen geven, dat de hertog op al deze harde voorwaarden zal aandringen?
-- Ik zou uwe majesteit tenminste aanraden om zich op de
behandeling daarvan voor to bereiden .
Gematigdheid, intusschen, gematigdheid in den voorspoed
is, niemand weet het beter dan gij, Argenton, noodig om zich
op den duur van de voordeelen to verzekeren, die er uit to trekken zijn .
Uwe majesteit vergunne mij op to merken, dat de verdienste der gematigdheid altijd het meest door de verliezende
partij wordt opgehemeld . Hij, die wint, houdt voor raadzamer
de voorzichtigheid, welke hem noopt om een goede gelegenheid
niet ongebruikt voorbij to laten gaan .
Nu, wij zullen er over denken, hernam de koning ; maar
thans zijt gij tenminste aan het einde van de onredelijke vorderingen van uw hertog gekomen? Thans kan er niets meet overschieten, of, zoo ja, gelijk uw wenkbrauw schijnt aan to duiden,
Wat kan dit dan zijn? Mijn kroon misschien, die, zoo ik de
reeds gedane eiEchen moest toestaan, van al haar glans zou zijn
beroof d?
Dat, wat ik u nog noemen wilde, sire, is reeds gedeeltelijk,
ja, bijna geheel, in de macht van den hertog, ofschoon hij evenwel van voornemen is, de toestemming van uwe majesteit daartoe to vragen, want, inderdaad, het gaat u van zeer nabij aan .
Bij den hemel, riep de koning ongeduldig uit, wat is het?
Spreek op, mijnheer, moet ik hem mijn dochter tot bijzit zenden, of met welke andere schande wil hij mij bezoedelen?
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Geen schande, sire, maar de neef van uwe majesteit, de
doorluchtige hertog van Orleans . . .
Ha! riep de koning uit, maar Argenton ging voort, zonder op dezen uitroep acht to slaan .
Op de jonge gravin van Croye verliefd zijnde geraakt, verwacht de hertog dat uwe majesteit van haar zijde, gelijk hij van
de zijne, haar toestemming tot dit huwelijk zal geven, en zich
met hem zal vereenigen om het edele paar zoodanige goederen
to schenken als met die, welke de gravin reeds bezit, gepaard,
een zoon van Frankrijk zullen waardig zijn .
Nooit, nooit! zei Lodewijk, in die vervoering uitbarstende,
welke hij tot hiertoe met zooveel moeite bedwongen had, en in
een opgewondenheid heen en weer stappende, die een treffend
contrast met zijn gewone koelbloedigheid opleverde, - Nooit!
neen nooit! laten zij met scharen komen en mij het haar afsnijden gelijk den parochiedwaas, op wien ik zoozeer geleken heb !
Dat zij mij het klooster of het graf laten aangapen ! Dat zij
mij met gloeiende platen van het gezicht berooven! Dat men
zich van bijl of vergift tegen mij bediene, maar Orleans zal ik
niet van de trouwbelofte ontslaan, die hij mijn dochter gezworen
heef t . Nooit zal hij een andere vrouw hebben zoolang zij in
leven is .
Alvorens uwe majesteit zich met zooveel warmte tegen dit
voorstel verzet, gelieve zij in het oog to houden, dat haar de
macht ontbreekt, om het huwelijk to verhinderen . Geen verstandig man, wanneer hij een rots op het punt ziet van neer to starten, tracht die in haar val to weerhouden .
Maar een dapper man, zei Lodewijk, schroomt niet zijn
graf onder haar to vinden . Argenton, bedenk dat zulk een huwelijk de ondergang van mijn geheele rijk zou na zich slepen .
Herinner u, dat ik slechts een zoon heb, die bovendien een zeer
zwakke gezondheid heef t, en dat deze Orleans, na hem, de vermoedelijke troonsopvolger is . Bedenk, dat de kerk haar toestemming heeft gegeven tot zijn huwelijk met Johanna, hetwelk de
belangen van beide takken van mijn geslacht zoo gelukkig vereenigt . Bedenk dit alles, en ver ;eet tevens niet, dat dit huwelijk
het geliefkoosde plan van mijn geheele leven is geweest ; dat ik
daarvoor gestreef d, gevochten, gewaakt, gebeden, - ja, gezondigd heb . Neen, Philip de Comines, ik zie er niet van af . Heb in
dit opzicht medelijden met mij, Philip! Bedenk u eens, uw vernuftig brein kan spoedig iets in de plaats van dit offer verzinnen, een of anderen ham in de plaats van dat, hetwelk mij zoo
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dierbaar is als de eenige zoon van den patriarch aan zijn vader
was. Philip, heb medelijden met mij ; gij althans moet weten,
dat voor mannen van verstand, die ver in de toekomst zien, de
vernietiging van plannen, waaraan zij lange jaren hebben gearbeid, oneindig veel harder is, dan de voorbijgaande teleurstellingen van gewone lieden, wier handelingen slechts de voldoening
van een oogenblfkkelijken hartstocht ten doel hebben . Gij, die
het oneindig veel grooter verdriet der bedrogen voorzichtigheid,
der teleurgestelde wijsheid moet gevoelen, zult gij geen deel in
mijn ongeluk nemen?
1k neem er deel in, sire, voor zoover de plicht jegens mijn
meester . . .
-- Spreek van hem niet, viel L odewijk hem in de redo, zijn
gewone bedachtzaamheid geheel latende varen, of tenminste dit
schijnende to doen ; Karel van Bourgondie is uw verkleefdheid
onwaardig ; hij, die zijn staatslieden kan beleedigen en slaan ;
hij, die den verstandigste en getrouwste onder hen den bespottelijken naam van Gelaarsd hoofd kan geven! . . .
Hoe verstandig Philip de Comines ook was, het belette hem
niet een hoog gevoel van zijn eigen gewicht to hebben, en hij
was zoozeer getroffen door de woorden, weike de koning, als in
een opwelling van drift, die hem verhinderde to denken aan
hetgeen hij zei, had uitgesproken, dat hij zich niet weerhouden
kon to herhalen : - Gelaarsd hoofd ! Het is niet mogelijk, dat de
hertog zulk een naam gegeven heeft aan iemand, die zich altijd,
sedert hij een hit kon bestijgen, aan zijn zijde heeft bevonden ;
en dat nog wel in de tegemvoordigheid van een vreemd vorst
dit is onmogelijk!
Lodewijk bespeurde terstond den indruk, dien hij had gemaakt, en den toon van beklag, die beleedigend had kunnen
schijnen, zoowel als dien van medelijden vermijdende, welke
naar gemaaktheid had geleken, zei hij met eenvoud en waardigheid tevens : - M ij n ongeluk doet mij de beleef dheid vergeten,
antlers zou ik niet gesproken hebben van hetgeen u onaangenaam moet wezen om to hooren . Maar in antwoord op hetgeen
ik zei, hebt gij beweerd dat ik onmogelijkheden had aangevoerd ; dit geldt mijn eer. Ik zou de gegrondheid van deze beschuldiging intusschen erkennen, zoo ik u niet de omstandigheid
verhaalde, welke de hertog, lachende, dat zijn oogen ervan traanden, als de oorsprong van dezen spotnaam heef t doen kennen,
met de herhaling waarvan ik uw ooren niet beleedigen zal. Het
moet dan gebeurd zijn, dat gij eens met den hertog van een
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jachtpartij terugkeerende, deze u verzocht zijn Iaarzen uit to
trekken . In uw oogen las hij misschien een zeer onnatuurlijke
ontevredenheid daarover, en hij beval u op uw beurt to gaan
zitten om u denzelfden dienst to bewijzen, dien hij pas van u
ontvangen had . Maar, beleedigd, dat gij dit aanbod letterlijk
opnaamt, had hij nauwelijks een van uw laarzen uitgetrokken,
of hij sloeg die op uw hoofd, zoodat het bloed eruit vloeide,
tegelijkertijd uitvarende tegen de onbeschaamdheid van een
onderdaan, die zulk een dienstbetoon van zijn meester durf de
aannemen ; en vandaar is het, dat hij en zijn nar le Glorieux,
wien alles geoorloof d is, de gewoonte hebben van u met dien
spotnaam aan to duiden .
Terwijl Lodewijk sprak, had hij het dubbele genot van den
persoon, tot wien hij zich richtte, op het felst to kwetsen, iets,
waarin hij van nature veel genoegen vond, zelfs wanneer hij
niet, gelijk in het tegenwoordige geval, een schoonschijnende
reden had ; - en tevens van to zien, dat het hem eindelijk was
gelukt een zwak punt in Argenton's karakter to ontdekken, waarvan hij kon uitgaan, om hem geleidelijk van zijn gehechtheid
aan Bourgondie of to trekken en die op Frankrijk to doen overgaan . Ofschoon nochtans de diepe wrok, welke de beleedigde
hoveling van dit oogenblik of aan tegen zijn meester opvatte,
hem naderhand overhaalde om den dienst van Karel voor dien
van Lodewijk to verruilen, vergenoegde hij zich echter voor het
oogenblik met eenige algerneene betuigingen van vriendschappelijke gezindheid, die hij wel wist, dat de koning weten zou, hoe
hij ze moest verstaan . En inderdaad, het zou onbillijk zijn den
uitmuntenden geschierschrijver to betichten van bij deze gelegenheid uit het oog to hebben verloren, wat hij aan zijn meester
verschuldigd was, hoewel het zeker is, dat hij thans veel gunstiger voor Lodewijk was gestemd, dan toen hij de kamer binnentrad .
- lk dacht niet, zei hij, na gepoogd to hebben over het verhaal van Lodewijk to lachen, dat een zoo beuzelachtige grap den
hertog ooit belangrijk genoeg zou zijn toegeschenen, om ze aan
een antler to verhalen . Er is wel iets van dien aard met laarzen
en andere dingen gebeurd, en uwe majesteit weet, dat de hertog
niet zeer kiesch in zijn scherts is, maar het geval is in zijn geheugen zeer overdreven . Laten wij dit intusschen daar .
- Ja, zeker, zei de koning, het is zelfs schande, dat de zaak
ons een oogenblik heeft bezig gehouden . En nu, heer Philip, vertrouw ik, dat gij tenminste Franschman genoeg zijt om mij in
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dezen moeilijken toestand uw raad to laten hooren . Gij bezit,
hiervan ben ik zeker, den draad van dezen doolhof, zoo gij mij
dien slechts in handen wildet geven .
Uwe majesteit kan vrij over mijn raad en mijn diensten
beschikken, altijd behoudens mijn plicht jegens mijn meester .
Dit was ongeveer hetzelf de wat de hoveling vroeger had gezegd ; maar nu herhaalde hij het op een zoo geheel anderen toon,
dat Lodewijk, die uit de voorgaande verklaring begrepen had,
dat, hetgeen Philip aan zijn meester verschuldigd was, het allereerst bij hem in aanmerking kwam, zeer duidelijk inzag, dat de
klem was omgekeerd, en Argenton zijn belof to van raadgeving
met meer nadruk had uitgesproken, dan een voorwaarde, die
thans alleen welstaanshalve werd gemaakt . De koning zette zich
weer op zijn stoel neder en dwong Argenton om naast hem to
gaan zitten, tegelijkertijd naar dien staatsman luisterende, alsof
deze een godspraak deed hooren . Argenton sprak op dien zachten, indrukmakenden toon, die groote openhartigheid en behoedzaamheid aanduidt, en tevens zoo langzaam, alsof hij den
koning wilde uitnoodigen om elk woord, dat uit zijn mond kwam,
to wegen, als had het een bijzondere en bepaalde beteekenis .
De voorstellen, die ik aan de overweging van uwe majesteit
heb onderworpen, zei hij, hoe hard die ook mogen klinken, hebben slechts andere vervangen, welke vrij wat erger waren en in
den raad gedaan werden door lieden, die uwe majesteit vii andiger zijn dan ik . En ik zal uwe majesteit niet behoeven to doen
opmerken, dat de hef tigste gevoelens onzen meester altijd het
meest behagen, daar hij korte en gevaarlijke maatregelen verkiest boven meer veilige, maar die hem langs een omweg leiden .
1k herinner mij, antwoordde Lodewijk, dat ik hem eens,
met gevaar van zijn leven, een rivier heb zien overzwemmen,
niettegenstaande er driehonderd schreden verder een brug daarover was .
Dit is waar, sire, en hij, die zijn leven niet acht, wanneer
het er op aankomt, aan een oogenblikkelijke onstuimige drift
to voldoen, zal, om dezelfde redenen, het genot van zijn wil
op to volgen boven de meer wezenlijke uitbreiding van zijn
macht stellen .
Zeer juist opgemerkt ; een dwaas zal altijd meer naar den
schijn dan naar het wezen der macht grijpen, en ik weet, dat
dit alles het geval met Karel van Bourgondie is . Maar, mijn
waarde vriend Argenton, wat leidt gij nu hieruit of ?
Eenvoudig dit, sire : uw majesteit heeft wel eens een be-
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kwaam hengelaar met een dunnen draad een grooten visch uit
het water zien trekken, die een koord van tiendubbele sterkte
zou hebben gebroken, indien de visscher dit strak gehouden en
het diet geen schot gegeven had . Op gelijke wijze kan uwe majesteit, door den hertog in de gemelde punten, waarop hij zijn
denkbeelden van eer en wrack heef t gezet, to voldoen, vele van
de andere bittere eischen ontwijken, waarmee ik uwe majesteit
nog niet geheel heb bekend gemaakt en die - ik moet openhartig
spreken -- de verzwakking van Frankrijk rechtstreeks ten gevolge zouden hebben . Deze zullen op die wijze can zijn geheugen en can zijn aandacht ontsnappen en zouden, door ze tot
nadere samenkomsten uit to stellen, geheel en al ontweken kunnen worden .
-- lk begrijp u, goede heer Philip, zei de koning ; maar terzake . Aan welke van deze f raaie eischen is hij zoozeer gehecht,
dat het afslaan ervan hem onredelijk en onhandelbaar zou
maken?
Aan elken eisch waaromtrent uwe majesteit hem mocht
willen tegenspreken . Dit is juist hetgeen uwe majesteit vermijden moet ; en om mijn vroegere gelijkenis to vervolgen, gij moet
gestadig het oog op de lijn houden, altijd gereed om den hertog
schot to geven, wanneer hij verbolgen wegschiet . Zijn woede
reeds zeer bedaard, zal vanzelf verdampen, zoo zij slechts geen
tegenstand ontmoet, en weldra zult gij hem veel gemakkelijker
en handelbaarder zien worden .
-- Sommige der voorstellen, hernam Lodewijk, op mijmerenden toon, moeten mijn neef evenwel nader can het hart liggen
dan de andere . Kon ik deze slechts kennen, Argenton . . .
Alleen door zich ertegen to verzetten, kan uwe majesteit
de lichtste van zijn eischen tot die maken, waarin hij het
meeste belang stelt . Intusschen, sire, durf ik dit wel verzekeren,
dat elke schaduw van een verdrag zal verdwijnen, indien uwe
majesteit zich niet can Willem de la Marck en de Luikenaars
onttrekt.
Ik heb u reeds gezegd, dat ik dit wilde doen, en waarlijk,
zij hebben het wel can mij verdiend . De ellendelingen ! Zulk een
stuw can to vangen op het oogenblik, dat het mij het leven
kon kosten
-- Hij, die het vuur can het buskruit legt, moet het spoedige
springen der mijn verwachten . -- Maar meet dan een bloote
onttrekking zal de hertog van uwe majesteit eischen ; hij zal
verlangen, dat uwe majesteit hem in het dempen van den op-
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stand helpe en bij het straffen der oproerlingen tegenwoordig zij .
Dit is niet wel met onze eer bestaanbaar, Argenton .
-- Het to weigeren zal weinig met de veiligheid van uwe majesteit bestaanbaar wezen. Karel is vast besloten het yolk van
Vlaanderen to doen zien, dat geen hulp van Frankrijk het tegen
de wrack van Bourgondie over zijn opstanden beschermen zal .
-- Maar, Argenton, ik zal duidelijk spreken . Zoo wij de zaak
maar sleepende konden houden, zouden dan die Luiksche gauwdieven den hertog niet kunnen staan? Zij zijn talrijk en hardnekkig ; zouden zij hun stall niet tegen hem kunnen verdedigen?
-- Met behulp der duizend boogschutters, die uwe majesteit
hun beloof d heef t, zouden zij jets hebben kunnen doen, maar . . .
Die ik hun beloof d heb ! Helaas, mijn goede Philip, gij doer
mij onrecht met dit to gelooven !
-- Maar zonder deze, ging Argenton, op deze woorden geen
acht slaande, voort, en daar uwe majesteit het thans waarschijnlijk niet raadzaam zal oordeelen om hun die to zenden,
welke kans zouden die burgers kunnen hebben om hun stall to
verdedigen, in welker muren de groote bressen, door den hertog,
na den slag van St . Tron gemaakt, nog niet zijn hersteld, zoodat
de Henegouwsche, Brabantsche en Bourgondische lansiers, twintig man op een rij, kunnen binnendringen .
De onvoorzichtige dwazen! Indien zij zoo weinig zorg voor
hun eigen veiligheid hebben gedragen, verdienen zij mijn bescherming niet . Ga voort, ik zal om hunnentwil geen twist zoeken .
Het volgende punt zal, vrees ik, uwe majesteit nader can
het hart gaan .
- 0 ! riep de koning, gij meent zeker dat duivelsche huwelijk .
Ik wil tot het verbreken der verbintenis tusschen den hertog van
Orleans en mijn dochter Johanna mijn toestemming niet geven ;
dit zou hetzelf de wezen als den Franschen scepter uit de handen van mijn nageslacht to rukken ; want die zwakke dauphin is
een verwelkte bloesem, die, zonder vrucht to dragen, vergaan
zal . Dit huwelijk van Johanna met Orleans is overdag het onderwerp van mijn overdenkingen, 's nachts dat van mijn droomen geweest, lk zeg u, Argenton, ik kan het niet laten varen .
Bovendien is het wreed, van mij to vorderen, met eigen hand
een zoo dierbaar ontwerp van staatkunde to verscheuren en het
geluk van een paar to vernietigen, dat voor elkander is opgevoed .
-- Zijn zij dan zoo can elkander verkleef d?
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-- Van den eenen kant tenminste, en wel van dien, in welken
ik verplicht ben het meeste belang to stellen . Maar gij glimlacht,
heer Philip, gij geloof t niet aan de kracht der lief de .
Integendeel, sire, vergun mij n to zeggen, dat ik in dat
opzicht zoo weinig ongeloovig ben, dat ik u wilde gaan vragen,
of het u eenigermate in het voorgestelde huwelijk van den hertog
van Orleans met Isabella van Croye zou kunnen doen toestemmen, indien ik uwe majesteit verzekerde, dat de gravin zoozeer aan een antler verknocht is, dat het waarschijnlijk nimmer
tot stand zou komen .
De koning zuchtte en zei : - Helaas, mijn vriend ! uit welk
graf hebt gij zulken troost voor dooden opgedolven? Haar neiging, waarlijk! Ondersteld eens, dat Orleans een afkeer van mijn
dochter Johanna had gehad, zou hij haar daarom niet evenzeer,
indien dit heillooze voorval niet had plaats gegrepen, hebben
moeten huwen? Welnu, evenveel kans is er, dat dit gravinnetje
de macht heef t van hem to weigeren . En bovendien, is hij niet
een kind van Frankrijk? 0, neen, Philip, er bestaat weinig vrees,
dat zij zich tegen zulk een minnaar verweert . Varium et mutabile, Philip .
Ik geloof, dat uwe majesteit thans den stijfhoofdigen cooed
van deze jonge dame miskend . Zij behoort tot een geslacht, dat
om zijn onverzettelijkheid en volharding altijd bekend is geweest ; en ik heb van Crevecoeur vernomen, dat zij een romaneske lief de heef t opgevat voor een jongen schildknaap, die
haar ook, men moet het erkennen, groote diensten op refs bewezen heef t .
-- 0! zei de koning, een boogschutter van mijn lijfwacht,
Quentin Durward genaamd?
Dezelfde, geloof ik . Hij werd met de gravin gevangen gemaakt, toen men hen bijna alleen ontmoette .
De Heer en onze Lieve Vrouw, en de Heilige Martinus en
Julianus zijn alien geloofd! riep de koning daarop uit ; en alle
lof en eer zij den geleerden Galeotti, die in de sterren las, dat
bet lot van dezen jongeman met het mijne was verbonden ! Zoo
het meisje zoo verkleefd aan hem is, dat zij zich tegen den wil
van den hertog van Bourgondie verzet, dan heeft deze Quentin
mij inderdaad een gewichtigen dienst bewezen .
- Te oordeelen naar hetgeen Crevecoeur gezegd heeft, is er
nog al kans, dat zij vrij onverzettelijk zal zijn ; en bovendien
zal de edele hertog, ondanks hetgeen uwe majesteit zich daaromtrent, bij wijze van vooronderstelling, heeft laten ontvallen,
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waarschijnlijk niet gemakkelijk van zijn schoone nicht afzien,
aan wie hij reeds sedert lang verbonden is .
Hm! zei de koning . Maar gij hebt mijn dochter Johanna
nooit gezien ; een uil, vriend, een volslagen uil, waarover ik mij
schaam! Maar laat hij slechts verstandig zijn en haar trouwen ;
c1~'arnt ~cei ik hem vrijheid am op de schoonste vrouw in Frankrijk verl~Efd to worden . - En nu, Philip, hebt gij mij thans de
geheele kaart van net hart van uw meester opengelegd?
- Ik heb u met die eischen bekend gemaakt, sire, waarop
hij thans het meest zal aandringen. Maar uwe majesteit is wel
bewust, dat het gemoed van den hertog gelijk is aan een snellen
stroom, die alleen binnen zijn oevers blijft zoolang hij geen
tegenstand ontmoet : en wat in staat kan wezen am hem to doen
opbruisen, is moeilijk to voorzien . Indien er zich onverwachts
meer duidelijke bewijzen van de kuiperijen van uwe majesteit
vergeef deze uitdrukking, want het is geen tijd van plichtplegingen - met de Luikenaars en Willem de la Marck mochten opdoen, dan kon de afloop van de zaak verschrikkelijk wezen . Er
zijn zonderlinge tijdingen uit dien hoek . Men zegt, dat de la
Marck de gravin Hameline van Croye heeft gehuwd .
De oude zottin was zoo trouwziek, dat zij den Satan tot
man zou hebben genomen ; maar dat de la Marck, welk een
beest hij ook zijn moge, haar zou hebben getrouwd, dit verwondert mij eenigszins .
Ook loopt er een gerucht, ging Argenton voort, dat er een
gezant of heraut van de la Marck naar Peronne op weg is . Dit
zal den hertog razend van gramschap maken . Ik hoop, dat hij
geen brieven of andere papieren van uwe majesteit bij zich zal
hebben?
Brieven aan een Wild Zwijn ! antwoordde de koning.
Neen, neen, heer Philip, ik ben niet dwaas genoeg geweest am
paarlen voor de zwijnen to werpen . De weinige gemeenschap,
die ik met het flier gehad heb, heef t alleen door middel van
boodschappen plaats gehad, waarvoor ik mij altijd van zulk
gemeen yolk en landloopers bediende, wier getuigenis zelfs niet
in een gelling over het bestelen van een kippenhok zou worden
aangenomen.
Ik kan dan alleen nog maar aanraden, zei Argenton, afscheid nemende, flat uwe majesteit behoedzaam zij, zich naar
de gebeurtenissen richte en vooral elk woord, elke redeneering
tegen den hertog vermijde, die meer met uwe waardigheid dan
uw tegenwooxdigen toestand zou kunnen strooken,
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Zoo mijne waardigheid, zei de koning, lastig voor mij
wordt, wat zelden bet geval is, wanneer ik grootere belangen
to behartigen heb, dan heb ik bier een krachtig geneesmiddel
tegen bet zwellen van de b orst . l k behoef slechts in dit bouwvallige kamertje rond to zien en aan den flood van Karel den
Eenvoudige to denken, en terstond ben ik even zeker genezen
als iemand, die aan de koorts ligt en in een koud bad wordt
geworpen . En thans, mijn vriend en raadsman, moet gij vertrekken? Welnu, heer Philip, de tijd zal flog eens komen, flat gij
vermoeid zult wezen van staatkundige lessen to geven aan den
stier van Bourgondie, die niet in staat is om uw eenvoudigste
redeneering to begrijpen . Als Lodewijk van Valois dan
nog in leven mocht
zijn, kunt gij zeker
wezen, flat gij een
vriend aan bet hof
van Frankrijk b ezit . l k zeg u, mijn
waarde Philip, flat
ik bet als een zegen
voor mijn koninkrijk zou beschouwen, indien ik u ooit
verkrijgen mocht, u,
die aan een diep inzicht in staatszaken,
een geweten paart,
flat u in staat stelt,
om bet goede van
bet kwade to onderscheiden . God, onze Lieve Vrouw en de
heilige Martinus helpen mij, en mijn Olivier en die la Balue
hebben harten als molensteenen, en mijn leven wordt verbitterd door bet berouw en de boeten voor de misdaden, die zij
mij doen begaan . Gij, beer Philip, die de wijsheid van vroegeren
en lateren tijd bezit, zoudt mij kunnen leeren groot to zijn, zonder op to houden deugdzaam to wezen .
Dat is een moeilijke tack, antwoordde de geschiedschrijver, die bet echter van elk vorst of hangt om to volbrengen, indien hij wil . - lk ga been, sire ; bereid u voor op de komst
van den hertog .
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Lodewijk zag Argenton lang na, en barstte vervolgens in
een bitteren lack uit . - Hij sprak van visschen, zei hij, welnu,
hij neemt een lijn mee, die ik hem heb laten opslikken . En hij
acht zich zelf deugdzaam, omdat hij geen geld heef t aangenomen . Maar hij heeft zijn oor niet voor mijn vleierijen en beloften gesloten . Hij is niet ongevoelig voor de wrack over een
beleediging zijn ijdelheid aangedaan! Mijn geld heeft hij geweigerd ; hij is er des to armer, maar
niet des to eerlijker
door .
Hij moet echter tot mij overkomen, want hij bezit het beste
hoofd van den geheelen troep . Komaan, thans een edeler jacht.
Ik moet dien Leviathan van een Karel onder de oogen zien,
die weldra, de diepten der wateren voor zich klievende, hierheen
zal komen zwemmen . Ik moet, als een beangst matrons, een ton
over boord werpen om hem mee bezig to houden . Maar misschien
breekt de dag nog eens can, dat ik hem een harpoen in de
ingewanden zal kunnen steken .

HOOFDSTUK

XXXI

EEN MINNEND PAAR
Gedurende den gewichtigen en gevaarlijken morgen, die de
bijeenkomst der twee vorsten in het kasteel van Peronne vooraf ging, was Olivier le Damn met een buitengewone behendigheid
en vlugheid voor zijn meester werkzaam, overal ruime geschenken en f raaie belof ten doende, teneinde hem aanhangers to
verschaffen, opdat, wanneer de woede van den hertog zou uitbarsten, ieder er belang bij zou hebben om den brand to blusschen, en niemand om dien can to wakkeren . Hij sloop, gelijk
de nacht, van tent tot tent en van huffs tot huffs, am zich
vrienden to maken, maar niet in den zin van den apostel, maar
met den mammon van ongerechtigheid . Evenals men van een
anderen niet minder werkzamen staatkundigen zendeling gezegd
heef t, had hij ,zijn vinger in de hand en zijn mond in het oor
van iedereen' ; en am verschillende redenen, sommige waarvan
wij reeds hebben aangeduid, verzekerde hij zich van de welwillendheid van een aantal Bourgondische heeren, die jets van
Frankrijk to hopen of to vreezen hadden, of die van meening
warm, dat, indien de macht van Lodewijk to veel werd be-
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snoeid, burs hertog waarschijnlijk met to vaster tred zou voortgaan op den weg tot bet onbepaalde gezag, dien hij reeds was
begonnen in to slaan .
Daar waar Olivier van meening was, dat zijn tegenwoordigheid minder welkom zou wezen, zond hij andere dienaren van
den koning ; en het was op deze wijze, dat hij van den graaf
van Crevecoeur de toestemming verwierf tot een bijeenkomst
van lord Crawford, vergezeld van den Balafre, met Quentin
Durward, die, sedert zijn aarikomst to Peronne opgesloten, maar
overigens goed behandeld was . Persoonlijke belangen werden als
bet duel van deze samenkomst voorgewend, maar bet is waarschijnlijk, dat Crevecoeur, die bevreesd was, dat zijn meester
zich in zijn grumschap door de een of andere daad van geweld
ten aanzien van Lodewijk zou onteeren, Crawford gaarne in
de gelegenheid stelde om den jongen boogschutter eenige wenken to geven, die zijn meester nuttig zouden kunnen zijn .
Deze samenkomst tusschen de drie landgenooten was recht
hartelijk, ja, zelfs aandoenlijk .
-- Gij zijt een zonderlinge jongen, zei lord Crawford, zijn
hand over Durward's hoofd strijkende, als een grootvader een
kleinzoon zou doers . Gij hebt zooveel geluk gehad, alsof gij met
een helm geboren waart .
-- De oorzaak van alles ligt hierin, dat hij op zijn jeugdigen
leeftijd boogschutter is geworden, zei de Balafre ; van mij is
er nooit zooveel gesproken, reef, daar ik vijf en twintig jaar
oud was, voordat ik ophielld page to zijn .
- En een leelijke page waart gij, Ludovick, zei de oude bevelhebber, met een baard als een bakkersschop, en een rug als die
van den ouden Wallace Wight .
-- Ik veees, zei Quentin, met terneergeslagen oogen, dat ik
dien schooner titel niet lang meer dragen zal, want ik ben voornemens om voor den verderen dienst order de boogschutters der
lij f wacht to bedanken .
De Balafre kon van verbazing geen woord uiten, en Crawford's gelaatstrekken gaven duidelijk zijn ontevredenheid to kennen. De eerste, eindelijk zijn spraak terugkrijgende, zei : - Bedanken ! van uw plaats order de Schotsche boogschutters of zien !
Wie heeft ooit van zooiets gedroomd? De mijne wilde ik niet
voor die van connetable van Frankrij k ruilen .
Stil, Ludovick! zei lord Crawford ; deze jongeman weet de
huik beter naar den wind to hangers dan wij, die van den ouden
tijd zijn . Zijn refs heeft hem de gelegenheid verschaft om eenige
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fraaie vertelseltjes omtrent koning Lodewijk bij elkander to
brengen ; en hij gaat Bourgondier worden, om, door het verhaal
daarvan aan hertog Karel, voordeel to doen .
Zoo ik dit dacht, hernam de Balaf re, dan zou ik zijn keel
met mijn eigen hand afsnijden, al ware hij ook vijftig maal de
zoon van mijn zuster .
Gij zoudt eerst toch eens onderzoeken, zei Quentin, of ik
inderdaad verdiende zoo behandeld to worden . - En wat u
aangaat, mylord, weet, dat ik geen overbrenger ben, en geen
marteling zal een woord tot koning Lodewijk's nadeel uit mij
krijgen, van al hetgeen ter mijner kennis mag zijn gekomen,
gedurende den tijd, dat ik mij in zijn dienst beyond . Mijn eed
legt mij het stilzwijgen in dat opzicht op . Maar ik wil in geen
dienst blijven, waar ik, behalve aan de gevaren in het bestrijden
van mijn vijanden, aan de hinderlagen van mijn vrienden ben
blootgesteld .
- Zoo hij van geen hinderlagen houdt, zei daarop de Balafre,
lord Crawford somber aanziende, dan vrees ik, dat het geheel
met hem gedaan is . Ik zelf ben tenminste in dertig hinderlagen
gevallen en heb er, geloof ik, wel in zestig gelegen, want onze
koning is er een groot lief hebber van .
Dat is waar, zei lord Crawford ; maar zwijg thans, want ik
geloof, dat ik deze zaak beter begrijp dan gij .
De Lieve Vrouw geve het, mylord, antwoordde de Baiafre ;
maar het smart mij tot in merg en been, dat de zoon van mijn
zuster een hinderlaag vreest .
Jongeman, grog lord Crawford voort, zich tot Quentin
wendende, gedeeltelijk raad ik, wat gij zeggen wilt . Gij hebt
valsch spel aangetrof f en op den weg, waarlangs gij, op last van
den koning, gereisd hebt, en gij meent, dat gij reden hebt om
hem als de oorzaak daarvan to beschouwen.
Ik ben in de uitvoering van de last van den koning met
valsch spel bedreigd geworden, maar ik heb het geluk gehad om
het to ontwijken . Of zijne majesteit schuldig of onschuldig in de
zaak is, laat ik aan God en haar geweten over . De koning heef t
mij gespijsd toen ik hongerde, en mij opgenomen toen ik in
een vreemd land omdoolde . In zijn tegenspoed zal ik hem met
geen beschuldigingen beladen, die ongegrond kunnen wezen,
daar ik ze niet dan uit de vuigste monden heb gehoord .
Mijn brave jongen, mijn zoon! riep lord Crawford daarop uit, Quentin omhelzende, gij denkt als een Schot . Een Schot
zijt gij tot in de toppen van uw vingers! Gij spreekt als iemand,
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die de reden tot misnoegen vergeet, welke een vriend hem gegeven heef t, wanneer hij dezen reeds met zijn rug tegen den
muur ziet staan, en zich alleen de diensten herinnert, die hij
van hem heef t genoten .
Daar mylord Crawford mijn neef omhelsd heeft, zei de
Balafre, kan ik het ook doen . 1k zou echter verlangen, dat gij
wist, dat den dienst der hinderlagen to kennen zoo noodzakelijk voor een krijgsman is, als voor een priester om zijn brevierboek to kunnen lezen .
Stil, Ludovick, hernam Crawford, gij zijt een ezel, mijn
vriend, en weet niet
welk een schat de Hemel u in dezen neef
gegeven heef t. En flu,
Quentin, mijn vriend,
zeg mij eens, draagt
de koning van uw
edel besluit kennis?
Want in zijn treurigen toestand heef t de
arme vorst wel noodig
to weten op wien hij
rekenen kan . Had hij
al zijn lijfwachten
maar meegebracht . .
M aar de wil des Hemels geschiede! We!flu, kept hij uw besluit, denkt gij ?
Dit weet ik niet,
antwoordde Quentin,
maar ik heb zijn geleerden sterrekijker, Martins Galeotti, verzekerd, dat ik besloten
was om to zwijgen orntrent al hetgeen den koning bij den hertog
kon benadeelen . De bijzonderheden, die ik vermoed, zal ik zelfs,
met uw verlof, niet aan u, mylord, openbaren, en gij kunt wel
denken, dat ik dit nog minder aan den philosoof heb gedaan .
- 0! o! hervatte lord Crawford . 1k herinner mij Olivier to
hebben hooren zeggen, dat Galeotti op de stelligste wijze het
gedrag heef t voorspeld, hetwelk gij houden zoudt, en ik verheug
mij, dat hij dit op beter gezag dan dat der sterren heef t gedaan .
Hij voorspellen, zei de Balafre ; de sterren hebben hem nooit
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gezegd, dat de eerlijke Ludovick bet lief je, dat hij to Plessis heeft,
de dukaten hielp verteren, die hij haar in den schoot wierp .
Zwijg dan toch, Ludovick, zei lord Crawford, zwijg toch,
varken dat ge zijt . Zoo gij mijn grijze Karen niet eerbiedigt, omdat
ik zelf wel eens een zijstapje placht to doen, eerbiedig dan tenminste de jeugd en onschuld van uw neef, en laat mij zulk gezwets
niet meer hooren .
- Gij moogt zeggen, wat gij goedvindt, mylord, antwoordde
de Balafre, maar, op mijn eer, Saunders Souplesaw, de schoenlapper van Glen-Houlakin, was vrij wat knapper dan deze Galeotti .
In de eerste plaats heeft hij voorspeld, dat al de kinderen van
mijn zuster eenmaal zouden sterven, en die voorzegging heeft hij
gedaan toen de jongste geboren werd, dat is deze Quentin, die,
ongetwijf eld, ook eenmaal sterven zal om de voorzegging to voltooien, welke reeds in een groote mate vervuld is, want, behalve
hij, is bet geheele nest reeds ter ziele . En wat mij betref t, deze
zelfde Saunders heeft mij voorspeld, dat ik door middel van
een huwelijk mijn fortuin zou makers, wat ongetwijfeld ook plaats
zal hebben, wanneer de tijd daar zal zijn, want tot nog toe is bet
niet gebeurd, en waar of wanneer bet gebeuren zal, kan ik ook
niet raden . Voorts heef t Saunders nog voorspeld . . .
Tenzij deze voorspelling bier to pas komt, moet ik u, mijn
goede Ludovick, verzoeken om ze maar voor u to houden, want
wij moeten flu beide uw neef verlaten, onze Lieve Maagd smeekende, om hem bij zijn goede voornemens to doen volharden,
want, wij bevinden ons in een geval, waarin een enkel lichtvaardig
woord meer kwaad kan doen, dan bet geheele parlement van Parijs
zou kunnen herstellen. Ik geef u mijn zegen, mijn jongen, en haast
u niet met voor uw dienst to bedanken, want er zullen weldra
fraaie slagen gegeven worden bij open daglicht, en zonder dat men
eenige hinderlagen zal hebben to vreezen .
Ik geef u insgelijks mijn zegen, zei Ludovick, want nu
mijn bevelhebber tevreden over u is, ben ik bet natuurlijk ook .
Een oogenblik, mylord, riep Durward daarop, den grijsaard
een weinig terzijde trekkende . Ik moet niet vergeten u to zeggen,
dat er nog iemand op de wereld is, die de omstandigheden van
mij vernomen heef t, welke bet voor koning Lodewijk van belang
is, dat verzwegen worden . De persoon zou van meening kunnen
zijn, dat dezelfde geheimhouding, die op mij, als een dienaar en
een beweldadigde van den koning, rust, zich niet tot haar uitstrekt .
Tot haar, riep lord Crawford . 0, indien er een vrouw in
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het geheim is, dan ontferme de Hemel zich over ons ; want wij
zijn dan opnieuw in gevaar van schipbreuk to lijden .
Geloof dit niet, mylord, hernam Durward, maar maak van
uw invloed bij den graaf van Crevecoeur gebruik, om mij een
samenkomst met gravin Isabeila van Croye to bezorgen, die de
persoon is, welke mijn geheim bezit ; en ik twijfel niet, of ik zal
haar kunnen overhalen, om het to bewaren, evenals ik, betreffende
al hetgeen bet misnoegen van den hertog jegens den koning zou
kunnen vermeerderen.
De oude bevelhebber bleef eenige oogenblikken peinzend staan,
keek flu eens naar den zolder, en dan weer naar den grond, schudde vervolgens zijn hoof d, en zei ten laatste : - Er is iets in
dit alles, dat ik, op mijn eer, niet begrijp . Gravin Isabella van
Croye ! Een samenkomst met een dame van haar geboorte, rang
en rijkdommen ! En gij, een arms Schotsche jongen, zoo zeker van
uw doel bij haar to bereiken ! Gij most of een buitengewoon zelfvertrouwen bezitten, of anders uw tijd op refs wel hebben besteed .
Maar, bij bet kruis van St . Andreas, ik zal er Crevecoeur over
spreken, en daar hij zeker vreest, dat de gramschap hertog harel
tot een of ander uiterste drijft, is bet niet onmogelijk, dat hij uw
verzoek zal toestaan, ofschoon bet, op mijn eer, kluchtig is .
Zoo sprekende en zijn schouders ophalende, verliet de oude lord
de kamer, door Ludovick Lesly gevolgd, die, zijn bevelhebber in
alles nabootsende, niettegenstaande hij niets van de oorzaak van
liens verwondering begreep, een zoo geheimzinnig en gewichtig
voorkomen trachtte aan to nemen, als dat van Crawford zelf .
Na weinige oogenblikken kwam Crawford terug, dock niet door
de Balafre vergezeld . De oude man scheen bijzonder opgeruimd
to zijn . Hij lachte, en, naar bet scheen, ondanks zich zelf . Hij had
iets spotachtigs in zijn voorkomen, dat op een zonderlinge wijze
bij zijn strenge gerimpelde gelaatstrekken afstak, en, zijn hoofd
schuddende, alsof hij aan iets dacht, dat hij zich niet weerhouden kon of to keuren, of schoon hij bet hoogst grappig vond,
zei hij
Waarachtig, jonge landsman, gij zijt niet beschroomd ; nooit
zult gij een schoone door bloohartigheid verliezen ! Crevecoeur
slokte uw voorstel in alsof bet een beker azijn was, en zwoer bij
alle heiligen van Bourgondie, dat, zoo niet de eer van twee
vorsten en de vrede tusschen bun staten op bet spel stonden, gij
nooit zelf s den indruk van den voet der gravin in de aarde
zoudt to zien krijgen . Als hij geen vrouw, geen schoone vrouw
had, zou ik waarachtig gedacht hebben, dat hij geneigd was om
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zelf een laps to breken voor zulk een schooners prijs . Misschren
denkt hij aan zijn neef, graaf Steven . Een gravin ! Wilt gij u
met geen minderen vogel vergenoegen? Maar kom, volg mij .
Uw samenkomst met haar moet kort wezen . Ik verbeeld mij
evenwel, das gij van den tijd partij weet to trekken . Ho ! ho !
ho ! op mijn eer, ik ben niet in staat om u voor uw vermetelheid to straffen, zoo wekt het mijn lachlust op .
Met wangen zoo rood als scharlaken, door de was al to ruwe
opmerkingen van den ouden lord beleedigd en sevens onthutst,
en gebelgd, to zien, das zijn lief de, door alle personen van
ondervinding als ongerijmd en bespottelijk werd beschouwd,
volgde Durward lord Crawford zwijgend naar het Ursulinen
klooster, waarin de gravin zich beyond, en waar hij in de spreekkamer den graaf van Crevecoeur ontmoette .
Welnu, jonge heer, zei de graaf, op strengen soon, gij moet
dan, naar het schijnt, uw schoone reisgezellin nog eens zien .
Ja, mijnheer de graaf, antwoordde Quentin met vastheid,
en was meet is, ik moet haar alleen spreken .
Dat zal nooit gebeuren, antwoordde Crevecoeur . Ik laat u
zelf oordeelen, lord Crawford. Deze vrouw, de dochter van
mijn ouden vriend en wapenbroeder, de rijkste erfgenaam in
Bourgondie, heeft erkend een snort van . . , was ging ik zeggen?
Kortom, zij is een zottin, en deze, uw boogschutter, is een vermetele gek . In een woord, zij zullen niet alleen zijn .
Dan spreek ik geen woord tegen de gravin, riep daarop
Quentin opgewonden uit . Gij hebt mij veel meet gezegd dan ik,
zoo vermetel als ik zijn mag, had durven hopen .
Hij heeft gelijk, mijn vriend, zei Crawford daarop tot
Crevecoeur. Gij zijt onvoorzichtig geweest, en daar gij u op mijn
oordeel beroept, dunks mij, das gij u gerust op deze ijzeren
tralies kunt verlaten, die hen van elkander zullen gescheiden
houden ; laten zij dan met hun tongen het ergste doers das zij
kunnen . Waarachtig, het levers van een koning en vele duizenden
bovendien, kan niet opwegen tegen hetgeen deze twee jongelieden in een paar minuten elkander in het nor kunnen f luisteren .
Met deze woorden trok hij Crevecoeur de spreekkamer uit,
en deze, hem met veel tegenzin volgende, wierp bij herhaling
een toornigen blik op den jongen boogschutter .
Fen oogenblik daarna verscheen gravin Isabella aan de andere
zijde der tralies . Zoodra zij zag, das Quentin alleen was, bleef
zij even staan en hield de oogen terneergeslagen . Eindelijk
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zei ze
Maar, waarom zou ik ondankbaar wezen, flu anderen onbillijke vermoedens koesteren? Mijn vriend, mijn redder, mag
ik wel zeggen, in al de gevaren, die mij hebben omringd, mijn
eenige trouwe en standvastige vriend !
Met die woorden reikte zij hem haar hand toe door de tralies .
Zij trok die niet terug, toen Quentin ze met kussen bedekte en
met tranen besproeide . Alleen zei zij : - Durward, zoo wij elkander ooit konden wederzien, dan zou ik deze dwaasheid niet
gedoogen .
Ten laatste haar hand terugtrekkende, deed de gravin een
stag achteruit, en zei op verlegen toon
Welnu, wat verlangt gij van mij ? Want dat gij mij iets to
verzoeken hebt, is mij meegedeeld door dien ouden Schotschen
lord, die zooeven met mijn neef Crevecoeur hier is geweest . Als
het slechts redelijk is, als de arme Isabella het slechts verleenen
kan zonder aan haar eer en plicht to kort to doen, dan behoef t
gij geen weigering to vreezen . Maar bedenk u eer gij spreekt,
voegde zij er bij, een vreesachtigen blik om zich heen werpende,
zeg niets dat, indien wij beluisterd worden, ons beide zou kunnen schaden .
Vrees niets, gravin, antwoordde Quentin treurig ; hier allerminst zou ik den of stand kunnen vergeten, waardoor wij gescheiden zijn, of u aan de berispingen van uw trotsche bloedverwanten blootstellen, als het voorwerp der vurigste lief de van
iemand, die armer en minder machtig is dan zij . Laat dit voorbij
gaan als een droom, behalve in een hart, waar het, al is het
dan ook slechts een droom, voor eeuwig de plaats van alle erkentelijkheid zal innemen .
Stil ! stil ! hernam Isabella, om uwent en om mijnent wil,
spreek hiervan niet . Zeg mij liever, wat gij mij to vragen hebt .
Vergeving voor iemand, die zich, met zelfzuchtige inzichten, als uw vijand gedragen heeft .
- Ik geloof, dat ik al mijn vijanden vergeef, antwoordde
Isabella ; maar o, Durward, temidden van welke tooneelen hebben uw cooed en tegenwoordigheid van geest mij gered ! Die
bloedige zaal ! Die goede bisschop ! Gisteren eerst heb ik al de
gruwelen vernomen, die buiten mijn weten in mijn tegenwoordigheid gepleegd zijn!
Denk daaraan niet, zei , Quentin, die het bloed, waarmee,
gedurende dit onderhoud, haar wangen overtogen waren door
een doodelijke bleekheid zag vervangen . Werp uw blikken niet
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achter u, maar zie voor u, gelijk iemand, die een gevaarlijken
weg bewandelt . Hoot mij can . Niemand heel t meet recht dan
gij, om onze koning Lodewijk als den loozen, bedriegelijken
staatsman to doen kennen, die hij wezenlijk is . Maar zoo gij hem
thans beschuldigt van uw vlucht to hebben aangemoedigd, en

vooral van een plan to hebben gesmeed om u in de handen
van Willem de la Marck to leveten, dan kunt gij aanleiding
geven tot zijn flood of tot zijn onttroning ; en in elk geval tot
den bloedigsten oorlog tusschen Frankrijk en Bourgondie, die
er ooit tusschen die twee landen heel t bestaan .
Deze onheilen zullen niet om mijnentwil plaats hebben, zei
Isabella, indien het mogelijk is ze to voorkomen . Zelfs al mocht
ik eenige zucht tot wrack koesteren, dan zou uw wensch voldoende zijn, om mij daarvan to doen afzien . Zou het mogelijk
wezen, flat ik mij liever het slechte gedrag van koning Lodewijk
dan uw onschatbare diensten zou herinneren? Maar wat kan ik
doen? Wanneer ik voor mijn vorst, den hertog van Bourgondie
verschijn, dan moet ik of geheel stilzwijgen, of de waarheid
zeggen . Zoo ik weiger to spreken, dan zal men mij van hardnekkigheid beschuldigen, en gij zoudt gewis niet willen, flat ik
mijn tong met leugens bezoedelde .
Voorzeker niet, antwoordde Durward, maar laat hetgeen
gij van Lodewijk zeggen mocht, zich bepalen tot flat, wat gij
stellig weet de waarheid to zijn ; en Wanneer gij gewaagt van
hetgeen anderen, met hoeveel schijn van geloofwaardigheid ook,
hebben verhaald, doe het dan alleen als van bloote geruchten,
en draag wel zorg, flat gij niets verzekert wat gij zelf niet uit
eigen ondervinding weet . De vergaderde raad van Bourgondie
kan een monarch het recht niet weigeren, flat in mijn land de
geringste onderdaan geniet, die van jets beschuldigd wordt . Zij
moeten hem onschuldig verklaren, zoolang geen stellige en ontwijfelbare bewijzen zijn schuld aantoonen . Datgene nu, wat gij
niet als persoonlijk gezien of ondervonden verzekeren kunt, moet
door andere bewijzen worden gestaafd, dan door geruchten,
waarvan gij hebt hooren spreken .
Ik geloof, flat ik u begrijp, zei de gravin .
Ik zal het u nog nader uitleggen, hernam Quentin, en hij
begon haar zijn bedoeling door voorbeelden duidelijk to maken, toen zich de kloosterklok liet hooren .
Dit is het teeken, flat wij moeten scheiden, zei Isabella ;
scheiden voor altijd! Maar vergeet mij niet, Durward ; ik zal u
nooit vergeten . Uw getrouwe diensten . . .
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Zij kon geen woord meet uiten, maar reikte hem opnieuw
haar hand toe, die ook weer opnieuw met kussen werd bedekt ;
en ik weet niet, hoe het gebeurde, dat zij ze terug willende
trekken, haar gelaat zoo dicht bij de tralies kwam, dat Quentin
het waagde het afscheid op haar lippen to drukken. De jonge
gravin berispte hem daar niet over, misschien had zij er ook
geen tijd voor, want Crevecoeur en Crawford, die door een kijkgat alles gezien, zoo niet gehoord hadden, kwamen in de kamer
stuiven, de eerste in vreeselijke woede, en de laatste lachend
hem terughoudend .
Naar uw kamer, jonge juffrouw, naar uw kamer, riep de
graaf tot Isabella, die, haar sluier latende vallen, zich in allerijl verwijderde ; zij behoorde to worden verruild met een cel, met
water en brood tot voedsel. En gij, onvoorzichtig heertje, de
tijd zal wel komen, waarin de belangen van koningen en vorsten
niets gemeens zullen hebben met lieden als gij, en dan zal men
u leeren welke straf de vermetelheid van een bedelaar verdient,
die zijn oogen heeft durven slaan . . .
Stil, stil ! het is genoeg, het is genoeg ! zei de oude lord ; en
gij, Quentin, gij zult zwijgen, ik beveel het u ; begeef u naar
uw kamer. - Heer graaf, er bestaat geen reden om hem met
zooveel verachting to behandelen . Quentin Durward is niet minder een edelman dan de koning ; alleen, gelijk de Spanjaard
zegt, hij is zoo rijk niet . Hij is van even goeden adel als ik, en
ik ben het hoof d van mijn geslacht . Zwijg stil, vriend, gij moet
ons niet van straf praten .
Mylord, hernam Crevecoeur met ongeduld, de onbeschaamdheid van deze vreemde huurlingen is tot spreekwoord
geworden, en behoorde eerder door u, hun bevelhebber, to worden bestraf t, dan aangemoedigd .
-- Heer graaf, antwoordde Crawford, ik heb vijftig jaar het
bevel over hen gevoerd, zonder raad van Franschman of Bourgondier to behoeven, en, met uw verlof, zal ik dien blijven ontberen zoolang ik mijn post bekleeden zal .
Zeer wel, mylord ; ik wilde u geenszins krenken ; uw adel
zoowel als uw ouderdom geef t u het recht om ongeduld to laten
blijken . Wat deze jongelieden betreft, ik wil het gebeurde wel
vergeten, daar ik toch wel zorgen zal, dat zij elkander nimmer
weerzlen .
Beloof dit niet bij het heil van uw ziel, antwoordde Crawford lachend ; bergen, zegt men, kunnen elkander ontmoeten, en
waarom zouden dan geen levende schepsels, die beenen hebben,
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en lief de om die in beweging to stellen, dit niet kunnen doen?
Die kus, Crevecoeur, was vrij teeder ; mij dunkt, zij is een slecht
voorteeken voor u .
Gij wilt mijn geduld opnieuw op de proef stellen, mylord,
zei Crevecoeur ; maar ik zal u dit voordeel niet over mij geven .
Hoor, de klok van het kasteel luidt . Zij roept den raad tezamen .
De bijeenkomst zal dus plaats hebben ; de Hemel alleen weet,
wat er de uitslag van zal zijn!
In zooverre kan ik u dien voorspellen, zei de oude Schotsche
lord, dat, indien men geweld op den persoon van den koning
plegen wil, hij, hoe klein het getal van zijn vrienden ook zijn
moge, en hoe van vij anden omringd zij ook weze mogen, niet
alleen of ongewroken vallen zal ; en het doet mij leed genoeg,
dat zijn stellige bevelen mij buiten staat hebben gesteld, om
mij op zulk een uitslag voor to bereiden .
Zulke ongelukken to onderstellen is het zekerste middel
om ze to doen plaats grijpen . Gehoorzaam de bevelen van uw
meester en geef geen voorwendsel tot laden van geweld door
u al to licht beleedigd to achten, en gij zult zien, dat de lag
vreedzamer voorbij zal gaan, dan gij denkt .

HOOFDSTUK XXXII
HET ONDERZOEK
Bij den eersten klokslag, die de groote heeren van Bourgondie, met de weinige Fransche edellieden, welke koning Lodewijk
hadden vergezeld, naar den raad riep, trail hertog Karel, gevolgd door een gedeelte van zijn lijfwachten, met pieken en
bijlen gewapend, de zaal in den toren van Herbert, op het kasteel van Peronne, binnen .
De koning, die op lit bezoek was voorbereid, stond op, ging
den hertog een paar schreden tegemoet en bleef vervolgens staan
in een waardige houding, welke hij, in weerwil van zijn onaanzienlijk gewaad en de gemeenzaamheid van zijn gewone manieren, zeer wel wist aan to nemen, wanneer hij lit noodig oordeelde . Bij de tegenwoordige belangrijke gelegenheid had zijn
bedaard en rustig voorkomen een onmiskenbaren invloed op zijn
tegenstander . Met drif tige schreden was deze de zaal binnen-
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gestapt, maar Lodewijk ziende, werd zijn houding meer overeenkomstig die van een grooten vasal, die in de tegenwoordigheid
van zijn opperleenheer verscheen . waarschijnlijk had Karel bij
zich zelf besloten om den koning, in bet begin althans, met al
dat uiterlijk vertoon van eerbied to behandelen, welke hij aan
dims hoogen stand verschuldigd was ; maar tegelijkertijd was
bet blijkbaar, dat hij niet weinig moeite had om zijn ongeduldig
gemoed to bedwingen en schier buiten staat was om de wraakzucht to onderdrukken, die in zijn boezem kookte . Vandaar dat,
ofschoon hij zich geweld aandeed om voor bet uitwendige een
eerbiedige houding en taal aan to nemen, zijn kleur echter gestadig veranderde . Zijn stem was heesch, barsch en afgebroken,
zijn ledematen beef den, als konden zij den dwang niet doorstaan,
dien hij zich oplegde . Hij f ronste zijn voorhoof d en beet zoodanig op zijn lippen, dat bet bloed er uit kwam, en elk van zijn
blikken en bewegingen toonde aan, dat de hartstochtelijkste
vorst, die ooit leef de, aan een der hef tigste aanvallen van woede
ten proof was .
De koning zag den strijd, dien de driften van den hertog met
elkander voerden, met een kalm en onversaagd oog aan, want,
niettegenstaande de blikken van den hertog hem een voorsmaak
gaven van de bitterheid van den dood, dien hij als mensch en
zondaar ten hoogste vreesde, had hij toch besloten om, als een
behendig stuurman, rich niet door zijn eigen angst to laten
overmeesteren of bet roer los t~ laten, terwijl er nog eenige hoop
bestond, om bet vaartuig to behouden. Toen de hertog hem, met
een heesche, afgebroken stem voor den onaanzienlijken toestand
van zijn kamers am verschooning vroeg, antwoordde hij met
een glimlach, dat hij geen reden tot klagen had, daar de toren
van Herbert tot nog toe een beter verblijf voor hem, dan voor
een van zijn voorgangers had opgeleverd .
0 ! zei de hertog, men beef t u dan de overlevering verhaald .
Ja, bier is hij gedood ; maar bet was alleen, omdat hij den monnikskap niet wilde aannemen en zijn dagen in een klooster
eindigen .
Des to dwazer van hem, hernam Lodewijk, op den toon
der grootste onverschilligheid ; want hij onderging den dood
van een martelaar, zonder bet voorrecht to hebben van een
heilige to worden .
lk kom, zei de hertog, uwe majesteit verzoeken, om een
grooten raad bij to woven, waarin over zaken van hoog belang
en de welvaart van Frankrij k en Bourgondie betreffende, zal
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worden geraadpleegd . Gij zult mij daarheen volgen, dat is to
zeggen, indien gij zulks goedvindt.
-- Drijf de beleef dheid nimmer zoo ver, neef, om to verzoeken wanneer gij gerust bevelen kunt . Wij zullen naar den raad
gaan, omdat gij zulks goedvindt . -- Wat ons gevolg aangaat,
voegde hij er bij, een blik op het geringe getal personen werpende, die zich achter hem schaarden, het is niet luisterrijk,
maar gij, neef, moet maar voor ons beiden schitteren .
Voorafgegaan door Toison d'Or, het hoofd der Bourgondische
herouten, verlieten de twee vorsten den toren en kwamen op
het binnenplein van het kasteel, hetwelk Lodewijk bespeurde,
dat vol was van lijf wachten van den hertog en manners van
wapenen, alien prachtig uitgerust . Toen hij het plein was overgestoken, traders zij de raadszaal binnen, die zich in een nieuwer gedeelte van het gebouw beyond dan dat, hetwelk Lodewijk
betrokken had . Het verkeerde in bouwvalligen toestand, maar
was in haast voor de plechtigheid van een groote vergadering
in gereedheid gebracht . Twee statiezetels waren er onder hetzelf de
verhemelte geplaatst . Die van den koning stond echter twee
trappers hooger, dan die, welke voor den hertog was bestemd .
Lager waren aan weerszijden een twintigtal der voornaamste
edellieden gezeten, zoodat de persoon, om wien to vonnissen deze
vergadering eigenlijk was belegd, de hoogste plaats bekleedde
en het voorkomen had van de voorzitter to zijn .
Het was misschien om deze tegenstrijdigheid, en den schroom
welken zij kon inboezemen, weg to nemen, dat hertog Karel, na
voor den koninklijken stoel een lichte buiging to hebben gemaakt, plotseling de vergadering opende met de volgendewoorden :
Mijn goede vasallen en raden, bet is u niet onbekend, welke
onlusten er in onze landen hebben plaats gehad, zoo in den
tijd van onzen vader als in onzen eigenen, door opstanden van
vasallen tegen hun meerderen, van onderdanen tegen hun vorsten . Nog onlangs hebben wij de vreeselijkste bewijzen gehad
van de hoogte, waartoe deze onheilen gestegen zijn, onder anderen in de schandelijke vlucht van gravin Isabella van Croye
met haar tame Hameline, teneinde een schuilplaats to gaan zoeken in een vreemd land, aldus haar trouw aan ons verzakende
en haar leengoederen verbeurende ; alsmede in den afgrijselijken
moord, op onzen beminden broeder en bondgenoot, den bisschop
van Luik, gepleegd ; en in den opstand van die trouwelooze
stall, die wij voor haar laatsten of val al to zacht hebben gestraf t . Wij hebben vernomen, dat de oorzaak van deze ge-
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beurtenissen niet alleen to vinden is in de dwaasheid van vrouwen en de vermetelheid van to rijk geworden burgers, maar in
de kuiperijen van een vreemde mogendheid en de bemoeiingen
van een machtig nabuur, van wien, zoo goede diensten altijd met
gelijke count betaald werden, Bourgondie niets dan vriendschap
zou hebben to verwachten . Indien dit mocht blijken de waarheid
to zijn, ging de hertog, knarsetandend en zijn voet met kracht
op den grand neerzettende, voort, vat reden zou ons dan kunnen weerhouden, om, als de middelen in onze macht staan, zoodanige maatregelen to nemen, dat de voornaamste bran, waaruit deze onheilen ons zijn toegestroomd, voor altijd warden
opgedroogd?
De hertog was zijn toespraak vrij bedaard begonnen, maar
tegen het slot verhief hij zijn stem, en de laatste volzin werd
uitgesproken op een toon, die al de raden deed beven en voor
een oogenblik Lodewijk's wangen verbleeken . Lodewijk nochtans riep terstond zijn cooed terug en sprak op zijn beurt den
raad aan, en dit op een zoo kalme en ongedwongen wijze, dat
de hertog, of schoon hij hem in de rede scheen to willen vallen,
geen gelegenheid vond am zulks to doen .
- Fransche en Bourgondische edellieden, zei de koning, ridders van den Heiligen Geest en van bet Gulden Vlies ! Daar een
koning zijn zaak als een beschuldigde moet bepleiten, kan hij
geen betere rechters verlangen dan de bloem van den adel en
van de ridderschap . Onze neef van Bourgondie heef t den twist
tusschen ons slechts ingewikkelder gemaakt door dien, uit beleef dheid, niet in juiste bewoordingen to schetsen.
Ik, die geen reden heb, om zulk een kieschheid in acht to
nemen, en die mij bovendien in een toestand bevind, welke dit
niet gedoogt, vraag u vergunning am duidelijker to spreken .
Tegen ons is het, mijne heeren, tegen ons, zijn opperleenheer,
zijn bondgenoot, zijn bloedverwant, dat onze neef, wien ongelukkige gebeurtenissen bet oordeel beneveld en bet gemoed verbitterd hebben, de hatelijke beschuldiging inbrengt van zijn
vasallen tot ongehoorzaamheid, de inwoners van Luik tot den
opstand, en den vogelvrijen Willem de la Marck tot bet plegen
van een afgrijselijken moord to hebben aangezet . Fransche en
Bourgondische edellieden, met recht zou ik mij op den toestand
kunnen beroepen, waarin ik mij thans bevind, als een volstrekte
tegenstrijdigheid met de tegen mij gedane aantijgingen opleverende ; want is bet to onderstellen, dat, indien ik geacht kan
warden een greintje gezond verstand to hebben overgehouden,
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ik mij onvoorwaardelijk in de macht van den hertog zou hebben gesteld, op een oogenblik, dat ik mij aan verraderlijke handelingen jegens hem schuldig maakte, die, uit haar aard, onvermijdelijk door hem moesten worden ontdekt, en, ontdekt zijnde,
mij, gelijk thans het geval is, in de handen van een vertoornd
vorst moesten laten . De dwaasheid van iemand, die zich bedaard op een mijn ging neerzetten, nadat hij de lout had aangestoken, die het onverwijid springen tengevolge moest hebben,
zou wijsheid geweest zijn vergeleken met mijn gedrag . 1k twijfel er geenszins aan, dat er onder de schelmen, dien Schonwald
met de gruwelijkste misdaden hebben bezoedeld, ellendelingen
gevonden worden, die mijn naam hebben misbruikt ; maar moet
ik daarvoor verantwoordelijk wezen, indien ik hun het recht
niet gegeven heb om zich van dien naam to bedienen? Indien
twee dwaze vrouwen, die, om romaneske redenen, ontevreden
waxen, een schuilplaats aan mijn hof kwamen zoeken, volgt bet
dan daaruit, dat zij dit op mijn aanzoek hebben gedaan? Wanneer men deze zaak van nabij zal hebben onderzocht, zal men
zien, dat, daar de wetten der eer en der ridderschap mij niet
vergunden om haar als gevangenen naar Bourgondie terug to
zenden - hetgeen ik niet geloof dat iemand van hen, die deze
ordeteekenen dragen, mij zou hebben aangeraden - ik zoo na
mogelijk hetzelfde doe! bereikte door haar in de macht van den
eerbiedwaardigen vader in God to plaatsen, die thans een heilige in den Hemel is . --- Hier scheen Lodewijk to zijn aangedaan en hij bracht zijn zakdoek aan de oogen . - In de macht,
zeg ik, van een lid van mijn eigen geslacht, en nog inniger aan
dat van Bourgondie verbonden ; van een man, wiens stand,
wiens hooge rang in de kerk en, helaas, wiens talrijke deugden
hem het recht gaven om, gedurende eenigen tijd, de beschermer
van twee verdoolde vrouwen en middelaar tusschen haar en
haar verbolgen leenheer to wezen . Ik zeg dan, dat de eenige
omstandigheden, die mijn broeder van Bourgondie, door een
oppervlakkige beschouwing der zaak, aanleiding tot onbillijke
vermoedens hebben gegeven, op de natuurlijkste wijze kunnen
worden uitgelegd ; en ik voeg er bij, dat er niet het geringste
geloofwaardige bewijs kan worden aangevoerd van de beleedigende aantijgingen, welke mijn broeder hebben overgehaald om
op deze wijze een monarch to behandelen, die hem in het voile
vertrouwen op de wederzijdsche vriendschap is komen bezoeken,
hem zijn feestzaal in een gerechtshof, en zijn gastvrij kasteel in
een gevangenis hebben doen herscheppen .
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-- Sire ! sire ! hernam Karel daarop, zoodra de koning ophield to spreken ; indien gij u bier bevindt op een oogenblik, dat
zoo slecht met de uitvoering van uw ontwerpen overeenstemt,
dan is mij dit alleen verklaarbaar door de veronderstelling, dat
zij, die er bun bedrijf van maken om anderen to bedriegen, bet
met zelden, op zonderlinge wijze zich zelf doen . De ingenieur
wordt somtijds gedood door de mijn, die hij zelf heeft aangelegd. Wat betreft hetgeen er nag moet gebeuren, dit zal van
bet tegenwoordige plechtige onderzoek, of hangen . - Dat men
gravin Isabella van Croye binnen leide!
Isabella trail binnen tusschen de abdis van bet Ursulinenklooster en de gravin van Crevecoeur, die den last van haar
echtgenoot tot dat einde ontvangen had . Zoodra zij zich op de
haar aangewezen plaats beyond, sprak Karel haar met zijn
gewone barsche stem aldus aan : - Daar zijt gij dan, schoone
prinses ! Gij, die bijna scheen to zullen verstikken, toen gij op
onze laatste redelijke en rechtvaardige bevelen had to antwoorden, gij hebt toch adem genoeg gehad om een zoo langen rit to
doen als eenig gejaagd hert immer heeft volbracht . Wat dunkt u
van bet f raaie werk, dat gij hebt verricht? Zijt gij niet verheugd
twee groote vorsten en twee machtige Staten om uw poppengelaat bijna in oorlog to zien gewikkeld?
Het gewelddadige van dezen aanval en de schimp, dien Karel's woorden bevatten, gevoegd bij bet openlijke van bet tooneel, vernietigden geheel en al bet besluit, dat de gravin genomen had om zich aan de voeten van den hertog to werpen, en
hem to smeeken haar goederen in bezit to nemen en haar to
vergunnen den sluier to aanvaarden . Zij bleef onbewegelijk staan,
als een vrouw, die, door een fellen storm overvallen, den donder
aan alle zijden om zich been hoort ratelen, en bij elken slag de
schicht verwacht, die haar treffen zal . De gravin van Crevecoeur, een here vrouw, en wier schoonheid haar door den middelbaren leeftijd nog niet ontroofd was, oordeelde bet raadzaam
om bet woord to nemen.
Vorst, zei zij, mijn schoone nicht bevindt zich onder mijn
bescherming . Ik weet, beter dan uwe hoogheid, hoe men vrouwen
behandelen moet, en terstond zullen wij ons verwijderen, zoo gij
geen anderen toon aanneemt en, ons toesprekende, geen taal
voert, die beter aan onzen rang en ons geslacht voegt .
Bij deze woorden brak de hertog in een luiden lath uit .
Crevecoeur, zei hij, uw makheid beef t een meesterachtige
dame van uw vrouw gemaakt : maar dit gaat mij niet aan.
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Men geve dat onnoozele wicht een stoel . Wel verre van haat
tegen haar to koesteren, bestem ik de grootste gunsten en eerbewijzen voor haar. Zet u neer, schoone jonkvrouw, en vertel
ons, op uw gemak, welke booze geest u aanzette, om uw vaderland to ontvluchten en bet beroep van een omdolend juffertje to
omhelzen .
Met niet weinig moeite, en niet zonder dikwijls of to breken,
erkende Isabella, dat, daar zij volstrekt besloten was om bet
huwelijk niet to sluiten, dat de hertog haar had voorgesteld, zij
de hoop gekoesterd had van de bescherming van het hof van
Frankrij k to zullen verwerven .
En die van den Franschen koning, zei Karel ; van deze
waart gij ongetwijfeld verzekerd .
Tenminste, ik dacht mij hiervan verzekerd to kunnen houden, antwoordde Isabella ; antlers zou ik zulk een stag niet hebben gewaagd .
Hier zag Karel den koning met een glimlach der grootste
bitterheid aan ; maar de kalmte van den koning bleef ongeschokt ; het eenige dat men aan hem bespeuren icon, was, dat
zijn lippen bleeker dan naar gewoonte waren .
Maar hetgeen ik van koning Lodewijk's gezindheden vernam, ging Isabella vervolgens voort, hoorde ik bijna alleen van
mijn ongelukkige tame, de gravin Hameline ; en zij zelf had
haar meening in dat opzicht alleen gegrond op de woorden en
inblazingen van lieden, die ik sedert ondervonden heb dat de
verachtelijkste schepsels, de snoodste verraders ter wereld zijn .
Daarop decide zij in korte woorden merle, wat zij van de trouweloosheden van Marthon en van Hayraddin Maugrabin had
vernomen, en voegde er bij, dat zij niet twijfelde, of de oudste
broeder van dew, Zamet Maugrabin, die de eerste was geweest om haar viucht aan to raden, was tot allerlei valschheden
in staat en alleszins bekwaam om zich voor een zendeling van
den koning van Frankrijk uit to geven, zonder daartoe bet minste recht to hebben .
Ira een oogenblik stilzwijgen, hervatte zij den draad van haar
geschiedenis, en deed een kort versiag van hetgeen zij ondervonden had, van het oogenblik af, dat zij met haar tame bet
Bourgondische grondgebied had verlaten, tot aan bet bemachtigen van bet kasteel van Schonwald en het ontmoeten van den
graaf van Crevecoeur .
Toen zij haar kort, maar afgebroken verhaal gei indigd had,
heerschte de diepste stilte in de geheele zaal, en de hertog van
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Bourgondie, zijn zwarte van gramschap fonkelende oogen terneerslaande, bleef staan in de houding van iemand, die een voorwendsel zoekt, om zijn woede bat to vieren, maar er geen vindt
dat genoeg is am dit in eigen oogen to rechtvaardigen .
-- De mol, zei hij eindelijk, Lodewijk aanziende, graaft zijn
duisteren onderaardschen weg niet minder zeker onder onze voeten . al kunnen onze oogen zijn bewegingen niet volgen. Ik
wenschte intusschen wel, dat Lodewijk ons eens zeggen wilde,
waarom hij deze dames aan zijn hof heeft ontvangen, indien zij
er zich niet op zijn uitnoodiging hebben heen begeven .
lk heb haar niet aan mijn hof ontvangen, neef, antwoordde Lodewijk ; uft medelijden heb ik haar in bet geheim
gesproken, en van de eerste geschikte gelegenheid gebruik gemaakt, om haar onder de bescherming van den nu, helaas,
overleden bisschop, uw eigen bondgenoot, to plaatsen, die beter
dan ik, of eenig ander wereldlijk vorst, kon oordeelen, hoe de
bescherming, die men aan vluchtelingen verschuldigd is, was
overeen to brengen met de trouw jegens een bondgenoot, dien
zij ontvlucht waren . Openlijk durf ik deze jonge dame vragen,
of zij met haar tame op bijzonder hartelijke wijze ontvangen
is, en of deze ontvangst niet integendeel zoodanig is geweest,
dat zij er haar berouw over betuigd hebben mijn hof tot schuilplaats to hebben gekozen.
Het onthaal was zoo weinig hartelijk, antwoordde Isabella,
dat ik er sterk aan getwijfeld heb, of uwe majesteit ons wel ooit
tot haar hof genoodigd had, gelijk zij, die zich uwe zendelingen
noemden, verzekerden ; want, in de veronderstelling, dat zij waarheid gesproken hadden, zou het moeilijk geweest zijn uw gedrag overeen to brengen met hetgeen men billijkerwijze van een
koning, een ridder, ja, van een eenvoudig fatsoenlijk man verwachten moest .
De jonge gravin wierp, deze woorden sprekende, een blik op
den koning, die een verwijt scheen to bevatten ; maar het hart
van Lodewijk was tegen zulk een aanval bestand . Integendeel,
zijn hand bedaard uitstrekkende en den geheelen kring met de
oogen doorloopende, scheen hij zich zegepralend to beroepen op
alien, die tegenwoordig waren en hun to vragen, of het antwoord der gravin niet onweerlegbaar getuigenis van zijn onschuld opleverde.
De hertog wierp intusschen een blik op hem, die to kennen
scheen to geven, dat, zoo hij in zekere mate tot stilzwijgen was
gebracht, hid nochtans verre van bevredigd was . Zlch daarop
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tot de gravin wendende, zei hij tot haar op barschen toon :
Mij dunkt, schoone jonkvrouw, dat gij, in dit verslag van uw
omdolingen vergeten hebt van zekere lief desgeschiedenissen melding to maken . Wat is dat? Gij bloost reeds ! Gij hebt niet van
zekere ridders van het wood gewaagd, die uwe rust eenigen tijd
hebben verstoord . Welnu, dat voorval is ons ter oore gekomen,
en wij zullen spoedig zien, of wij daarvan geen partij kunnen
trekken . Zeg mij eens, koning Lodewijk, zou het niet good zijn,
om, teneinde deze omdolende Helena van Troye, of van Croye,
to beletten nog weer twist tusschen koningen to zaaien, haar
van een man to voorzien?
Koning Lodewijk, ofschoon wel bewust van het onaannemelijke voorstel dat hierop waarschijnlijk volgen zou, gaf een bedaarde en stilzwijgende toestemming in hetgeen Karel had gezegd ; maar Isabella, ziende, dat de zaken tot bet uiterste zouden komen, wapende zich met nieuwen cooed . Zij liet den arm
van de gravin van Crevecoeur los, waarop zij tot hiertoe geleund
had, stapte beschroomd, maar toch met een waardige hooding,
vooruit, en daarop voor den troop van den hertog neerknielende,
sprak zij hem aldus aan
Edele hertog van Bourgondie, mijn vorst! Ik erken den
misslag dien ik begaan heb om, zonder uw toestemming, uw
gebied to ontvluchten, en zal mij gelaten aan elke straf onderwerpen, die bet u behagen zal mij op to leggen . Ik stel mijn
goederen en landerijen ter uwer beschikking en smeek van uw
edelmoedigheid alleen, en terwille van de nagedachtenis van mijn
vader, aan de laatste spruit van het huffs van Croye zooveel toe
to staan, dat zij in een klooster kan worden ontvangen en daar
haar dagen eindigen .
Wat dunkt u, sire, van bet verzoek van deze jonkvrouw?
vroeg de hertog aan Lodewijk .
Het schijnt mij toe zeer bescheiden to zijn, antwoordde de
koning, en is waarschijnlijk ingegeven door die goddelijke genade, waaraan men geen weerstand behoort to bieden .
-- De nederige zal verhoogd worden, hernam Karel daarop .
Sta op, gravin Isabella, wij zullen u meer goeddoen dap gij voor
u zelf had uitgedacht . Wij zijn evenmin van voornemen uw
goederen in bezit to nemen, als u to vernederen ; maar integendeel zijn wij besloten u nog verder to verrijken en to verheffen .
- Helaas, mijn vorst, zei de gravin, op haar knieen blijvende
liggen, het is joist uwe goedheid, die ik meer vrees dap uw ongenoegen, vermits zij het is, die mij dwingt . . .

416
Bij St . George van Bourgondie! viel de hertog haar in de
rede . Zal onze wil dan telkens weerstreef d en ons bevel veracht
worden? Sta op, zeg ik u, en verwijder u voor het tegenwoordige . Wanneer wij weer tijd zullen hebben om aan u to denken,
zullen wij de zaken zoodanig regelen, dat gij ons, bij den Hemel !
gehoorzamen zult, of het zal erger met u of loopen .
Ondanks dit harde antwoord bleef Isabella op haar knieen
liggen en zou den hertog waarschijnlijk, door haar hardnekkigheid, tot een of andere daad van nog grooter strengheid hebben
genoopt, zoo niet de gravin van Crevecoeur, die, beter dan haar
jeugdige bloedverwante, Karel's inborst kende, ware voorgetreden om haar op to lichten en buiten de zaal to leiden .
Vervolgens werd Quentin Durward geroepen . Hij trail voor
den koning en den hertog met die edele vrijmoedigheid, welke
evenver van bedeesdheid als van onbeschaamdheid verwijderd is,
en waaraan men den welopgevoeden jongeman herkent, die eere
geeft wien eere toekomt, maar zonder door de tegenwoordigheid
van hen, aan wie hij die bewijst, to worden onthutst . Zijn oom
had hem in de gelegenheid gesteld am zich weer als boogschutter uit to rusten, en zijn houding en gelaat deden deze prachtige
kleeding nag meer uitkomen . Zijn jeugd nam de raden niet minder voor hem in . Niemand van hun kon gelooven, dat de voorzichtige Lodewijk een zoo jong mensch zou hebben uitgekozen,
am de vertrouweling van zijn staatkundige kuiperijen to zijn ;
en aldus was het, dat de koning, bij deze zoowel als bij andere
gelegenheden, belangrijk voordeel trok uit de zonderlinge keuze,
die hij van zijn zendelingen deed, hen altijd uit een stand en
van een leeftijd nemende, waar zulk een keuze het minst waarschijnlijk was .
Op bevel van den hertog, door den koning ondersteund, deed
Quentin een verslag van zijn refs, voorafgegaan van een mededeeling van koning Lodewijks last, welke daarin bestond, dat hij
de gravinnen veilig naar het kasteel van den bisschop van Luik
zou geleiden .
En gij hebt mijn bevelen trouw ten uitvoer gebracht? vroeg
de koning .
Ja, sire, antwoordde Durward .
Een omstandigheid vergeet gij, zei de hertog ; bij Tours
zijt gij in bet bosch door twee dolende ridders aangevallen .
Het betaamt mij niet am mij zulk een voorval to herinneren of er van to spreken, antwoordde de jonge boogschutter,
bescheiden blozende .
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Maar mij, zei daarop de hertog van Orleans, voegt het
niet dit to vergeten. Deze jongen heeft zich van zijn plicht gekweten op een wijze, die ik niet licht uit het geheugen zal verliezen. Kom bij mij in mijn kamer, jonge boogschutter, wanneer
deze zaak zal zijn of geloopen ; en gij zult zien, dat ik uw dapperheid niet vergeten heb, die ik met genoegen zie, dat door
uw bescheidenheid wordt geevenaard .
Kom ook bij mij, zei Dunois vervolgens, ik heb een helm
voor u, want ik ben er u een schuldig.
Quentin bong zich en het gesprek werd voortgezet . Op bevel
van hertog Karel vertoonde hij de geschreve lastgeving, die hij
ontvangen had.
Hebt gij dezen last letterlijk opgevolgd? vroeg de hertog .
Neen, uwe hoogheid, antwoordde Quentin . Zij hield, gelijk
gij zult zien, in, dat ik bij Namen de Maas zou overtrekken,
terwijl ik op den linker never gebleven ben, als de naaste en
veiligste weg naar Luik zijnde .
En waarom deze verandering?
- Omdat ik de trouw van mijn girls begon to verdenken.
Let flu wel op hetgeen ik u vragen zal . Antwoord naar
waarheid en vrees het misnoegen van niemand. Maar, zoo gij
twijf elt of u zelf tegenspreekt, dan zal ik u, boven aan den
kerktoren op de markt, aan een ijzeren ketting levend laten ophangen, waar gij den flood menig uur zult inroepen, voor hij u

komt verlossen .
Hierop volgde een diepe stilte . Ten laatste den jongeman tijd
genoeg meenende gegeven to hebben, om over den toestand na
to denken, waarin hij geplaatst was, vroeg de hertog aan Durward wie zijn girls was geweest, van wien hij dien had ontvangen en waarom hij achterdocht tegen hem had opgevat.
De eerste van deze vragen beantwoordde Durward met den
Bohemer Hayraddin Maugrabin to noemen ; op de tweede, flat
de girls hem door Tristan 1'Hermite was bezorgd ; en met betrekking tot de derde verhaalde hij, hetgeen er in het Franciscaner klooster bij Namen was gebeurd, hoe de Bohemer daaruit
was gejaagd, en op welke wijze hij hem naar de bijeenkomst
met den lansknecht was gevolgd, waar hij hen een ontwerp had
hooren smeden om de gravinnen op weg aan to vallen en weg to
voeren .
En die gauwdieven . . . Maar nog eens, hernam de hertog,
bedenkt, flat uw leven van uw waarheidsliefde afhangt, -- Zeiden deze schelmen, flat zij door dezen zelfden koning Lodewijk
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van Frankrijk
tot dit plan van overval en ontvoering waren
gemachtigd?
Al hadden zulke eerlooze schepsels dit gezegd, antwoordde
Quentin, dan zou ik hen flog niet hebben kunnen gelooven, daar
de woorden van den koning met de hunne in strijd zouden zijn
geweest .
Lodewijk, die tot hiertoe met de grootste aandacht had geluisterd, kon zich niet weerhouden een diepen zucht to slaken,
toen hij dit antwoord van Durward hoorde, evenals iemand, van
wiens hart een zwaar pak wordt weggenomen . De hertog scheen
opnieuw verlegen en misnoegd to zijn ; en den aanval herhalende,
vroeg hij Quentin flog eens, of hij uit het gesprek van deze lieden niet had kunnen opmaken, dat koning Lodewijk van de
ontwerpen, die zij smeedden, kennis droeg .
r- lk heb niets vernomen, dat mij uw vraag bevestigend kan
doen beantwoorden, zei de jongeman, die, ofschoon inwendig van
koning Lodewijk's deelneming aan Hayraddin's verraad overtuigd, het echter als met zijn gezworen trouw strijdig beschouwde om zijn vermoedens wegens deze zaak merle to deelen ; en
al had ik zulke lieden ook zoo iets hooren zeggen, zoo herhaal
ik, dat ik hun getuigenis van geenerlei gewicht zou hebben geacht tegen den last van den koning zelf.
Gij zijt een trouw dienaar, zei de hertog met een bitteren
glimlach, en ik houd mij verzekerd, dat gij de last van den koning uitvoerende, zijn verwachtingen hebt teleurgesteld op een
wijze, die u zou hebben kunnen berouwen, indien niet latere
gebeurtenissen aan uw blinde gehoorzaamheid bet aanzien van
een goeden dienst hadden gegeven .
lk begrijp uwe hoogheid niet, antwoordde Quentin ; al wat
ik weet is, dat mijn meester, koning Lodewijk, mij heeft gezonden om de gravinnen to begeleiden, en dat ik dit gedaan heb,
zoowel op de refs naar Schonwald als bij de gruweltooneelen,
die er sedert hebben plaats gehad . De last van den koning was
eervol, en op een eervolle wijze heb ik dien uitgevoerd . Ware
die van een anderen aard geweest, dan zou hij aan iemand van
mijn naam en van mijn land niet gepast hebben .
- Trotsch als een Schot ! riep Karel daarop uit, die, hoe ook
door Quentin's antwoord teleurgesteld, niet onbillijk genoeg was
om zijn stoutmoedigheid to Taken . Maar zeg mij eens, krachtens
welken last zijt gij dan, zooals ik van eenige vluchtelingen van
Schonwald vernomen heb, door de straten van Luik getrokken,
aan bet hoofd van diezelfde muiters, die naderhand hun vorst
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en geestelijken vader hebben omgebracht? En hebt gij niet,
kort na den moord, een aanspraak gehouden, waarin gij u voor
een zendeling van koning Lodewijk uitgaaft, teneinde u onder
de schurken, die de misdaad pas gepleegd hadden, aanzien to
verschaffen?
Uwe hoogheid, antwoordde Quentin, er zouden getuigen
in overvloed to vinden wezen, om to bewijzen, dat ik in de stall
Luik geenszins de hoedanigheid van zendeling van den koning
heb aangenomen ; maar dat de burgers mij, uit eigen beweging,
dezen titel hebben gegeven en naar geen verklaringen, die ik hun
van het tegendeel deed, wilden luisteren . Dit heb ik ook aan de
dienaren van den bisschop gezegd, toen het mij gelukt was uit
de stall to ontkomen ; en tegelijkertijd heb ik hun aangeraden
om het kasteel good to doen bewaken, wat de ongelukken van
den volgenden nacht had kunnen verhoeden . Het is waar, dat
ik mij in bet uiterste van bet gevaar van den invloed heb bediend, dien de mij toegeschreven hoedanigheid mij gal, teneinde gravin Isabella to redden, mijn eigen leven to vrijwaren
en zooveel mogelijk den moordlust to beteugelen, die op een zoo
treurige wijze was begonnen to woeden . Ik herhaal bet, en tegen
de geheele wereld zal ik bet volhouden, dat ik met geen dergelijke zending van koning Lodewijk was belast, en dat, toen ik
van die onderstelde hoedanigheid gebruik maakte, ik slechts een
schild opraapte, om er mij, ter bescherming van mij zelf en
anderen, van to bedienen, zonder to onderzoeken, of ik het recht
had van de wapens to dragen, die er zich op bevonden .
En daarin, zei Crevecoeur, buiten staat om langer bet stilzwijgen to bewaren, handelde mijn jonge reisgenoot en gevangene
met niet minder cooed dan beleid ; en deze zijn handelwijze kan
niet ten Taste van koning Lodewijk komen .
Bij deze woorden ontstond er een algemeen geruisch van instemming onder de tegenwoordige edelen . De ooren van den koning werden niet weinig erdoor gestreeld, terwijl die van Karel
erdoor beleedigd werden. Vergramd keek hij in bet rond, en de
gevoelens, zoo algemeen door zulk een aantal van zijn voornaamste vasallen en verstandigste raadslieden aan den dag gelegd, zouden hem misschien niet hebben verhinderd, em zijn
woede hot to vieren, indien niet Argenton, die het gevaar voorzag, dit had voorkomen, door plotseling een heraut van de stall
Luik aan to kondigen .
- Een heraut van wevers en spijkermakers! riep de hertog uit .
Laat hem terstond binnen komen . Bij onze Lieve Vrouw, van
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dezen heraut zal ik lets meet van de verwachtingen en oogmerken van zijn meesters vernemen, dan deze jonge Fransch-Schotsche boogschutter gezind schijnt mij to zeggen .
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XXXIII

DE HERAUT
Er werd in de vergadering plaats gemaakt en niet weinig
nieuwsgierigheid aan den dag gelegd om den heraut to zien,
dien de opgestane Luikenaars het gewaagd hadden om een zoo
trotschen vorst toe to zenden als den hertog van Bourgondie, op
een oogenblik, waarop hij ten hoogste tegen hen vergramd was .
Want, men moet niet uit het oog verliezen, dat herauten in
dezen tijd bij plechtige gelegenheden alleen gezonden werden
van den eenen vorst aan den anderen, en de lagere adel zich
van onderwapen-koningen, lieden van een minderen rang, bediende. Ook zal het goed zijn in het voorbijgaan op to merken,
dat Lodewijk XI, die altijd spotte met alles wat geen wezenlijke macht, geen waar voordeel beloofde, in het bijzonder een
groote minachting voor wapenkunde en herauten voedde, van
welke kleur zij ook machten wezen of hoe uitgedost . De trots van
Karel daarentegen hechtte niet weinig waarde aan deze.
De heraut, die thans in de tegenwoordigheid der twee vorsten
werd geleid, was in een tabbaard gedost, waarop het wapen van
zijn meester was geborduurd . Het zwijnshoof d vooral was daarin zeer opmerkelijk en naar het oordeel der geleerden was het er
met meet praal dan volgens de regelen der kunst geplaatst . Het
overige van zijn gewaad - overdreven sierlijk - was met kanten passementwerk en andere sieraden overladen ; en de pluim,
welke hij op het hoof d had, was zoo groot, dat zij bestemd
scheen am den zolder van de zaal to vegen . Kortom, zijn geheele gewaad scheen een spotternij op de gewone kleedij der
herauten . Het zwijnshoof d vertoonde zich niet alleen in elk gedeelte ervan, maar zelfs zijn routs had er den vorm van en was
met bloedkeurige slagtanden, of, om de ware uitdrukking to
bezigen, met getongde en getande muilen, versierd . Het voorkomen van den man verried een mengeling van stoutmoedigheid
en angst, gelijk iemand die een gevaarlijke zending op zich ge-

421
nomen heeft en gevoelt, dat onversaagdheid alleen hem die veilig kan doen vervullen . Dezelfde snort van vrees, met onbeschaamdheid gemengd, was zichtbaar in de wijze, waarop hij de
twee vorsten begroette, al spreidde zijn gedrag een verlegenheid
ten toon, die in iemand, gewoon am in de tegenwoordigheid van
vorsten to verschijnen, bevreemden 'moest .
In naam van den duivel, wie zijt gij? was de groet, waarmee Karel de Stoute dezen zonderlingen of gezant ontving .
Ik ben Sanglier-Rouge,
antwoordde de heraut, de wapenkoning van willem de la
Marck, door de genade Gods en
de verkiezing van het kapittel,
prins-bisschop van Luik .
-- Ha! riep Karel uit, maar
zijn woede onderdrukkende, gaf
hij hem een teeken am voort to
gaan.
En, door het recht van zijn
echtgenoote, de gravin Hameline van Croye, graaf van Croye
en heer van Bracquemont .
De groote verbazing, welke de
verregaande vermetelheid, waarmee deze titels in zijn tegenwoordigheid werden aangekondigd, bij hertog Karel had verwekt, scheen hem met stomheid
to slaan ; en de heraut, dit stilzwijgen ongetwijfeld aan den
indruk toeschrijvende, dien de
opsomming
der
betrekkingen
van zijn meester op den hertog
had gemaakt, vervolgde aldus : Annuncio vobis gaudium magnum . U, Karel, hertog van Bourgondie en graaf van Vlaanderen, doe ik, uit naam van mijn meester, weten, dat, krachtens
een vergunning, die hij binnenkort van omen heiligen vader den
pans verwacht, hij van voornemen is, om de hoedanigheden van
prins-bisschop en van graaf van Croye in zich to vereenigen .
Hier, en telkens als de heraut ophield, herhaalde de hertog van
Bourgondie slechts den uitroep : Ha! en dit op den toon van
iemand, die, of schoon verbaasd en verbolgen, echter gaarne eerst
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alles hooren wil, wat er gezegd moet worden, alvorens een antwoord to geven . Tot groote verwondering van alien, die zich
in de zaal bevonden, onthield hij zich van die gramstoornige gebaren, welke hem zoo eigen waren ; hij bleef op den nagel van
zijn duim bijten, gelijk hij gewoonlijk deed, wanneer hij groote
aandacht aan jets verleende, en hield zijn oogen ter aarde geslagen, als wilde hij de woede verbergen, die men daarin mocht
kunnen lezen .
De heraut grog dienovereenkomstig stout met het uitspreken
van zijn boodschap voort ; -- In naam alzoo van den prinsbisschop van Luik en den graaf van Croye, eisch ik van u, hertog Karel, dat gij voortaan van alle schending der rechten van
de vrije en keizerlijke stall Luik afziet, gelijk gij, met oogluiking
van den overleden onwaardigen bisschop, Lodewijk van Bourbon, herhaalde malen hebt gepleegd .
Ha ! riep de hertog wederom uit .
-- Alsmede om de standaarden terug to geven, die gij, ten
getale van zes en dertig, gewelddadig aan de stall ontnomen
hebt ; de bressen in de muren wederom to doen opbouwen ; de
vestingwerken to herstellen, die gij willekeurig vernield hebt ;
en mijn meester Willem de la Marck to erkennen als bisschop
van Luik, door het kapittel der kanunniken, waarvan ik u de
notulen bij deze overhandig, vrij en wettig gekozen .
Hebt gij geeindigd, vroeg de hertog .
-- Nog niet, antwoordde de gezant ; ik moet verder, uit den
naam van den edelen en eerbiedwaardigen prins-bisschop en
graaf, van uwe hoogheid eischen, dat gij zonder verwijl het kasteel van Bracquemont en andere sterke plaatsen, tot het graafschap van Croye behoorende, door de bezettingen doet ontruimen, welke gij daarin, hetzij in uw eigen naam, in dien van Isabella of in eenigen anderen, hebt gelegd ; totdat het door den
rijksdag zal zijn beslist, of de goederen van dat graafschap niet
zullen toebehooren aan de zuster van den overleden graaf, mevrouw Hameline, inplaats van aan zijn dochter Isabella, en
zulks krachtens het jus emphyteusis .
Uw meester is zeer geleerd, antwoordde de hertog .
De prins-bisschop en graaf, grog de heraut voort, is evenwel geneigd, om, wanneer alle andere twisten tusschen Bourgondie en Luik zullen zijn vereffend, zijn nicht Isabella zoodanige inkomsten toe to staan, als met haar rang zullen overeenkomen .
Hij is edelmoedig en onbaatzuchtig, zei de hertog, op den-
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zelf den schimpenden toon .
Bij hot geweten van een armen nar, fluisterde le Glorieux
den graaf van Crevecoeur in hot nor, ik zou liever in de huid
van de slechtste koc steisen uic ooit aan do vceziekte gesiorven
is, dan in hot bonte kleed van dozen knaap . De acme man does
als dronkaards, die van den omen kan tot den anderen overgaan
zonder to tellen, en niet aan de streep jes denken, die de hospes
op de lei schrijft.
Hebt gij nog iets to zeggen? vroeg de hertog.
Nog een woord, antwoordde Sanglier-Rouge, betref f ende
den waardigen en trouwen bondgenoot van mijn meester, zijne
allerchristelijkste majesteit .
--- Ha ! riep de hertog, op woedender soon uit, dan hij tot nog
toe gebezigd had, maar zich bedwingende, nam hij opnieuw een
luisterende houding aan .
-- De persoon van welke allerchristelijksten koning men zegt
das gij, Karel van Bourgondie, alhier gevangen houdt, met verkrachting van uw plicht als vasal der kroon van Frankrijk, en
van de trouw, die tusschen christ~nvorsten words in acht genomen . Om welke reden mijn gezegde eerbiedwaardige meester u,
door mijn mond, beveelt, om zijn koninklijken en allerchristelijksten bondgenoot terstond in vrijheid to stellen, of de uitdaging to ontvangen, die ik in das geval gelast bon u van zijnenswege to doen .
-- Hebt gij thans gedaan? vroeg Karel .
J a, was hot antwoord, en ik wacht op bet antwoord van
uwe hoogheid, in de hoop, das hot zoodanig wezen zal, das hot
storten van christelijk blood erdoor words voorkomen .
-- Welnu, hernam de hertog, bij St . George van Bourgondie . . . Maar eer hij verder spreken kon, stond Lodewijk op en
nam hot woord met zooveel waardigheid en op zulk een gezaghebbenden soon, das Karel hem niet in de redo kon vallen .
Met uw verlof, neef van Bourgondie, zei de koning, wij
maken op hot recht aanspraak om dozen onbeschaamden knaap
hot eerst to antwoorden . -- Heraut, of was gij wezen moogt, zeg
aan den meineedigen moordenaar Willem de la Marck, das de
koning van Frankrijk zich weldra voor Luik zal bevinden, teneinde den afschuwelijken moord, aan zijn overleden, beminden
bloedverwant, Lodewijk van Bourbon, gepleegd, to wreken ; en
das hij voornemens is om de la Marck levend aan de galg fe
laten hangen, voor zijn onbeschaamdheid om hem zijn bondgenoot to durum noemen en zijn koninklijken naam in den mond
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van een van zijn verachtelijke boodschappers to leggen .
-- En uit mijn naam zult gij er bijvoegen, zei Karel, al hetgeen een vorst gevoegelijk aan een openbaren roover en moordenaar kan doen weten . -- Ga flu heen . - Een oogenblik evenwe! . Geen heraut heef t ooit bet hof van Bourgondie verlaten
zonder redenen to hebben om to roepen : largesse! - Men geesele hem totdat zijn beenderen bloot liggen !
Uwe hoogheid gelieve nochtans in aanmerking to nemen,
zeiden Crevecoeur en Hymbercourt tegelijk, dat hij een heraut,
een bevoorrecht persoon is .
En zijt gij bet, mijne heeren, antwoordde de hertog, die
gelooft, dat de tabbaard den heraut maakt? lk ben overtuigd,
dat deze knaap slechts een bedrieger is . Dat Toison d'Or to voorschijn trede en hem in onze tegenwoordigheid ondervrage?
Ondanks zijn natuurlijke onbeschaamdheid, verbleekte de gezant van bet Wilde Zwijn der Ardennen bij deze woorden, hetgeen, in weerwil van de yen, waarmee hij zijn gezicht bestreken had, zichtbaar was . Toison d'Or, gelijk wij reeds elders
gezegd hebben, de opper-heraut van den hertog en de koning van
wapenen binnen zijn grondgebied, stapte daarop, met al de
waardigheid van iemand, die van het belangrijke van zijn post
doordrongen was, vooruit, en vroeg zijn vermeenden broeder,
waar hij de wetenschap geleerd had, die hij voorgaf to kennen .
-- lk heb mijn studies aan de wapenschool van Regensburg
gedaan, antwoordde Sanglier-Rouge ; en heb bet getuigschrif t
van Ehrenhold van die geleerde broederschap verkregen.
Het is niet mogelijk om uit een meer zuivere bron to putten, hernam Toison d'Or, zich nog dieper dan tevoren buigende ;
en zoo ik het, aan den last van mijn meester gehoorzamende,
waag om u over de geheimen van onze verheven wetenschap to
ondervragen, dan is dit meer in de hoop van licht van u to
verkrijgen, dan het u mee to deelen .
Terzake, terzake, zei de hertog met ongeduld . Stel alle
plichtpleging terzijde, en doe hem een of andere vraag, waardoor
zijn wetenschap wordt op de proef gesteld .
Het zou belachelijk zijn, hervatte Toison d'Or, een leerling
der doorluchtige school van Regensburg to vragen, of hij de gewone uitdrukkingen der wapenkunde kept ; maar, zonder hem
to beleedigen, mag ik Sanglier-Rouge vragen, of hij in de meer
geheime takken der wetenschap ervaren is, door middel waarvan
de geleerdste onzer zich onderling op zinnebeeldige wijze, en
bij wijze van gelijkenissen, datgene mededeelen wat zij andere
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menschen in de gewone taal zeggen?
Al de takken van deze wetenschap zijn mij bekend, antwoordde Sanglier-Rouge stoutmoedig ; maar het is mogelijk dat
onze uitdrukkingen in Duitschland van die in Vlaanderen verschillen .
Hoe kunt gij aldus spreken? zei Toison d'Or. Onze verheven wetenschap, de standaard van den adel en de roem van de
edelen, is in alle christelijke landen dezelfde, ja, tot bij de Saraceenen en Mooren bekend . Ik zal u dan verzoeken am mij, volgens de hemelsche manier, dat is volgens de planeten, zoodanige
wapenschilden to beschrijven, als gij zult goedvinden .
Beschrijf ze zelf gelijk gij het verkiest, zei Sanglier-Rouge .
Ik ben hier niet gekomen om voor hansworst to spelen . Denkt
gij mij, als een aap, op een stok to doen springen, wanneer u
dit behaagt?
-- Geef hem een wapenschild en laat hem dit op zijn eigen
manier uitleggen, zei de hertog ; en zoo hij f aalt, dan wil ik
hem wel beloven, dat zijn rug rood, blauw en zwart zal warden .
Hier, zei daarop de Bourgondische heraut, een stuk perkament uit zijn zak trekkende, hier is een oud wapenschild, dat
zekere redenen mij, zoo goed als mijn geringe bekwaamheden
dit toelieten, hebben doen teekenen ; ik zal mijn broeder verzoeken om, zoo hij inderdaad tot de geleerde school van Regensburg behoort, dit in gepaste taal to ontcijferen .
Le Glorieux, die in dit onderzoek veel vermaak scheen to
scheppen, was thans zeer dicht tot de twee herauten doorgedrongen . - Wacht, mijn vriend, zei hij tot Sanglier-Rouge, toen deze
wanhopend bet stuk perkament stand aan to kijken, ik zal u helpen . Dit, mijne heeren, heeft veel van de kat, die voor het venster van een melkhuis zit .
Deze inval deed een lack ontstaan, die voor Sanglier-Rouge
eenigszins gunstig was ; want Toison d'Or, over deze vertolking
verontwaardigd, legde zijn teekening terstond uit, zeggende, dat
zij bet schild van Childebert, koning van Frankrijk, was, nadat
hij Gondemar, koning van Bourgondie, had gevangen genomen,
en dat bet een panter of tijgerkat, bet zinnebeeld van den gevangen vorst, achter tralies voorstelde . Vervolgens deed hij deze
beschrijving in kunstbewoordingen, die een heraut alleen verstaan kon .
Bij mijn stokje, zei le Glorieux, zoo deze kat Bourgondie
voorstelt, dan moet men tenminste erkennen, dat bet tegenwoordig aan de beste zijde van de tralies zit .

426
Gij hebt wel gelijk, zei Lodewijk lachend, terwijl de overigen, tot Karel zelf, door deze grap, welker toepassing zoo
duidelijk was, onthutst schenen . l k ben u een stuk goud schuldig voor aan iets, dat zich in den aanvang als treurige ernst
liet aanzien, de kluchtige wending to hebben gegeven, die het
waarschijnlijk krijgen zal .
Houd u stir, le Glorieux, zei de hertog vervolgens . En gij,
Toison d'Or, die to geleerd zijt om verstaanbaar to wezen,treed
achteruit. - Laat dien gauwdief wat dichterbij komen . - Hoor
eens, schelm, ging hij vervolgens, op zijn hardsten toon, voort,
kept gij het onderscheid tusschen zilver en goud?
Om Gods wil, hertog, heb erbarming met mij ! antwoordde
de ontmaskerde heraut ; Edele koning Lodewijk spreek voor mij !
Spreek voor u zelf, hernam de hertog ; zijt gij heraut of
niet?
Ik ben bet alleen voor deze gelegenheid .
Bij St . George, hervatte Karel, een zijdelingschen blik op
Lodewijk werpende, wij kennen geen koning, geen edelman, behalve een, die aldus de edele wetenschap, waarop adel en koningschap rusten, kon hebben ontheiligd . Die koning, die een als
heraut vermomden lijf knecht naar Eduard van Engeland zond,
kon alleen hiertoe in staat zijn .
Zulk een list, antwoordde Lodewijk, was verschoonbaar
tegenover een hof, waar zich to flier tijd geen herauten bevonden, en in een geval van nood . Maar, ofschoon flit bij den dikkoppigen eilander gelukken mocht, zou echter niemand, wiens
hersens een greintje beter waren flan die van een Wild Zwijn,
er aan gedacht hebben om een dergelijke bij het hoog beschaafde
hof van Bourgondie to beproeven .
Laat hem komen van wien hij wil, zei de hertog in grooten toorn, hij zal niet dan wel toegetakeld terugkeeren . - Sleept
hem naar de markt ! Geeselt hem met paardentoomen en hondenzwepen, totdat zijn tabbaard in vellen hangt! - Valt aan op
den Sanglier-Rouge ! ca, ca! Halo, Halo, halo!
Vier of vijf groote honden, gelijk die, welke men in de jachttafereelen aantreft, waaraan Rubens en Snyders gezamenlijk arbeidden, hoorden deze kreten van den hertog en begonnen to
blaffen, alsof zij een wild zwijn uit zijn leger zagen springen .
-- Bij het kruis! zei Lodewijk, de stemming van zijn gevaarlijken neef trachtende to tref f en, daar de ezel den huid van het
zwijn heef t aangetrokken, waarom de honden niet gebruikt om
hen dien of to rukken?
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Uitmuntend ! uitmuntend ! riep de hertog, wien dit denkbeeld bij uitstek beviel . Het zal geschieden ! Laat de honden los !
Wij zullen jacht op hem geven van de poort van hat kasteel of
tot aan de Oostpoort toe
Ik hoop, dat uwe hoogheid mij dan tenminste geheel gelijk
een jachtdier zal behandelen, zei de gewaante heraut, en mij
gelijke middelen van ontkoming toestaan .
Gij zijt slechts ongedierte, antwoordde de hertog, waarop
de wetten der jacht niet toepasselijk zijn . Gij zult echter, al
ware het slechts terwille van uw gadelooze onbeschaamdheid,
honderd schreden vooruit hebben . - Yomaan, mijne heeren,
komaan, laten wij deze jacht gaan zien
De vergadering werd aldus plotseling afgebroken . Elkeen
haastte zich cm aan hat menschlievende vermaak deal to nemen,
hetwelk Lodewijk verzonnen had ; maar niemand meer dan de
twee vorsten zeif .
Het gezelschap werd in zijn verwachting van genot niet teleurgesteld, want Sanglier-Rouge, wien de vrees vleugels gaf en die
een tiental groote jachthonden, door hat blazen der horens en
hat geschreeuw der jagers aangezet, op zijn hielen had, liep
met de snelheid van den wind, en zoo hem zijn herautengewaad
hat ergste, dat men voor een looper verzinnen kon - niet
ontzaglijk had gehinderd, zou hij aan de honden ongetwijfeld
zijn ontsnapt . Door middel van zijsprongen ontweek hij hen zelfs
een paar malen, met een behendigheid, waaraan de toeschouwers alle recht deden wedervaren . Niemand vermaakte dit tooneel zoozeer als koning Lodewijk, die, gedeeltelijk uit staatkundige inzichten en gedeeltelijk omdat hat aanschouwen van menschelijke ellende, wanneer deze zich uit een bespottelijk oogpunt
vertoonde, hem altijd behaagde, lachte dat de tranen hem uit de
oogen rolden . In zijn vervoering van vreugde vane hij den hermelijnen mantel van den hertog, als om zich to ondersteunen,
terwijl deze, niet minder dan hij verrukt, zijn arm op den
schouder van dei koning legde, en zij dus wederkeerig een houding van vertrouwelijkheid en gemeenzaamheid aannamen, die
met hetgeen er nog zoo kort geleden was gebeurd, een verbazende tegenstrijdigheid opleverde .
De vlugheid van den gewaanden heraut kon hem ten laatste
niet langer tegen de tanden van zijn vervolgers vrijwaren . Zij
grepen hem, wierpen hem tar aarde en zouden hem waarschijnlijk spoedig de keel hebben afgebeten, zoo niet de hertog had
uitgeroepen : Houdt hen vast! Roept de honden terug ! Trekt
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hen van hem of ! Hij heef t zoo goed geloopen, dat, of schoon hij
niet veel tegenstand geboden heef t, wij hem toch niet willen
laten afmaken .
Men haastte zich dus, om aan de honden hun proof to ontrukken. Men bond ze weer twee aan twee en vervolgde hem, die,
de gescheurde overblijfsels van den beschilderden tabbaard zegevierend heen en weer schuddende, door de straten liep .
Op dit oogenblik, terwijl de hertog zich to zeer bezig hield met
hetgeen er voor hem gebeurde om aan hetgeen er achter hem
gezegd werd, zijn aandacht to verleenen, naderde Olivier le Damn
zachtjes den koning en f luisterde hem in het oor : -- Het is de
Bohemer Hayraddin Maugrabin ; bet zou niet goed zijn, dat hij
met den hertog sprak .
Hij moet sterven, antwoordde Lodewijk, op denzelf den
toon ; de dooden spreken niet .
Een oogenblik daarna trail Tristan 1'Hermite, wien Olivier
daartoe een wenk gegeven had, tusschen den koning en den hertog, en zei, op den stroeven toon, die hem eigen was : - Dat
wild behoort mij en ik eisch bet op, indien uwe majesteit en
uwe hoogheid mij zulks gelieven toe to staan . Hij draagt mijn
merk : de leliebloem staat op zijn schouder, gelijk ieder zich
daarvan overtuigen kan . Hij is een bekende gauwdief, hij heel t
een aantal onderdanen van zijne majesteit vermoord ; kerken bestolen, maagden onteerd, herten in de parken gedood . . .
Genoeg, genoeg, zei de hertog ; hij is het eigendom van
mijn koninklijken neef om meer dan een reden . - Wat wil uwe
majesteit met hem gedaan hebben?
- Zoo hij ter mijner beschikking is, antwoordde Lodewijk,
dan zal ik hem een lesje in de wapenkunde geven, waarvan hij
toch zoo weinig weet. l3ij ondervinding zal ik hem leeren wat een
galg is, waaraan een stuk touw met een schuif knoop hangt .
Niet om door hem gedragen to worden, maar am hem to
dragen, riep de hertog, over zijn eigen vernuft luid lachende,
uit . Laat hem zijn graden onder den goeden Tristan nemen ;
want deze is in die wetenschap zeer ervaren .
Lodewijk beantwoordde de vroolijkheid van den hertog zoo
hartelijk, dat Karel zich niet weerhouden kon van hem vriendschappelijk aan to zien, en tegelijkertijd to zeggen :
0 ! Lodewijk, Lodewijk ! Hoe wenschte ik, dat gij een zoo
getrouw bondgenoot waart als gij een vroolijk gezel zijt! Dikwijls denk ik nog aan den tijd, dien wij samen in vreugde hebben doorgebracht .
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Gij kunt dien opnieuw doers herleven, wanneer gij wilt,
antwoordde Lodewijk . 1k zal u zulke voordeelige voorwaarden
verleenen als gij in mijn tegenwoordigen toestand van mij vorderen kunt, zonder u door de geheele christenheid to doers veroordeelen ; en ik zal nakoming ervan bezweren bij het heilige
overblijfsel, dat ik altijd de genade heb van bij mij to dragen,
en dat een stuk van het ware kruis is .
Zoo sprekende, trok hij een gouden doosje uit zijn borst, dat
aan een ketting van hetzelfde metaal op zijn hemd hing, en na
het gekust to hebben, grog hij voort
Nimmer is er op dit heilige overblijfsel een valsche eed
gezworen, die niet binnen het jaar gestraft is .
En toch, antwoordde Karel, is het hetzelfde, waarop gij
mij, bij uw vertrek uit Bourgondie, vriendschap hebt gezworen,
terwijl gij kort daarna den bastaard Rubempre zond, om mij
to vermoorden of op to lichten .
0, neef ! hernam de koning, dit noem ik oude koeien uit de
sloot halen, maar ik kan u toch verzekeren, dat gij in dat opzicht
dwaalt . Bovendien was het niet op dit overblijfsel dat ik toen
zwoer, maar op een antler stuk van het ware kruis, hetwelk de
Groote Heer mij had toegezonden, maar dat ongetwijfeld in
kracht verminderd was door zoo lang in de handers der ongeloovigen to blijven . Maar daarenboven, brak niet nog datzelfde
jaar de oorlog voor het algemeene welzijn uit? Stond er niet
een Bourgondisch leger to St . Denis, door al de groote leenmannen van Frankrijk ondersteund? En was ik niet verplicht
Normandie aan mijn broeder of to staan? De Hemel beware
ons van meineedig to worden op een reliquie gelijk dit!
We!, neef, gij hebt, geloof ik, een lesje gehad, om in het
vervolg beter woord to houden . En nu, ter goeder trouw en
zonder dubbelzinnigheid, zult gij uw belof to gestand doers van
mij in het straffen van dien moordenaar de la Marck en der
Luikenaars to vergezellen?
Met mijn geheele macht en den standaard van Frankrijk
ontrold, zal ik tegen hen optrekken .
Neen, neen, zei de hertog, dit is meet dan noodig is of
raadzaam zou kunnen wezen . De tegenwoordigheid van uw
Schotsche lijf wacht en van tweehonderd uitgezochte lansen zal
voldoende zijn, am to toonen dat gij vrijwillig handelt . Een
groot leger zou . , .
- Mij inderdaad vrij makers, wilt gij zeggen, nietwaar, neef ?
Welnu, gij zult zelf de sterkte van mijn krijgsvolk bepalen .
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En teneinde dien schooners twistappel uit den weg to ruimen, stemt gij er in toe, dat de gravin Isabella van Croye met
den hertog van Orleans huwt?
-- Waarlijk, neef, gij stelt mijn inschikkelijkheid op een vreeselijke proef. De hertog is aan mijn dochter Johanna verloofd .
Wees edelmoedig, dring op dit punt niet aan en laat ons liever
over de plaatsen aan de Somme spreken .
Mijn raad zal uwe majesteit daarover onderhouden, zei
Karel . Ik zelf stel minder belang in het aanwinnen van grondgebied dan in het herstel van onrecht . Gij hebt u met mijn vasallen bemoeid en over de hand van een Bourgondische onmondige gravin willen beschikken . Daar nu uwe majesteit haar
heeft willen uithuwelijken, zoo moet het met iemand van uw
eigen geslacht geschieden ; antlers is alle onderhandeling ten
einde.
Indien ik zei, hernam de koning, dat ik dit gaarne deed,
dan zou niemand mij gelooven . Oordeel nu zelf, neef, hoezeer ik
wensch u to verplichten, wanneer ik, met grooten tegenzin, verklaar, dat, indien beide partijen er in toestemmen, en er een
vergunning van den pans verkregen wordt, ik mij niet tegen
dit huwelijk verzetten zal .
Dit alles zal wel door onze ministers worden geregeld, zei
de hertog, en thans zijn wij opnieuw neven en vrienden .
-- De Hemel zij geloofd, antwoordde Lodewijk, die, de harten
van vorsten in zijn hand houdende, deze tot vrede en goedertierenheid neigt, teneinde het vergieten van menschenbloed to
voorkomen. -- Olivier, zei hij vervolgens zacht tot dien gunsteling, die altijd, gelijk de geleigeest van een toovenaar, om
hem heen draaide, zeg tegen Tristan, dat hij met dien schurk
van een Bohemer spoed maakt .

HOOFDSTUK

XXXIV

DE DOODSTRAF
De hemel zij gedankt, die ons het vermogen schonk om to
lachen en anderen to doers lachen, en schande bedekke elke
dwaas, die zich schamen zou om den post van nar to bekleeden !
en dat nog geen van de beste, of schoon zii
Ziehier een grap
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dan ook het geluk moge hebben gehad van twee vorsten to
vermaken, -- die meer gedaan heef t dan duizend redenen van
staat zouden hebben kunnen doen, om een oorlog tusschen
Frankrijk en Bourgondie to voorkomen .
Aldus was het besluit van le Glorieux, toen, tengevolge van
de verzoening, waarvan wij in bet voorgaande hoofdstuk verslag
hebben gegeven, de Bourgondische wacht van het kasteel van
Peronne werd ingetrokken, de koning den toren van graaf Herbert verliet, en, tot groote vreugde van Franschen en Bourgondiers, een uiterlijke vertooning tenminste van vertrouwen en
vriendschap tusschen hertog Karel en zijn opperleenheer was
hersteld . De laatste echter, ofschoon met alien uitwendigen eerbied behandeld, gevoelde zeer goed, dat hij nog steeds het voorwerp van achterdocht bleef, maar hij was voorzichtig genoeg
om deze overtuiging niet to laten blijken en den schijn aan to
nemen, alsof hij volkomen gerust was .
Intusschen, gelijk bet niet widen in dergelijke gevallen gaat,
terwijl de hoofdpersonen hun geschillen in zooverre hadden bijgelegd, ondervond een der ondergeschikte dienaars van hun kui ,
perijen, de bittere waarheid van dien staatkundigen stelregel,
dat, indien de grooten dikwijls verachtelijke werktuigen behoeven, zip zelf de maatschappij wreken, door hen aan hun lot over
to laten, zoodra ze hen niet meer noodig hebben .
Die ongelukkige was Hayraddin Maugrabin, die, door de beambten van den hertog aan den groot-provoost van den koning

overgeleverd, door dezen in hadden van zijn twee getrouwe
dienaars, Trois-Echelles en Petit-Addre, werd gesteld, met last
om hem zonder verwijl op to ruimen . Tusschen deze twee brave
lieden geplaatst, waarvan de een bet allegro, de antler bet penseroso speelde, en van een wacht, aismede een groote menigte
toeschouwers gevolgd, stapte hij naar een nabijgelegen bosch,
waar, teneinde zich de moeite en den toestel van een gaig to
besparen, de meesters van zijn lot besloten hadden, hem aan
den eersten boom den besten, die daartoe geschikt was, op to
knoopen .
Het duurde niet lang, of zij vonden een eik, die, gelijk PetitAndre zeer geestig opmerkte, zulk een aker verdiende to dragen ;
en den rampzaligen aan de zorg van de wacht overlatende, begonnen zip hun voorbereidende maatregelen to nemen . Hayraddin ontdekte onder de toeschouwers Quentin Durward, die, in
het gelaat van den ontmaskerden bedrieger dat van zijn trouweloozen Bids meenende to hebben bespeurd, de menigte was ge-
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volgd, teneinde zich hiervan to vergewissen .
Toen de scherprechters hem zeiden, dat alles gereed was,
vroeg Hayraddin hun, zeer kalm, am een gunst .
-- Alles wat gij verkiest, mijn zoon, antwoordde Trois-Echelles, zoo het slechts niet strij dt met onzen plicht .
- Dat wil zeggen, hernam Hayraddin, alles behalve mijn
leven .
Juist, zei Trois-Echelles, en zelfs nag jets meet, want, daar
gij voornemens schijnt to wezen, om ons yak eer aan to doen
en to sterven als een man, zonder scheve gezichten to trekken,
zullen wij op geen minuut of tien zien, niettegenstaande wij last
hebben om haast to maken .
Gij zijt wel edelmoedig, antwoordde Hayraddin .
Het is waar, dat ons gedrag kan worden berispt, zei AetitAndre op zijn beurt, maar wat komt er dat op aan? lk zou bijna
mijn leven over hebben voor een knappen, vluggen, vroolijken
snack als gij, die zoo wel besloten schijnt to wezen om den
laatsten sprong bevallig to doen, zooals het een braaf man
betaamt .
- Zoodat, zei Trois-Echelles, indien gij een biechtvader verlangt . . .
- Of wel een pintje wijn . . . hernam zijn geestige kunstbroeder.
Of een psalm, zei het treurspel .
- Of een liedje, hervatte het blijspel .
Niets van dit alles, mijn goede, voortgang makende vrienden, antwoordde de Bohemer . Al wat ik van u verlang is, dat
gij mij eenige minuten onderhoud met gindschen boogschutter
van de Schotsche lijfwacht toestaat.
De beulen aarzelden een oogenblik, maar Trois-Echelles, die
zich herinnerde, dat Quentin Durward, om velerlei redenen, geacht wend hoog in de gunst van den koning to staan, besloten zij
deze bijeenkomst to vergunnen .
Toen Quentin, op hun uitnoodiging, den veroordeelden misdadiger naderde, was hij ten hoogste door dims voorkomen getroffen, hoe welverdiend zijn vonnis oak wezen mocht . De overblijfselen van zijn herautengewaad, door de tanden der honden
en de handen der dienaren, die hem aan hun woede hadden antrukt om hem naar de galg to leiden, aan f larden gescheurd, gaven hem een voorkomen dat den lachlust en tevens medelijden
opwekte. Op zijn gelaat bespeurde men nag de sporen van de
verf, waarmee hij het had besmeerd, en aan zijn kin het over-
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schot van den baard, dien hij had aangedaan om zich beter to
vermommen . Zijn wangen en lippen waren bleek als van een
doode ; en toch, gelijk de meeste lieden van zijn yolk, met groote lijdzamen cooed gewapend, schenen zijn helder oog en gedwongen glimlach den flood to tarten, dien hid weldra moest
ondergaan.
Quentin was met afgrijzen, en toch ook met medelijden vervuld, toen hij den ongelukigen man naderde, en deze twee gewaarwordingen waren ongetwijfeld in zijn houding zichtbaar en
deden hem zijn tred vertragen, want Petit-Andre riep hem toe :
Stap wat aan, heer boogschutter . Deze vriend heef t geen
tijd om zoo lang to wachten ; gij gaat, alsof die steenen eieren
waren en gij vreesdet hen to zullen breken .
Ik moet hem alleen spreken, zei de misdadiger op een
toon, welke die der wanhoop scheen .
Dat is eigenlijk met omen plicht niet bestaanbaar, mijn
vroolijke springladder, antwoordde Petit-Andre ; wij kennen u
van ouds voor een gladden aal .
Hebt gij mij niet handers en voeten gebonden? hernam
Hayraddin, kunt gij de wacht niet rondom mij plaatsen, zonder flat zij mij daarom verstaan kan? Bovendien is deze boogschutter de dienaar van uw koning niet? En zoo ik u flan nog
tiers gulden geef . . .
Wanneer wij flat geld voor bet doers van missen gebruiken, zei Trois-Echelles, dan kan het zijn arme ziel nog tot voordeel wezen .
Wanneer wij er wijn of brandewijn voor koopen, zei PetitAndre, dan kan het mijn lichaam nog verkwikken . Voor den
dryad alzoo met uw tiers gulden, mijn vroolijke koorddanser .
Betaal die bloedhonden, zei Hayraddin daarop tot Quentin . Zij hebben mij tot den laatsten stuiver ontroofd, toen zij
mij gepakt hebben ; gij zult er niet bij verliezen.
Durward gaf aan de beulen bet geld, en, als manners van
hun woord, gingen zij ver genoeg achteruit, om niets to kunnen
verstaan, of schoon zij op de bewegingen van den misdadiger
nauwkeurig het oog hielden . Na een oogenblik gewacht to hebben of de rampzalige zelf ook spreken zou, maar ziende, flat
hij bleef stilzwijgen, zei Quentin : - En tot flit slot zijt gij
dan ten laatste gekomen?
- Ja, antwoordde Hayraddin, er was sterrekijker, nosh gelaatkenner, noch waarzegger toe noodig, om to voorspellen, flat
ik bet noodlot van mij geheele geslacht zou ondergaan .
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En deze ontijdige flood is u door een lange reeds van mis,laden en verraderlijke daden berokkend .
- Neen, bij den schitterenden Aldeboran en al zijn flikkerende broeders! antwoordde de Bohemer . Mijn eigen dwaasneid heef t mij zoover gebracht! Dwaas die ik was om to gelooven, flat de bloeddorstige wreedheid van een Frank weerhouden
Icon worden door hetgeen hij zelf voorgeef t als het heiligste to
beschouwen ! Een priesterlijk gew~ad zou mij niet beter flan flat
van een heraut hebben beschermd, zooveel waarde hebben uw
schijnheilige betuigingen van eerboed voor godsdienst en ridderschap .
Een ontmaskerd bedrieger heef t geen recht op de bescherming van het masker, flat hij heeft aangenomen .
Qntmaskerd ! Mijn wartaal was zoo goed als die van gindschen zot van een heraut . Maar het does niet tot de zaak . Nu
of jets later is vrij onverschillig .
Gij verspilt den tijd . Zoo gij mij jets to zeggen hebt, doe
het spoedig, en geef daarna eenige oogenblikken aan de zorg
voor uw ziel .
Voor mijn ziel? antwoordde de Bohemer, met een afgrijselijken lack . Denkt gij, flat een melaatschheid, die twintig jaar
geduurd heeft, in een oogenblik genezen words? Indien ik een
ziel heb, dan is zij, seders mijn tiende jaar en nog vroeger, in
zulk een toestand, das ik meer dan een maand zou noodig hebben, om mij al mijn misdaden to herinneren en een tweede
maand om ze aan een priester to biechten . En al werd mij
deze tijd ook vergund, dan staat het nog tien tegen een, das ik
dien geheel antlers besteden zou .
- Verharde zondaar, spot niet . Zeg; mij was gij to zeggen
hebt, en ik laat u aan uw lot over, zei Durward met afgrijzen
en medelijden sevens .
- Ik heb een gunst van u to verzoeken, maar eerst wil ik ze
van u koopen ; want uw yolk, met al zijn betuigingen van liefdadigheid, geeft niets om niets .
Stond gij niet aan den rand der eeuwigheid, dan zou ik
zeggen : Verga met uw gif ten. Welke gunst verlangt gij van mij ?
Spreek, en houd uw gif ten voor u . Zij kunnen mij geen voordeel aanbrengen ; ik heb de diensten nog niet vergeten, die gij
mij hebt willen bewijzen .
Ik hield echter veel van u, wegens das geval aan de oevers
van de Cher, en ik zou u een rijke vrouw hebben bezorgd . Gij
droegt haar kleur en flit heeft mij misleid . Bovendien dacht ik,
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dat Hameline, met haar draagbare schatten, u barer dan dat
andere kippetje uit hat oude hok van Bracquemont, waarover
Karel zijn klauwen heeft uitgestrekt en dat hij zich denkelijk
niet zal laten ontsnappen .
Gij verliest uw tijd met ijdele woorden . Die lieden ginds
worden ongeduldig .
- Geef hun tien golden voor nog tien minuten, zei de misdadiger, die, gelijk alien die zich in zijn toestand bevinden, aan
zijn verhardheid den wensch tot het vertragen van hat noodlottige oogenblik paarde . 1k zeg u, dat bet u niet berouwen zal .
Gebruik die tien minuten dan, antwoordde Quentin, die
daarop den nieuwen koop gemakkelijk met de beulen door .
Ja, ging Hayraddin toen voort, ik verzeker u, dat ik hat
wel met u meende. Hameline zoo joist geschikt voor u geweest
zijn ; gij zoudt met haar gedaan hebben war gij wilder . Gij
ziet dat zij zelf s voor her Wilde Zwijn der Ardennen haar news
niet heef t opgetrokken, niettegenstaande zijn manier van vrijen
een weinig row was, en thans regeert zij in zijn lager, alsof zij al
haar leven gewoon was geweest op akers en boombast to azen .
Hood met daze lompe en ontijdige spotternij op, zei Quentin, of nog eens, ik laat u aan uw lot over .
Gij hebt gelijk, antwoordde Hayraddin na een oogenblik
stilzwijgen ; hetgeen men niet vermijden kan moat men under de
oogen zien . Welnu, weet dan, dat ik aldus vermomd hierheen
kwam, voor een groote belooning van de la Marck en in de
hoop van een nog grootere van koning Lodewijk to ontvangen,
niet alleen voor bet overbrengen der boodschap, waarvan gij
misschien gehoord hebt, maar voor bet mededeelen van een belangrijk geheim aan den koning .
Net was een gevaarlijke ondernerning.
Als zoodanig ward zij betaald en zij is hat ook gebleken
to zijn geweest . Vroeger had de la Marck getracht om, door middel van Marthon, een bericht aan Lodewijk to doen toekomen,
maar zij kon, naar hat schijnt, niet verder dan tot den sterrekijker geraken, wien zij al bet op de refs en to Schonwald gebeurde mededeelde ; maar bet is niet waarschijnlijk, dat haar
berichten ooit in eenigen anderen vorm dan in then van een
voorspelling tar oore van den koning kwamen . Doch luister
naar mijn geheim, dat van vrij war meer belang is dan alias war
zij hem zoo hebben kunnen zeggen . Willem de la Marck heeft
vermeerdert hij die door middel van de schatten van den ouden
in de stall Luik een groote macht verzameld, en flog dagelijks
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priester. Hij is echter niet voornemens om met de ridderschap
van Bourgondie een slag to wagen, en nog minder om in de
ontmantelde stall een beleg uit to houden . Maar hoor, war hij
doen wil . Den heethoof digen Karel wil hij zich zonder tegenstand voor de stall laten neerslaan, en dan zal hij den volgenden
nacht met al zijn macht een uitval doen. Een aantal van zijn
yolk zal Fransche monteering dragen en roepen ; France ! St.
Louis ! Montjoye St . Denis ! even alsof er een partij Fransche
hulpbenden bij hen was . Dit kan niet missen verwarring onder
de Bourgondiers to brengen, en zoo koning Lodewijk hem dan
met zijn lijfwachten en verdere macht bijstaat, dan twijfelt her
Zwijn der Ardennen niet aan de volkomen nederlaag van her
Bourgondische leger . Dit is mijn geheim, dat ik u nalaat . Bevorder her flu of werk her tegen ; verkoop her bericht aan koning
Lodewijk of aan hertog Karel, dit is mij om her even ; red of
verniel wien gij goedvindt ; war mij betreft, het spijt mij slechts,
dat ik niet alles gelijk een mijn kan doen springen en her gansche ras verdelgen !
Uw geheim is zeker van belang, zei Quentin, terstond inziende, hoe gemakkelijk de nationals haat kon worden opgewekt in een leger dat uit Franschen en Bourgondiers bestond .
-- Dat geloof ik, antwoordde Hayraddin, en nu gij her in uw
bezit hebt, zoudt gij wel gaarne vertrekken, zonder mij de gunst
toe to staan, die ik vooruit betaald heb .
Zeg mij, war gij verlangt ; ik za'l her doen, indien ik kan .
De zaak is zoo moeilijk niet ; zij betreft alleen mijn armen
Klepper, mijn paardje, het eenige levende wezen, dat mij missen
zal . Een mijl ten zuiden van de stall zult gij hem bij de verlaten
but van een koolwerker zien grazen . Fluit aldus - en tegelijkertijd floor hij op een bijzondere wijze - en roep hem bij zijn
naam, Klepper ; hij zal dan tot u komen . Ziehier zijn room,
dien ik onder mijn kleederen verborgen heb ; her is gelukkig, dat
die honden hem mij niet hebben afgenomen, want een ander kan
hij niet verdragen . Neem hem tot u en behandel hem we!, ik
zal niet zeggen om zijns meesters wil, maar nadat ik den nitslag van een grooten oorlog in uw handers heb gesteld . Nimmer,
nacht noch dag, bij haver of stroo, goede of slechts wegen, op
warmers stal of onder den blooten hems!, zal hij u verlaten ; alles
is hem hetzelfde . Had ik buiten de poort van Peronne op de
plaats kunnen komen, waar ik hem heb achtergelaten, dan zou
ik mid niet in dezen toestand bevmden . Zult gij Klepper goed
behandelen?
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- Dit zweer ik u, antwoordde Quentin, door dezen trek van
gehechtheid in een antlers zoo verhard schepsel diep getroffen .
Vaarwel dan! Maar neen, nog een oogenblik. Ik zou niet
gaarne zoo onbeleefd zijn, om stervende de boodschap van een
dame to vergeten. Ziehier een brief, door de zeer genadige en
zeer dwaze echtgenoot van het Wilde Zwijn der Ardennen aan
haar zwartoogige nicht geschreven . Uit uw blik zie ik, dat ik
een gewilligen overbrenger gevonden heb . En flu nog een woord .
Ik had bijna vergeten u to zeggen, dat gij binnen in mijn zadel
een beurs vol met stukken goud zult vinden, die, namelijk, welke
mij hebben overgehaald tot de onderneming, welke mij zoo
duur to staan komt . Neem die ; zij zullen u honderdvoud schadeloos stellen van de guldens, die gij aan deze boe~ en gegeven
hebt . Ik maak u tot mijn erfgenaam .
- Ik zal ze tot goede werken en missen voor let Neil van uw
ziel aanwenden, zei Durward .
- Neem dat woord niet weer in uw mond, antwoordde Hayraddin, terwijl zijn gelaat een uitdrukking aannam, die Quentin deed ijzen ; er bestaat geen ziel, er kan er geen bestaan, zij is
niets dan een Broom door het priesterdom uitgevonden .
Arme, arme verblinde man ! hernam Durward . Kom toch
tot inkeer ; laat mij spoedig om een priester zenden ; deze menschen ginds zullen nog wel wat wachten, ik zal wel eenige verdere inschikkelijkheid van hen verwerven . Wat kunt gij hopen,
wanneer gij met zulke gevoelens en zonder berouw sterft?
Tot de elementen weer to keeren, waaraan ik ontnomen
ben, zei de verharde godloochenaar, zijn geboeide armen op zijn
borst drukkende . Mijn hoop en verwachting is, Bat bet geheimzinnige samenstel van mijn lichaam in de algemeene stof worde
opgelost, waaruit de natuur dagelijks de wezens doet vervangen,
die men dagelijks verdwijnen ziet . De waterdeelen, die in mij
zijn, zullen zich met stroomen en regenbuien vereenigen ; de aarddeelen zullen den moederlijken grond bevruchten, mijn adem in
de koeltjes spelen, en de vuurdeelen zullen den glued van Aldeboran en zijn broeders voeden . In Bit geloof heb ik geleefd en
wil ik sterven ! Vaarwel ! Ga been en val mij niet verder lastig !
Ik heb bet laatste woord gesproken, Bat eenig sterveling uit mijn
mond zal hooren !
Met afgrijzen over de verstoktheid van dezen rampzalige vervuld, zag Quentin evenwel, Bat bet vergeef s was to hopen, om
hem tot een besef van zijn toestand to brengen . Hij zei hem
daarom vaarwel, wat de misdadiger alleen meteen gemelijk
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hoofdschudden beantwoordde, gelijk iemand, die in diepe gedachten verzonken is, waarin hij ongaarne gestoord wordt . Durward ging daarop naar het bosch en vond Klepper zonder moeite . Het diertje kwam op zijn roepen tot hem, maar wilde zich
eerst niet laten grijpen . Het spoof en steigerde, als de vreemdeling bet naderde . De kennis, die Quentin van het omgaan met
paarden had, en misschien wel, omdat hij had opgemerkt, hoe
Hayraddin het diet, dat hij altijd bewonderd had, placht to
behandelen, stelde hem in staat, om van de nalatenschap van
den Bohemer bezit to nemen .
Lang voor dat hij to Peronne terugkwam, was deze naar de
gewesten vertrokken, waar de nietigheid van zijn vreeselijke
geloofsbelijdenis op de proef moest worden gesteld, verschrikkelijke proef voor een misdadiger, die evenmin berouw over het
verleden als vrees voor de toekomst had betoond .

HOOFDSTUK

XXXV

DE EEREPRIJS
Toen Quentin Durward to Peronne terugkwam, was er een
raad vergaderd, bij welks besluiten hij meet belang had dan
hij denken kon, en die, ofschoon uit lieden van zulk een rang
samengesteld, dat hij weinig geacht kon worden in eenige betrekking tot hen to staan, evenwel den grootsten invloed op
zijn levensloop uitoefende .
Koning Lodewijk had, na het tusschenbedrijf van de la
Marck's afgezant, geen gelegenheid laten voorbijgaan, om den
terugkeer van gehechtheid aan to kweeken, welke dat voorval
bij den hertog had doen ontstaan, en met dezen beraadslaagd, of
liever liens gevoelen vernomen over den aard en het getal der
hulpbenden, waarmee hij den hertog op den tocht naar Luik zou
vergezellen. Hij zag zeer duidelijk in, dat bet Karel's wensch
was, dat er zich alleen zulke Franschen in zijn leger mochten
bevinden, als, door hun gering aantal en hoogen rang, meet als
gijzelaars dan als hulpbenden zouden kunnen worden beschouwd ;
maar op den raad van Argenton acht slaande, stemde hij zoo
gereedelijk in met al hetgeen de hertog voorstelde, alsof hij geheel
uit eigen beweging aldus handelde .
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Hij bleef echter niet in gebreke om zich wegens zijn inschikkelijkheid op la Balue to wreken, wiens raadgevingen hem zulk
een groot vertrouwen in den hertog van Bourgondie hadden
doen stellen . Tristan, die het bevel overbracht, om zijn hulpbenden to doen vertrekken, had tevens den last om den kardinaal naar het kasteel van Loches to voeren, teneinde aldaar in
een van die ijzeren kooien to worden opgesloten, die hij zelf
gezegd wordt to hebben uitgevonden .
Hij zal dus het best de verdienste van zijn uitvinding kunnen beoordeelen, zei de koning ; hij is iemand die tot de heilige
Kerk behoort, en wij mogen daarom zijn bloed niet vergieten ;
maar, bij den hemel, zijn bisdom zal voor een jaar of tien een
onverwinnelijke grenslijn hebben, teneinde hem voor zijn kleinen omtrek schadeloos to stellen . - Draag zorg dat bet krijgsvolk terstond op marsch gaat.
Door deze spoedige vervulling van zijn belofte, hoopte Lodewijk misschien de mmn of meet onaangename voorwaarde, waaraan de hertog hun verzoening verbonden had, to ontduiken .
Maar, indien hij dit deed, kende hij bet karakter van zijn neef
nog niet, want nooit bestond er iemand, die meet hardnekkig bij
zijn voornemens bleef dan Karel van Bourgondie, en het minst
van alles was hij bereid van een bepaling of to zien, die zijn
wraakzucht of zijn verlangen naar voldoening voor een ontvangen beleediging had voorgeschreven .
Nauwelijks waren de boden, die Lodewijk had afgezonden, om
de troepen to ontbieden, vertrokken, of de hertog eischte van
hem openlijk zijn toestemming tot bet huwelijk van den hertog
van Orleans met de gravin van Croye to geven . De koning deed
dit, een diepen zucht slakende, en merkte alleen op, dat ook de
neiging van den hertog van Orleans zelf behoorde to worden
geraadpleegd .
-- Dat is niet verzuimd, zei Karel . Crevecoeur heeft den hertog van Orleans over de zaak gesproken en hem - hoe vreemd
dit oak schijnen moge - voor de eer van een koninklijke bruid
to huwen zoo ongevoelig bevonden, dat hij het voorstel om met
de gravin van Croye to trouwen, als het aangenaamste geschenk
ontving, dat zijn beste vader hem kon geven.
Hij is des to ondankbaarder, hernam de koning ; maar de
geheele zaak zal geregeld warden gelijk gij bet wenscht, neef, zoo
gij de toestemming van beide partijen kunt verkrijgen .
Vrees daar niet voor, antwoordde Karel, en dienovereenkomstig worden kort daarna de hertog van Orleans en de gra-
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vin van Croye, de laatste, evenals vroeger, van de gravin van
Crevecoeur en de abdis vergezeld, in tegenwoordigheid der twee
vorsten geroepen, en werd haar door Karel verwittigd, dat men
tot hun huwelijk besloten had, teneinde het eeuwigdurende verbond to bevestigen, dat er voortaan tusschen Frankrijk en
Bourgondie zou bestaan .
De hertog van Orleans had veel moeite om de vreugde to bedwingen, welke deze mededeeling bij hem teweegbracht, en die
in tegenwoordigheid van koning Lodewijk ongepast zou zijn
geweest ; en al zijn gewone vrees voor dien vorst werd er toe
vereischt om zijn blijdschap in zoover to beteugelen, dat hij
eenvoudig kon antwoorden : Mijn plicht eischt van mij mijn
keuze ter beschikking van mijn vorst to laten .
Neef van Orleans, zei daarop de koning, met een gramstorige deftigheid, daar ik bij een zoo onaangename gelegenheid
spreken moet, zal het niet noodig zijn u to herinneren, dat het
recht, hetwelk ik can uwe verdiensten wedervaren liet, mij had
doers besluiten om u een huwelijk met mijn eigen dochter voor
to stellen ; maar, daar mijn neef van Bourgondie van meening
is, dat een andere beschikking over uw hand den zekersten
waarborg oplevert voor het behoud van den vrede tusschen zijn
staten en de mijne, heb ik beide to lief, om mijn eigen vooruitzichten en wenschen niet daaraan to willen opof f eren .
De hertog van Orleans wierp zich op zijn knieen en kuste
ditmaal met oprechte toewijding - de hand, welke de koning
hem met afgewend gelaat toereikte. Hij zelf, zoowel als alle
andere tegenwoordige personen, zag dan ook zeer duidelijk, dat
de koning zijn toestemming niet dan ondanks zich zelf gaf ; want
die meester in de kunst van veinzen wilde bij deze gelegenheid,
dat zijn tegenzin zichtbaar zou wezen en men in hem een koning
zou zien, die een geliefkoosd plan liet varen en zijn vaderlijke
aandoeningen aan de belangen van zijn staten opofferde . Tot
zelfs Karel was getroffen, en in zijn hart verweet Orleans hem
de vreugde, die hij onwillekeurig gevoelde voor het verbreken
van de banden, welke hem aan princes Johanna hadden geboeid .
Indien hij geweten had, hoe de koning hem inwendig verwenschte
en welke planners van toekomstige wrack hij bij zich zelf
smeedde, is het waarschijnlijk, dat zijn bescheidenheid hem minder leed zou hebben gedaan .
Daarop wendde Karel zich tot de gravin en deelde haar kortweg het voor haar bestemde huwelijk merle, als een zaak, die
noch verwijl, noch aarzeling gedoogde, er tegelijkertijd bijvoe-
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gentle, dat het een al to gunstige uitwerking van haar halsstarrigheid bij een vorige gelegenheid was .
Mijn vorst, zei lsabella, al haar cooed verzamelende, ik
ken de rechten van uwe hoogheid en onderwerp mij daaraan .
-- Genoeg ! genoeg ! vie! de hertog haar in de rede ; bet overige zullen wij we! regelen . - Uwe majesteit, ging hij voort,
zich tot Lodewijk wendende, heef t dezen morgen bet vermaak
van een zwijnenjacht gehad ; wat dunkt u van een wolvenjach't
in den namiddag?
De jonge gravin, bet beslissende van dit oogenblik inziende,
nam opnieuw het woord, en of schoon haar stem haar beschroomdheid verried, zoo was ze echter luid en vast genoeg
om den hertog to dwingen am naar haar to luisteren, jets wat
hij, uit een snort van eergevoel van hetgeen zij ging zeggen,
gaarne zou hebben geweigerd. - Mijn onderwerping, zei zij,
betrof alleen die landen en goederen, welke de voorzaten van
uwe hoogheid aan de mijne hebben geschonken en die ik aan
het huffs van Bourgondie weer of sta, zoo mijn vorst begrijpt,
dat mijn ongehoorzaamheid in dit geval mij onwaardig maakt
om dien to behouden.
- Bij St . George! riep de hertog, woedend stampvoetend uit ;
weet de zottin in wiens tegenwoordigheid zij zich bevindt, en
tegen wien zij spreekt?
-- Ik sta voor mijn vorst, antwoordde zij onversaagd, en ik
hoop, dat hij een rechtvaardig vorst is . Zoo gij mij de bezittingen ontneemt, welke uwe voorouders aan de mijne gegeven hebben, dan verbreekt gij de banden, die er tusschen ons bestaan .
Gij gaaf t mij dit arme vervolgde lichaam niet, en nag veel mjnder den geest die bet bezielt, lk ben voornemens am dien, in
bet Ursulinenklooster, onder de leiding der heilige moeder abdis,
aan den Heme! to wijden .
Men kan zich moeilijk de woede en de verbazing van den
hertog voorstellen, tenzij men zich een begrip kon vormen van
de verwondering van een valk, tegen wien een duff zijn veeren
zou opsteken . -- Zal de heilige moeder u zonder voldoende inkomsten ontvangen? zei hij op een toon van diepe minachting .
Indien zij haar klooster in den beginne daardoor eenige
schade mocht doen, zei lsabella, dan vertrouw ik, dat er nag
lief dadigheid genoeg onder de edele vrienden van mijn huffs
bestaat, am aan de wees van Croye eenige ondersteuning to
verleenen.
- Dat is valsch ! riep de hertog ; bet is alles niets dan een
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voorwendsel om den een of anderen geheimen en eerloozen hartstocht merle to bedekken . Hertog van Orleans, zij zal de uwe
zijn, al zou ik haar met eigen harden naar het altaar deepen!
De gravin van Crevecoeur, een fiere vrouw, en die zich daarenboven nog verliet op de verdiensten van haar man en de
gunst waarin deze stond, kon het stilzwijgen niet larger bewaren .
Hertog, zei zij, uw drift vervoert u tot een taal uwer onwaardig . Over de hand van een vrouw van adel kan niet met
geweld beschikt worden .
En het betaamt een christen vorst niet, voegde de abdis
er bij, de wenschen van een vroome ziel to weerstreven, die, de
bekommernissen en vervolgingen van de wereld moede, de braid
van den Hemel verlangt to warden .
Mijn reef Orleans, zei Dunois vervolgens, kan ook met
eere Been voorstel aannemen, waartegen de gravin zich zoo
openlijk verklaard heef t .
- Indien men mij eenigen tijd vergunde, zei Orleans, op wien
Isabella's bekoorlijkheden een diepen indruk hadden gemaakt,
am de schoone gravin mijn rechten in een gunstiger daglicht
to stellen . . .
Hertog, hervatte Isabella, wier cooed thans van alle kanten ondersteuning had gekregen, dit zou geheel nutteloos zijn ;
ik ben besloten deze verbintenis to weigeren, hoe weinig ik die
ook verdienen moge .
En ik, zei hertog Karel, heb geen tijd om to wachten tot
dat deze grillen met de eerste verandering van bet veer door
anderen zullen zijn vervangen . - Hertog van Orleans, binnen
een uur zal zij weten, dat gehoorzaamheid noodzakelijk is .
Niet om mijn wil, antwoordde de prins, die gevoelde, dat
hij van de hardnekkigheid van den hertog geen gebruik kon
maker zonder zijn eer tekort to doer . Eenmaal in het openbaar
en stellig geweigerd to zijn geworden is voor een zoon van
Frankrijk genoeg ; daarna moet hij van alle verdere aanspraak
of zien .
De hertog wierp een woedenden blik op Orleans en vervolgens
op Lodewijk ; en in de oogen van den laatste, in weerwil van
liens nogingen om zijn gewaarwordingen to onderdrukken, een
gevoel van zegepraal lezende, brak zijn woede los als een vreeselijke storm .
Schrijf, zei hij tot zijn geheimschrijver, ors vonnis van
verbeurdverklaring en gevangenschap tegen deze onbeschaamde
en oproerige vasal. Dat zij in bet tuchthuis worde opgesloten en
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er diegene tot gezellinnen hebbe, die door haar levenswijze haar
mededingsters in schaamteloosheid zijn geworden .
Bij deze woorden ontstond er een algemeen gemor ; en de graaf
van Crevecoeur, daarop in naam van al de overigen het woodd
nemende, zei ; - Zulk een bevel, o vorst, vereischt een rijpe
overweging . Wij, uw getrouwe vasallen, kunnen niet gedoogen,
dat den adel en der ridderschap van Bourgondie zulk een schande worde aangedaan . Indien de gravin verkeerd gehandeld heeft,
dat zij dan gestraft worde, maar op een wijze, die overeenstemt
met den rang, dien zij en wij, haar bloedverwanten, bekleeden .
De hertog bewaarde een oogenblik het stilzwijgen en zag zijn
staatsdienaar aan als een stier, wiens geleider hem dwingt om
een anderen weg in to slaan dan hij zou willen, met zich zelf
beraadslagend of hij zal gehoorzamen dan wel zijn tegenstander
aanvallen en hem in de lucht werpen.
De voorzichtigheid evenwel verwierf de overhand op de
woede . De hertog zag, dat het gevoelen van Crevecoeur dat
van de geheele vergadering was, en hij vreesde ook, dat Lodewijk met het ongenoegen, dat hij bespeurde, voordeel zou kunnen doen . Ook is het mogelijk, dat hij - want hij was meer
van een oploopend dan een kwaadaardig karakter - zich over
zijn eigen gedrag schaamde.
Gij hebt gelijk, Crevecoeur, zei hij, en ik heb onbedachtzaam gesproken . Haar lot zal naar de wetten der ridderschap
warden geregeld . Haar vlucht naar Luik is het sein tot den
moord van den bisschop geweest . Hij, die deze gruweldaad het
beste wreekt en het hoofd van het Wilde Zwijn der Ardennen
tot ons brengt, zal haar hand van ons verwerven ; en zoo zij die
dan nag weigert to geven, dan kunnen wij hem tenminste al
haar bezittingen schenken, en het aan zijn edelmoedigheid overlaten am haar zooveel toe to staan, als hij zal goedvinden, teneinde haar in staat to stellen zich in een klooster to begeven .
Bedenk, o vorst, zei de gravin, dat ik de dochter van uw
vaders ouden dapperen en getrouwen vriend, graaf Reinold,
ben . Zoudt gij mij prijs willen geven aan den arm, die het best
de Babel weet to hanteeren?
De hand van uw grootmoeder, antwoordde de hertog, werd
op een steekspel gewonnen ; voor de uwe zal men in een wezenlijk gevecht strijden . Om graaf Reinold's wil evenwel, moet de
overwinnaar een edelman en zijn naam vlekkeloos zijn ; maar al
ware hij dan ook de armste mensch, die ooit een zwaard heef t
aangegord, hij zal tenminste het recht hebben om over uw hand
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to beschikken, lk zweer dit bij St . George, bij mijn hertogelijke
kroon, bij de orde die ik draag ! Welnu, mijne heeren, voegde
hij er bij, zich tot de raden wendende, ik vertrouw, dat dit overeenkomstig de wetten der ridderschap is?
Isabella's vertoogen werden door de algemeene toejuichingen overstemd, boven welke men nochtans de stem van lord
Crawford hoorde, die zijn leedwezen over zijn hooge jaren betuigde, welke hem beletten naar zulk een prijs mee to dingen .
De hertog was over de algemeene tevredenheid voldaan en zijn
woede began to bedaren, zooals een rivier, die haar oevers heef t
overstroomd, en weer tot haar gewone bedding is teruggekeerd .
En wij, zei Crevecoeur, die van bet lot reeds gezellinnen
ontvangen hebben, zullen wij bij dit schoone spel toeschouwers
moeten wezen? Mijn eer gedoogt dit niet, want ik heb zelf een
gelofte ten koste van dien de la Marck met zijn borstels en slagtanden gedaan .
Moed geschept, Crevecoeur, antwoordde Karel, sla lustig
am u heen ; win haar, en zoo gij haar voor u zelf niet nemen
kunt, geef haar dan aan wien gij wilt - aan uw neef Steven,
bijvoorbeeld .
Heb dank, uwe hoogheid, hernam Crevecoeur, ik zal mijn
best doen ; en zoo ik den prijs behalen mocht, dan zal Steven
zien of zijn welsprekendheid meer dan die van de abdis vermag .
Ik vertrouw, zei Dunois, dat de Fransche ridders van de
kans niet zijn uitgesloten?
- De Hemel verhoede dit, dappere Dunois ! antwoordde Karel, al ware bet slechts voor bet genot van u to zien doen wat
gij kunt . Maar, voegde hij er bij, ofschoon gravin Isabella wel
een Franschman trouwen mag, zoo zal bet toch noodig zijn,
dat de graaf van Croye een onderdaan van Bourgondie wordt .
Genoeg, hernam Dunois, de balk van onwettigheid op mijn
schild zal nooit door bet wapen van Croye warden gekroond .
Ik wil als Franschman leven en sterven . Maar al kan ik dan
oak de landen niet bekomen, dan wil ik toch nag een wore naar
de dame doen .
De Balafre durfde in zulk een gezelschap niet luid spreken,
maar bij zichzelf zei hij
Nu, Saunders Souplesaw, denk aan uw belof to ! Gij hebt
altijd gezegd, dat bet fortuin van ons huffs door een huwelijk
zou warden gemaakt en nooit hebt gij zulk een schoone gelegenheid gehad om woord to houden .
Niemand denkt aan mij, zei le Glorieux, die zeker ben van
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u alien den prijs of to winnen .
Gij hebt gelijk, mijn wijze vriend, antwoordde Lodewijk,
wanneer het om een vrouw to doen is, dan is de grootste zot
altijd het meest begunstigd .
Terwijl vorsten en edellieden aldus met Isabella's lot schertsten, trachtte de abdis en de gravin van Crevecoeur, die zich met
haar uit de raadzaal hadden verwijderd, tevergeefs, haar to
troosten . De eerste verzekerde haar, dat de Heilige Maagd op
elke poging om haar aan het altaar van St. Ursula to onttrekken, in gramschap zou neerzien . De gravin gaf haar meet wereldschen troost, met haar to zeggen, dat geen ware ridden, die
haar mocha winnen, tegen haar zin van de uitspraak van den
hertog gebruik zou maken ; en dat bet lot misschien iemand zou
begunstigen, die zooveel genade in haar oogen zou verwerven,
dat zij tot gehoorzaamheid besluiten kon .
De lief de grijpt, evenals de wanhoop, naar een stroohalm, en
hoe flauw de hoop ook wezen mocht, welke deze woorden deden
opvatten, zoo deed zij echter de tranen van gravin Isabella met
minder bitterheid vloeien .

HOOFDSTUK

XXXVI

DE AANVAL
Weinige dagen verliepen er, een Lodewijk, met een glimlach
van voldane wraakzucht, de tijding ontving, dat zijn gunsteling
en staatsdienaar, de kardinaal de la Balue, in een ijzeren kooi
zuchtte, die zoodanig was ingericht, dat hij noch recht overeind
kon staan, noch zich liggende geheel uitstrekken, en waarin hij,
in bet voorbijgaan gezegd, op last van den meedoogenloozen
Lodewijk, twaalf jaren doorbracht .
De hulpbenden, welke de hertog geeischt had, waren aangekomen, en de koning vond eenigen troost in bet denkbeeld, dat,
of schoon deze niet sterk genoeg waren om het leger van den hertig to bestrijden, indien hij dit had gewenscht, hun getal echter
groot genoeg was om zijn persoon to beschermen . Voorts zag hij
zich in staat gesteld, om zijn plan, den hertog van Orleans met
zijn dochter Johanna to verbinden, opnieuw voort to zetten, en
niettegenstaande hij gevoelde hoe vernederend het was, met den
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hoogsten Franschen adel onder de vanen van een vasal to dienen, en dat wel tegen het yolk, dat hij in stilte ondersteund had,
zoo liet hij zich evenwel door deze omstandigheid niet in verlegenheid brengen, in de hoop van den een of anderen tijd zijn
wrack to nemen. - Het toeval, zei hij tot Olivier, kan wel ee ns
een zet doers winners, maar geduld en wijsheid winne_~ ten
laatste het spel .
Met zulke gevoelens besteeg de koning op een schooners hens cdag zijn paard, en er zich weinig over bekommerende, dat hij
eerder beschouwd werd als een overwinnaar in diens zegepralenden tocht volgende, dan als een onafhankelijk koning, die van
zijn lijfwacht en ridderschap was omringd, trok Lodewijk de
Gothische poort van Feronne door, cm zich bij het Bourgondische leper to voegen, dat zich in beweging stelde om op Luik
can to rukken .
De meeste dames van rang, die in de pleats aanwezig waren,
stonden, in hear fraaiste kleeren uitgedost, op de buitenwerken
den voorbijtocht van het leper to aanschouwen . De gravin van
Crevecoeur had ook Isabella daarheen geleid, ofschoon deze
hear niet dan met den grootsten tegenzin gevolgd was ; maar
Karel had stellig bevolen, dat zij, die tot prijs van den overwinnaar moest verstrekken, can de ridders, die in het strijdperk
gingen treden, zou worden vertoond .
Toen zij de poort waren doorgetrokken, zag men menig schild
en vaan met nieuwe zinnebeelden versierd, die het vaste besluit
to kennen gaven om met alle macht near den schooners prijs to
dingen . Hier zag men een ros geschilderd dat het perk inrende ;
elders een pijl op het wit gericht ; een ridder droeg op zljn
schild een bloedend hart, om zijn liefde uit to drukken ; een
antler een doodshoofd en een lauwerkrans, daarmee zijn voornemen can den dap leggende, om to overwinnen of to sterven .
Wij zouden to uitvoerig worden, indien wij al deze zinnebeelden wilden beschrijven, sommige waarvan zelfs zoo duister en
samengesteld waren, dat niemand in staat was ze uit to leggen .
Ook kan men wel denken, dat elke ridder zijn paard de dartelste sprongen deed makers en zelf de bevalligste houding aannam, terwijl hij voorbij de groep van schooners reed, die hun
cooed, door hear vriendelijk toelachen en het wuiven met zakdoeken en sluiers, aanvuurden . De boogschutters van de bjfwacht, uit de bloem der 5chotsche natie bestaande, verwekten
door hun f iere houding en prachtige uitrusting algemeene toejuiching.
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Een van deze vreemdelingen was het intusschen, die een bijzondere bekendheid met de gravin Isabella durf de aan den dag
to leggen, jets, wat niemand, zelfs van den eersten Franschen
adel, had durven wagen . Quentin Durward, haar voorbijtrekkende, bond haar, op de
punt van zijn laps, den
brief van haar tante aan .
Op mijn eer, riep
graaf Crevecoeur uit,
wie heef t ooit zulk een
onbeschaamdheid in een
vreemden
gelukzoeker
gezien?
Noem hem niet alzoo, Crevecoeur, zei Dunois ; ik heb alle reden
om van zijn cooed een
gunstig getuigenis of to
leggen, en het was voor
deze zelfde schoone, dat
hij dien tentoon spreidde .
-- Gij spreekt veel,
mijne heeren, zei Isabella, van schaamte en misnoegen tevens blozende,
over jets, dat weinig beteekent. Het is een brief
van mijn ongelukkige
tante. Zij schrijft mij op
een opgeruimden toon,
niettegenstaande
haar
toestand verschrikkelijk
moet wezen .
Laat hooren, laat
hooren, wat het wijf je
van het Wilde Zwijn
schrijft, zei Crevecoeur.
Gravin Isabella las
daarop den brief, waarin haar tante een slechten koop zoo f raai
mogelijk voorstelde, en zich wegens de haast en de ongepastheid van haar huwelijk met het denkbeeld troostte, dat zij met
een van de dapperste krijgsheden van die eeuw was vereenigd,
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die pas een prinsdom door zijn cooed verworven had . Zij bad
haar nicht om over haar Willem -- zoo noemde zij hem -- nret
to oordeelen naar hetgeen anderen van hem zeiden, maar to
wachten, totdat zij hem persoonlijk zou kennen . Hij had misschien zijn gebreken, maar deze wares zoodanig als met die
snort van karakters, welke zij altijd vereerd had, onafscheidelijk
verbonden wares . willem was we! eenigszins aan den drank
overgegeven, maar dat was ook haar grootvader, de dappere
Gotf tied, geweest ; hij was wel wat drif tig en bloeddorstig,
maar haar broeder Reinold, Isabella's vader, zaliger gedachtenis, had dezelfde hoedanigheden gehad ; hij was lomp in zijn
spreken, maar welke Duitscher was dit niet? Een weinig eigenzinnig en meesterachtig ; maar alle manses heerschten gaarne .
Na deze vergelijking nog een tijd to hebben voortgezet, besloot
zij met de hoop en belle, dat Isabella, door middel van den
brenger van den brief, aan den dwingeland van Bourgondie zou
trachten to ontsnappen en naar het hof van haar lief hebbende
taste zou komen, waar alle geschillen omtrent de nalatenschap
van graaf Reinold gemakkelijk konden worden vereffend door
een huwelijk van Isabella met Kare! Eberson, die we! iets jonger
das zijn aanstaande vrouw zou wezen, maar dit -- gelijk zij,
mevrouw Hameline, misschien bij ondervinding kon beoordee!en -- was een ongelijkheid, die gemakkelijker to verdragen vie!
das zij zich kon verbeelden .
Hier hield gravin Isabella op, daar de abdis, met een streng
gelaat opmerkte, dat zij reeds meet das to veel over zulke
wereldsche ijdelheden gelezen had, en graaf Crevecoeur uitbarstte : -- Naar den duivel met de bedriegelijke heks . Deze
brief ruikt als een stuk gebraden kaas in een muizenval . Foei,
foei, oude verachtelijke lok-eend!
De gravin van Crevecoeur bestrafte haar echtgenoot voor zijnn
oploopendheid, -- De la Marck, zei zij, moet mevrouw Hameline
door een uiterlijke vertoot ing van beleefdheid hebben misleid .
-- Hij beleefdheid tonnes ! zei de graaf ; ik spreek hem van
zulk een geveinsdheid vrij . Gij moogt evengoed beleefdheid van
een wezenlijk wild zwijn verwachten, of een oude roestige ga!genpen trachten to vergulden . Neen, hoe dwaas zij ook moge
wezen, zij is het nog niet genoeg om to verlieven op den vos,
die haar in zijn eigen hol gevangen heef t. Maar gij, vrouwen,
zijt alien aan elkander gelijk . Met f raaie woorden zijt gij altijd
to winnen, en ik houd mij verzekerd dat mijn schoone nicht
brandt van verlangen, om zich bij haar taste in dat paradijs
Quentin Durward . 29
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voor gekken to voegen en het zwijnen-welp to huwen .
Wel verre van tot zulk een dwaasheid in staat to zijn, antwoordde Isabella, verlang ik dubbel, dat die moordenaar van
den goeden bisschop wordt gestraft, daar het mijn tante tegelijkertijd uit de klauwen van dat monster verlossen zal .
Thans herken ik de stem van Croye, zei Crevecoeur, en
er werd niet meer aan den brief gedacht .
Maar, terwijl Isabella dien overluid las, oordeelde zij het onnoodig om er een zeker postscriptum bij to voegen, waarin gravin Hameline, als een echte huisvrouw, verslag deed, van hetgeen waarmee zij zich bezig hield, en haar verhaalde, dat zij
voor het oogenblik een overkleed terzijde had gelegd, dat zij
voor haar man borduurde, en waarop de wapens van Croye en
de la Marck vereenigd zouden zijn, daar haar Willem, om staatkundige redenen, besloten had, om in den eersten veldslag, dien
hij zou leveren, anderen zijn gewone kleeding to doen dragen
en zelf bet wapen van Orleans met een bastaardbalk, met andere
woorden dat van Dunois, aan to nemen . Ook lag er nog een
stukje papier in den brief, dat, met een andere hand geschreven, deze woorden behelsde : - Zoo gij niet spoedig van mij
hoort, en dat wel door de f aam, houd mij dan voor dood, maar
op een wijze uwer waardig .
Een denkbeeld, tot hiertoe als hersenschimmig verworpen,
drong zich met nieuwe kracht aan Isabella op . Daar het vrouwelijk vernuft zelden tekort schiet in bet vinden van middelen,
nam zij haar maatregelen zoo goed, dat, alvorens de krijgslieden geheel op weg wapen, Quentin van een onbekende hand den
brief van gravin Hameline terug ontving, met drie kruisjes
naast bet postscriptum geplaatst en deze woorden eronder :
,I-iij, die bet wapen van Dunois niet vreesde, toen hij bet op de
borst van dien dappere krijgsman zag, kan bet ook niet duchten wanneer bet zich op die van een tiran en moordenaar vertoont.
Meer dan duizend maal kuste de jonge Schot dezen dierbaren
wenk, meer dan duizend maal drukte hij deze woorden aan zijn
hevig kloppend hart . Zij wezen hem den weg, dien hij had in to
slaan om den prijs der eer en der liefde to behalen, en bovendien
deden zij hem een geheim kennen, door middel waarvan hij
dengene onderscheiden kon, wiens dood alleen zijn hoop kon
wettigen, en dat hij alzoo ook besloot zorgvuldig in zijn hart
to bewaren .
Ten aanzien van bet bericht van Hayraddin echter begreep
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Durward anders to moeten handelen, daar de door de la Marck
beraamde uitval, tenzij men goed daartegen op zijn hoede was,
de vernieling van het Bourgondisch-Fransche leger zou kunnen
tengevolge hebben ; zoo moeilijk was het, cm zich in de onstuimige wijze van oorlog voeren van die dagen van een overrompeling bij nacht to herstellen . Na nip over deze zaak to hebben
nagedacht, nam hij het besluit om het bericht niet anders dan
aan beide vorsten tegelijk merle to deelen. Misschien gevoelde
hij, dat, indien hij van een zoo goed geraamd plan aan Lodewijk
alleen kennis gal, deze in een al to groote verzoeking zou komen,
om den voorgenomen uitval liever to begunstigen, dan tegen to
werken . Hij besloot dus om, tot ontdekking van het geheim, een
oogenblik of to wachten, waarin Karel en Lodewijk bij elkander
zou zien, en daar zij beiden het gedwongene, dat zij nag steeds
in elkanders bijzijn gevoelden, trachtten to vermijden, kon het
nog wel eeni9gen tijd duren eer zulk een gelegenheid zich voordeed .
Het verbonden leger vervolgde intusschen zijn tocht en beyond
zich weldra op het Luiksche grondgebied . Het Bourgondische
krijgsvolk, tenminste het gedeelte ervan, dat zich den naam van
ecorcheur's, of vilders, had verworven, toonde al spoedig, door
de wijze, waarop het de inwoners, onder voorwendsel van den
flood van den bisschop to wreken, behandelde, flat bet dies naam
wel verdiende . Hun gedrag deed Karel groot nadeel, want de
mishandelde landlieden, die anders onzijdig in de zaak hadden
kunnen blijven, vatten tot hun eigen verdediging de wapens
op, bestookten hem van alle kanten, sneden kleine hoopen, die
zich to ver van het leger verwijderden, af, en zich vervolgens in
Luik werpende, vermeerderden zij bet getal en versterkten het
voornemen van hen, die besloten hadden de stall to verdedigen .
De Franschen, die weinig in getal wares en uit de uitgezochtste
manschappen bestonden, hielden zich, op last van den koning,
dicht onder hun vanes en names de strengste krijgstucht in
acht ; een tegenstrijdigheid, die Karel's achterdocht nieuw voedsel gal, want hij kon zich niet weerhouden op to merken, flat
het yolk van Lodewijk zich eerder als de vrienden der Luikenaars, dan als de bondgenooten der Bourgondiers gedroegen .
Het verbonden leger kwam ten laatste en zonder eenigen ernstigen tegenstand to ondervinden, in de vruchtbare vlakte van
de Maas en voar de groote dichtbevolkte stall Luik . Het kasteel
van Schonwald vond men geheel vernield en men vernam, flat
Willem de Ia Marck, die been andere deugden dan zijn krijgs-
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kundige bekwaamheden bezat, zijn geheele macht binnen de stall
getrokken en besloten had, om de ontmoeting met de Fransche
en Bourgondische ridderschap in het open veld to vermij den .
Het duurde intusschen niet lang, of de belegeraars ondervonden
hoe gevaarlijk het altijd is om een groote stall, hoe open die
ook moge liggen, aan to vallen, indien de burgers van plan zijn
haar hardnekkig to verdedigen.
Een gedeelte van, de Bourgondische voorhoede oordeelde, bij
het zien van den slechten toestand der wallen, dat niets haar
verhinderen kon de plaats binnen to trekken . Under den kreet
van : Bourgondie ! Bourgondie ! Slaat dood ! Slaat dood ! Alles is
hier het onze ! Denkt aan den vermoorden bisschop ! vie! zij een
der voorsteden aan . Maar terwijl het yolk in wanorde door de
straten trok en zich verspreidde om to plun'deren, kwam er plotseling een groot aantal burgers buiten de stall, vie! woedend op
hen aan en hield een vreeselijke slachting onder hen .~De la Marck
bediende zich zelf s van de bressen in de muren, om de verdedigers, op verschillende punten buiten de stall to doen trekken en
alzoo gezamenlijk van verschillende kanten in de voorstad komende, stortten zij zich van achteren, van voren en in beide
flanken op den vijand, zoodat deze, door de woede en het getal
van die onverwachte aanvallers verschrikt, zich nauwelijks
verweerden . De invallende nacht vergrootte nog de verwarring .
Toen deze tijding den hertog ter oore kwam, was hij razend,
en zijn woede werd eerder aangewakkerd door het aanbod van
Lodewijk om zijn Fransche mannen van wapens in de voorstad
to zenden, teneinde de Bourgondiers to ontzetten . Hij sloeg dit
rechtstreeks of en zou zich aan het hoof d van zijn eigen lijfwachten hebben gesteld, zoo niet Hymbercourt en Crevecoeur
hem gesmeekt hadden am de zaak aan hen over to latent en
daarop met meer orde, en elkander wederkeerig ondersteunende,
naar bet tooneel van bet gevecht trekkende, gelukte bet aan
deze twee beroemde veldheeren eindelijk, am de Luikenaars terug
to slaan en de Bourgondische voorhoede to ontzetten, die, behalve de gevangenen, nog acht honderd man verloor, honderd
waarvan mannen van wapenen waren .
De gevangenen waren intusschen niet talrijk, daar de meesten
waren ontzet door Hymbercourt, die de voorstad thans in bezit
nam en posten tegenover de stall plaatste, welke van deze gescheiden was, door een voor de verdediging van de plaats onbebouwd gelaten vlakte van zeven of acht honderd schreden .
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Tusschen de stall en de voorstad was er, wegens den steenachtigen bodem, geen gracht . Recht over de voorstad was een poort,
waardoor men gemakkelijk uitvallen kon doen, alsmede ook door
twee of drie bressen, welke zich in den muur bevonden en behoorden tot die, welke de hertog van Bourgondie, na den slag
van St . Tron, had doen maken en sedert slechts in der haast
met houten palissaden waren opgevuld . Hymbercourt deed twee
stukken geschut tegenover deze poort plaatsen en nog twee andere tegenover de bressen, teneinde elken uitval terug to drijven, en daarna begaf hij zich weer naar het leer, dat hij in
groote wanorde vond .
Het geheele Bourgondische leger toch was vooruit blijven dringen, terwijl de verslagen voorhoede in wanorde terugtrok . De
vluchtelingen mengden zich met de aanrukkende benders en
brachten daardoor een algemeene verwarring teweeg . Door de
onvermijdelijke afwezigheid van Hymbercourt, die de werkzaamheden van leger-maarschalk, of, gelijk wij thans zouden zeggen,
kwartiermeester-generaal, vervulde, w erd deze nog vermeerderd
en opdat er niets aan ontbreken zou, was de nacht zoo zwart
als de muil van een wolf, viel er een dichte regen, en was de
grond, waarop de belegeraars noodwendig moesten kampeeren,
moerassig en door sloten doorsneden .
Het is bijna onmogelijk zich een denkbeeld van de verwarring
to maken, die in het Bourgondische leger heerschte . De of f icieren
vonden hun soldaten niet, die, hun vanen verlatende, overal een
schuilplaats zochten, waar zij maar dachten er een to zullen
vinden. Zij, die van vermoeienis uitgeput of gewond waren, repen tevergeef s om verzorging ; en de achterhoede, die van het
ongeluk, dat had plaats gegrepen, onbewust was, drong al harder en harder, teneinde deel to nemen aan de plundering van de
stall, waarmee zij begreep, dat men reeds lustig aan den gang
was .
Toen Hymbercourt terugkwam, had hij een zeer moeilijke
tack to vervullen, welke nog verbitterd wend door de oploopendheid van den hertog, die niet in aanmerking nam, dat hij
bezig was geweest met een nog meet noodzakelijken dienst to
verrichten . Het geduld van den dapperen krijgsman werd door
de verwijten van den hertog ten laatste uitgeput en hij antwoordde dezen
1k ben van hier gegaan om de orde onder de voorhoede
eenigszins to herstellen en heb het leper onder het bestuur van
uwe hoogheid gelaten . Maar bij mijn terugkomst vied ik alles
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in zulk een verwarring, dat er geen voor- of achterhoede of
corps meer bestaat .
Wij gelijken er to beter om naar een ton haring, zei le
Glorieux, wat de beste gelijkenis voor een Bourgondisch leger is .
Deze scherts van den nar deed den hertog lachen en voorkwam misschien de voortzetting der woordenwisseling tusschen
hem en zijn veldheer.
Met veel moeite werd er eindelijk een klein landhuis van een
rijken burger gevonden, waar de hertog, nadat men de eigenaars verdreven had, zijn hoof dkwartier opsloeg . Hymbercourt
en Crevecoeur plaatsten een post van een veertigtal mannen van
wapenen er voor, en deze legden een groot vuur aan van het hout,
dat eenige omvergehaalde buitenhuizingen opleverden .
Een weinig ter linker zijde van dit landhuis, tusschen dit en
de voorstad, die, gelijk wij gezegd hebben, tegenover de poort
lag en door de Bourgondische voorhoede was bezet, was flog
een kleiner gelegen, en dit had koning Lodewijk in bezit genomen om er zijn hoofdkwartier to vestigen . Hij had geen andere
verdiensten als veldheer dan die, welke uit een natuurlijke onverschilligheid voor het gevaar, met vernuf t en gezond verstand
gepaard, voortspruiten ; maar hij droeg altijd zorg zich van de
bekwaamste krijgslieden to omringen, en schonk hun het vertrouwen dat zij verdienden . Lodewijk en zijn onmiddellijk gevolg betrokken het huffs van dit landgoed . Een gedeelte van zijn
Schotsche lijfwacht werd in de dicht daarbij gelegen stallen en
schuren geplaatst, terwijl de anderen in den tuin kampeerden .
Het overige van de Fransche macht werd dicht bij elkander in
den omtrek gelegerd, en men zette voorposten uit, om, in geval
van een aanval, alarm to maken .
Dunois en Crawford, door eenige oude krijgslieden terzijde gestaan, onder wie de Balafre zich door zijn ijver onderscheidde,
hadden, door middel van het of breken van muren, het maken
van openingen in heggen, bet dempen van sloten, en andere dergelijke maatregelen, de onderlinge gemeenschap van de troep en
hun vereeniging, in geval van nood, gemakkelijk gemaakt .
De koning had bet intusschen noodig geoordeeld om zich
zonder omwegen naar het hoof dkwartier van den hertog to begeven, teneinde to vernemen, wat deze voornemens was to doen
en welke medewerking hij van Lodewijk verwachtte . Zijn tegenwoordigheid gaf aanleiding tot het houden van een snort van
krijgsraad, waaraan Karel anders waarschijnlijk niet zou hebben
gedacht, en toen was bet, dat Ouentin met veel aandrang ver-
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zocht am tot deze to worden toegelaten, daar hij aan beide
vorsten een zaak van gewicht had merle to deelen . Zonder veel
moeite liet men hem binnenkomen, en groot was de verbazing
van koning Lodewijk, toen hij hem bedaard en duidelijk bet
plan van de la Marck hoorde ontvouwen, am, in bet gewaad en
onder de banieren van Frankrijk, een uitval to doen . Het zou
Lodewijk waarschijnlijk veel aangenamer geweest zijn, dat men
hem zulk nieuws afzonderlijk had medegedeeld, maar daar bet
geheele verhaal flu in bet openbaar was geschied, merkte hij
alleen op, dat zulk een tijding, zij mocht dan waar of valsch
wezen, de grootste aandacht verdiende .
Niet de minste, zei de hertog, indien er inderdaad zulk een
plan bestond, dan zou bet mij door geen boogschutter van de
Schotsche lijfwacht warden medegedeeld .
wat bier ook van zijn moge, antwoordde Lodewijk, ik
verzoek u, neef, en uwe off icieren, om op to letten, dat, teneinde alle onaangename gevolgen van zulk een aanval, indien
deze wezenlijk plants had, to voorkomen, ik mijn yolk bevel zal
geven am witte sjerpen am bun armen to dragen. -- Dunois,
draag terstond zorg, dat dit geschiedt, tenminste, voegde hij er
bij, indien onze neef en veldheer bet goedvindt .
lk heb er niets tegen, hernam de hertog, indien de Fransche ridders gevaar willen loopen van voortaan de ridders van
den hemdsmouw to worden genoemd .
Dit zou inderdaad een zeer gepaste benaming zijn, zei le
Glorieux, wanneer men in aanmerking neemt, dat een vrouw de
belooning van den dappersten moet wezen .
Goed gezegd, beer Wijsheid, zei Lodewijk . Goeden ndcht,
neef, ik ga mij wapenen . - Maar, neef, hoe zal bet wezen,
indien ik de gravin met eigen hand win?
-- Uwe ma jesteit, antwoordde de hertog met een stem, die
zijn ontroering verried, moet dan een echte Vlaming warden .
Ik kan dit niet meer wezen, zei Lodewijk, op den toon der
grootste vertrouwelijkheid, dan ik bet reeds ben . Kon ik u, mijn
waarde neef, daarvan slechts overtuigen !
De hertog antwoordde alleen met den koning goeden nacht to
wenschen, en wel op een toon, die naar bet snuiven van een
schichtig paard geleek, dat zich onttrekt aan de liefkozingen
van den ruiter, die bet bestijgen wil .
- Ik zou hem zijn dubbelhartigheid kunnen vergeven, zei de
hertog tegen Crevecoeur ; maar ik vergeef hem niet, dat hij mij
voor dwaas genoeg aanziet am to denken, dat ik geloof sla aan
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zijn f raaie betuigingen .
Toen Lodewijk in zijn hoofdkwartier was teruggekomen, had
hij een vertrouwelijk gesprek met Olivier le Dam . - Deze
Schot, zei hij, is zulk een zonderling samenstel van slimheid en
onnoozelheid, dat ik niet weet wat van hem to denken . Welk
een onvergeeflijke dwaasheid om bet plan van den braven de la
Marck ruchtbaar to gaan makers in tegenwoordigheid van Karel, van Crevecoeur en van het gansche gezelschap, inplaats van
het mid alleen merle to deelen en mid tenminste de keus to laten
om bet to bevorderen of tegen to werken .
Het is beter zooals bet is, antwoordde Olivier . Er bevindt
zich menigeen in uw tegenwoordig gevolg, die er bezwaar in zou
vinden om de Bourgondiers aan to vallen zonder daartoe uitgetart to zijn, en zich aan de zijde van de la Marck to
voegen .
Gij hebt gelijk, Olivier, zulke dwazen zijn er in de wereld,
en wij hebben geen tijd om bun geweten met een kleine dosis
eigenbelang wat ruimer to makers . Wij moeten trouwe bondgenooten van Bourgondie wezen, dezen nacht tenminste . Door den
tijd zullen wij misschien nog wel eens beter spel krijgen . Ga en
breng bet bevel, dat niemand zich ontwapene, en dat men op
hen die Frankrijk en Mont joie St. Denis roepen even goed aanvalle alsof zij Hel en Duivel riepen . Ik wil zelf den nacht in
mijn harnas doorbrengen . Zeg aan Crawford, dat hij Quentin
Durward op den voorsten post dicht bij de stall plaatst . Het is
billijk, dat hij bet eerste voordeel trekke van den uitval dien
hij ons heef t aangekondigd . Zoo hij bet geluk heef t van zich to
redden, dan zal bet des to roemrijker voor hem zijn . - Draag
bijzondere zorg voor Martins Galeotti ; laat hem vooral in de
achterhoede blijven, op een plaats, waar hij zich in volkomen
veiligheid bevindt . Hij is al to onderneemziek en dwaas genoeg
om krijgsman en wijsgeer tevens to willen wezen . Pas op, dat
dit alles nauwkeurig wordt uitgevoerd . Ik wensch u verder goeden nacht . Mogen Onze Lieve Vrouw van Clery en de heilige
M artinus van Tours mij een zoeten slaap verleenen !
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HOOFDSTUK XXXVII

DE UITVAL
Diepe stilte heerschte weldra in het leger, dat onder de muren
van Luik verzameld was . Geruimen tijd was het geschreeuw der
soldaten, die hun parool uitgalmden en naar hun vanen zochten, gelijk geweest aan het gehuil van verdwaalde konden, die
bezig waters met hun meesters op to zoeken ; maar ten laatste,
door de vermoeienissen van den dag overmeesterd, kropen de
verspreide soldaten onder zoodanige daken als zij konden vinden, en zij, die nergens een betere schuilplaats konden bekomen,
lieten zilch, geheel uitgeput, onder muren en heggen neervallen,
welke hun eenige beschutting tegen het veer konden verleenen,
en zulks in afwachting van den morgenstond, dien een van hun
nimmer zou aanschouwen. Een diepe slaap maakte zich bijna
van alien meester, behalve van hen, die bij de hoof dkwartieren
der twee vorsten de wacht hielden .
De gevaren en verwachtingen van den volgenden dag, tot
zelfs de streelende hoop op den schooners prijs, welke hem to
beurt moest vallen, die den vermoorden bisschop zou wreken,
verdwenen overal voor de macht van den slaap . Niet aldus
nochtans was het met Quentin gesteld . De bewustheid, dat hij
alleen met het geheim bekend was, om de la Marck in den
strijd van al de overigen to onderscheiden ; de herinnering aan
haar, die hem dit bericht had doers toekomen, en de heerlijke
gevolgtrekking, die hij met recht uit die daad makers mocht ; de
gedachte dat de fortuin hem wel op een gevaarlijk punt had gebracht, maar dat er evenwel nog een kans overbleef am zegevierend uit den strijd to komen, dit alles verwijderde van hem
alien lust tot slaap, en gaf aan zijn spieren een kracht, die de
grootste vermoeienissen tartte .
Op stellig bevel van den koning aan den uitersten post van
bet Fransche leger, op eenigen afstand rechts van de voorstad
geplaatst, scherpte hij zijn gezicht om door de duisternis keen
to dringen, welke de stall voor zijn oog verborg . Hij luisterde
gestadig met de grootste aandacht, of zich ook het geringste
geluid deed hooren, dat eenige beweging daarin kon doers
vermoeden . Maar al de klokken hadden reeds achtereenvolgens
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drie uren na middernacht geslagen, en alles bleef nag stil als
het graf.
Ten laatste, en toen hij began to gelooven, dat de uitval tot
den dageraad zou warden uitgesteld, en met vreugde bedacht,
dat hij dan des to gemakkelijker de bastaardbalk over de leliebloem van Orleans zou kunnen onderscheiden, meende hij een
brommend geluid uit de stall to hooren opkomen, gelijk aan dat
van gestoorde bijen, die zich gereed makers am haar korf to
verdedigen . Hij verdubbelde zijn aandacht en begreep, dat hij
zich niet bedrogen had, maar hetgeen hij hoorde was zoo anbeduidend en onbestemd, dat het zeer goed het geruisch van den
wind in een niet veraf gelegen boschje, of bet gemurmel van een
beek kon wezen, die, door den gevallen regen gezwollen, zich
met meet geruisch dan gewoonlijk in de Maas stortte . Deze
overdenkingen beletten Quentin, terstond alarm to geven, dat,
onbedachtzaam gedaan, hem aan strenge berisping zou hebben
blootgesteld . Maar toen hij bemerkte, dat bet geluid steeds
sterker werd en de voorstad naderde, oordeelde hij bet noodig
om zoo stil mogelijk terug to trekken en zijn oom to waarschuwen, die bet bevel voerde aver den kleinen post boogschutters,
welke hem moest ondersteunen . Allen waren terstond en met zoo
weinig mogelijk gerucht op de been . In een oogenblik stand
lord Crawford aan bun hoof d, en een boogschutter naar den koning zendende, trak hij zich tot op eenigen of stand van bet
hij zijn huffs ontstoken vuur terug, opdat bet licht, dat dit verspreidde, hen niet deed opmerken . Het geluid, dat hen steeds
was blijven naderen, had plotseling opgehouden ; maar in de
verte hoorden zij thans duidelijk bet gedreun van een menigte
yolks, die op de voorstad scheen aan to rukken .
Die luie Bourgondiers zijn op hun posters in slaap gevallen, zei Crawford zacht ; loop gezwind naar de voorstad, Cunningham, en wek de domme koeien .
Maak een omweg, zei Quentin, want mijn ooren moeten
mij verschrikkelijk bedrogen hebben, of er bevindt zich op dit
oogenblik een sterke hoop yolks tusschen ons en de voorstad .
Quentin, hernam Crawford, gij zijt een krijgsman haven
uw jaren . Zij zijn alleen blijven staan, totdat de anderen opkomen . Ik wenschte wel, dat ik wist waar zij eigenlijk waren .
Ik zal vooruit kruipen en zien of ik hen verkennen kan,
mylord.
Ga, mijn zoon, gij hebt goede oogen en ooren en een goe-
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den wil ; maar wees voorzichtig, want ik wilde u voor geen
plack 1) verliezen .
Met zijn geladen snaphaan vooruit, ging Quentin, laag bukkende, voorwaarts over een grond, dien hij 's avonds in de schemering nauwkeurig had waargenomen, totdat hij zich niet alleen
verzekerd had, dat hij zich in de nabijheid van een grooten hoop
krijgsvolk beyond, dat tusschen het hoof dkwartier van den koning en de voorstad stilstond, maar ook, dat er nog een kleinere
hoop zoo dicht bij hem was, dat hij de manschappen, waaruit
deze bestond, met elkander kon hooren f luisteren, alsof zij samen
overlegden, wat zij to doen hadden . Twee of drie eindelijk, die
zich eenigszins van de overige verwijderd hadden, kwamen tot
op den afstand van twee speer-lengten bij hem, en toen bespeurende, dat het onmogelijk was om onontdekt terug to komen,
riep Quentin overluid ; Qui vine?
Li- Li ege, c'est a dire France! antwoordde een soldaat .
Quentin schoot terstond zijn snaphaan af, waarop hij iemand
hoorde steunen en neerstorten, en to midden van een in het wild
afgeschoten losbranding van een aantal geweren, welker vuur
de grootte van den volkshoop verraadde, snelde hij naar zijn
post terug, waar hij ongedeerd aankwam.
- Uitmuntend gedaan, mijn brave jongen! zei lord Crawford. - Nu, mannen, voorzichtig naar het hoofdkwartier getrokken, want zij zijn to talrijk voor ons in het open veld .
Zij kwamen behouden op het landgoed aan, waar zij alles in
volmaakte orde vonden en Lodewijk zich juist gereed maakte
om to paard to stijgen,
waat gaat gij heen, sire? vroeg Crawford ; gij zijt hier het
veiligst onder uw eigen yolk.
In het geheel niet, antwoordde Lodewijk . Ik moet mij terstond naar den hertog begeven . Hij moet in dit gevaarvolle
oogenblik van onze goede trouw overtuigd zijn, of wij zullen de
Luikenaars en de Bourgondiers tegelijk op het lijf hebben .
Met deze woorden to paard stijgende, gaf hij last aan Dunois
am het bevel over het Fransche legertje buiten het landhuis
op zich to nemen, en aan Crawford am met zijn boogschutters
het binnenste to bezetten . Voorts beval hij, dat men vier veldstukken, die ongeveer een half kwartier uurs waren achter gebleven, zou voorbrengen, en de posten, die men bezette, hard-

1 ) Ecn kleine koperen Schotsche count .
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nekkig handhaven, maar niet vooruit trekken, welke voordeelen
men ook behalen mocht . Na deze bevelen gegeven to hebben,
snelde hij naar het hoof dkwartier van den hertog .
Het verwijl, waardoor het ten uitvoer brengen van al deze
schikkingen mogelijk werd, was daaraan toe to schrijven, dat
Quentin bij Coeval den eigenaar van het landhuis had doodgeschoten, die tot girls diende aan de kolonne, welke bestemd
was, om het aan to vallen, en welke aanval, indien hij terstond
gedaan was, waarschijnlijk een gunstigen uitslag zou gehad
hebben .
Op last van den koning volgde Durward dezen naar den hertog . Zij vonden hem ten proof aan de grootste woede, die hem
bijna buiten staat stelde om de plichten van veldheer to vervullen, wat intusschen meer dan ooit noodzakelijk was, want,
behalve een hevig gevecht, dat thans in de voorstad, op den
linkervleugel van bet gansche leper, plaats had ; behalve de aanval op het hoof dkwartier van den koning in het midden, die
dapper werd volgehouden, was er een derde kolonne Luikenaars, nog sterker in petal dan de andere, door een meer afgelegen tires getrokken, en langs bijwegen, alleen aan hen bekend,
voortgerukt . Deze was op den rechtervleugel van het Bourgondische leper gevallen, die, verschrikt door de kreten van Vive
la France! Monjoie St. Denis, welke zich met die van Liege
en Sanglier-Rouge mengden, alsmede door het denkbeeld van
verraad aan den kant der Fransche bondgenooten, dat hieruit
geboren werd, een zeer flauwen tegenstand bond ; terwijl de hertog, vloekende en schuimbekkende en den koning met alles wat
tot hem behoorde verwenschende, schreeuwde dat men op alles
wat Fransch was, zwart of wit, vuur zou geven, met welke laatste
uitdrukking hij op de witte sjerpen doelde, waardoor het yolk
van Lodewijk zich onderscheidde,
De komst van den koning, slechts van een twaalf Cal boogschutters vergezeld, waaronder ook Durward en de Balaf re
zich bevonden, deed aan de trouw der Franschen meer recht
wedervaren . Hymbercourt, Crevecoeur en andere Bourgondische
heeren, die zich reeds beroemd hadden gemaakt, namen op zich
om aan het gevecht een meer geregelden loop to geven ; en terwijl eenig nieuw krijgsvolk, waartoe de schrik zich nog niet
verspreid had, deden voorwaarts rukken, en anderen zich in den
strijd wierpen en de orde poogden to herstellen, stond de hertog
slechts als een gewoon man van wapenen to vechten . Het gedrag
van Lodewijk daarentegen was dat van een kalm, verstandig
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veldheer, die het gevaar zocht noch ontweek, en de bevelen,
welke hij gal, getuigden van zoo veel wijsheid en beleid, dat
zelf s de Bourgondische overstep niet aarzelden, die uit to voeren . Allengs geraakte bet leger in slagorde, en de aanvallers hadden van het wel bestuurde geschut veel to lijden .
Het tooneel was nu allerafgrijselijkst geworden . Op den linkervleugel was de voorstad, na dapper verdedigd to zijn, aan de
vlammen ten proof gegeven, en bet woedende element belette
niet, dat men zich nog bet bezit der gloeiende puinhoopen betwistte . In bet middelpunt onderhielden de Franschen, ofschoon
een veel grootere macht bet hoof d moetende bieden, een zoo
bestendig vuur, dat het landhuis door lichtstralen omringd
scheen, als de kroon van een martelaar . Ook op den linkervleugel
streed men aanhoudend en met of wisselend geluk, naarmate
nieuwe scharen uit de stall aanstuwden of versch Bourgonaisch
krijgsvolk uit de achterhoede opkwam .
Drie uren lang werd er met een razende woede gestreden, totdat eindelijk de dag aanbrak, waarnaar de belegeraars zoozeer
verlangden . De pogingen der aanvallers op den rechtervleugel
en bet middelpunt begonnen toen to verzwakken, en uit bet
hoof dkwartier van den koning werden onderscheidene kanonschoten gelost .
- De Heilige Maagd zij geloofd! riep Lodewijk, zoodra dit
geluid zijn ooren trof ; de veldstukken zijn aangekomen, en voor
bet landhuis is dus niets to vreezen . Zich daarop tot den Balafre
en Quentin wendende, ging hij voort ; Zegt Dunois, dat hij met
al onze mannen van wapenen, met uitzondering van die, welke
voor de verdediging van het landhuis volstrekt noodzakelijk
zijn, tusschen den rechtervleugel en de stall dringe, teneinde die
halsstarrige Luikenaars bet gestadig afzenden van versterkingen to beletten .
Oom en neef snelden naar Dunois en Crawford, die, dezen
strijd van verdediging moede, met vreugde aan dezen last gehoorzamende, en aan het hoof d van ongeveer twee honderd
Fransche edellieden, door bun schildknapen gevolgd, en door
bet grootste gedeelte der boogschutters, trokken zij dwars over
het slagveld, dooden en gewonden met voeten tredende, totdat
zij de flank der Luikenaars, door wie de rechtervleugel met
zooveel woede was aangevallen, hadden bereikt . Het toenemende daglicht deed hen zien, dat er nog steeds versche benden uit
de stall kwamen, hetzij om den slag op dat punt voort to zetten, of wel om den terugtocht der strijdenden to dekken .
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Bij den Hemel ! zei de oude Crawford daarop tot Dunois,
zoo ik niet zeker was, dat gij naast mij reed, ik zou zeggen,
dat ik u onder gindsche roovers en burgers zag, hen met uw
commandostaf in orde stellende . Alleen zoo gij het zijt, dien
ik ginds zie, dan zijt gij dikker dan naar gewoonte . Zijt gij
zeker, dat het uw schim niet is?
Mijn schim ! zei Dunois, ik weet niet wat gij zeggen wilt,
maar ik weet wel, dat ik een ellendeling zie, die mijn wapen
durf t voeren, en dien ik voor deze onbeschaamdheid ga straf f en .
In 's Hemels naam, zei Quentin, laat mij uw wraak uitoef enen !
-- U, jongeman, antwoordde Dunois, dat is waarlijk een bescheiden verzoek . Neen, deze dingen dulden niet, dat men ze
aan anderen overlaat . Daarop achteruit ziende, riep hij zijn
volgelingen toe : Fransche edellieden, vormt uw gelederen, velt
uw lansen en laten wij voor de eerste stralen der zon een weg
door die Luikensche varkens en die zwijnen der Ardennen banen,
die onze wapens tot een maskerade durven gebruiken .
De mannen van wapenen antwoordden met een luiden kreet
Dunois ! Dunois ! Leve de dappere bastaard ! En met hun
aanvoerder aan het hoof d, vielen zij in vollen galop aan . De
vijanden waren intusschen geen lafaards . Zij bestonden, behalve
uit eenige officieren to paard, geheel uit voetvolk . Het eerste
gelid plantte zijn lansen op den grand en knielde, bet tweede
bukte en bet derde stale zijn sperm over de twee eerste heen,
waardoor men den mannen van wapenen een tegenstand hood,
gelijk aan dien, welken de egel aan zijn vijand biedt . Weinigen vonden bet mogelijk om zich door dezen ijzeren muur een
weg to banen, maar Dunois behoorde tot bet getal dergenen,
wien dit gelukte . Zijn krijgsros een krachtigen spoorslag gevende,
deed hij het een sprang doen van meer dan twaalf voet, waarop
hij zich in bet midden der vijandelijke phalanx beyond, en bet
voorwerp van zijn verbittering opzocht . Maar hoe groot was
zijn verbazing, toen hij Quentin naast hem zag! Jeugd, cooed,
liefde en bet onverzettelijke besluit om to overwinnen of to
sterven, hadden den jongen Schot den besten ridder van Europa
want dezen naam had Dunois, en terecht, verkregen - doen
evenaren .
Hun lansen waren spoedig gebroken, maar de lansknechten
konden bun lange zwaarden niet weerstaan, terwijl de sperm,
waarmee deze gewapend waren, op bet stalen harnas van de
ridders en hun paarden weinig indruk maakten . Beide bleven
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intusschen alle krachten inspannen om op de plaats to komen,
waar hij, die zich de wapens van Dunois had durven toeeigenen, de plichten van een bekwaam en dapper aanvoerder vervulde ; maar plotseling vielen het Zwijnshoofd en zijn slagtanden
Dunois van een anderen kant in het oog, waarop hij tot Quentin zei : - Gij zijt waardig het wapen van Dunois to wreken, en
ik laat u die tack over . -- Balafre, sta uw neef bij, maar dat
niemand zich met de zwijnenjacht van Dunois bemoeie!
Dat Quentin met deze verdeeling van den arbeid genoegen
nam, hieraan zal wel niemand twijfelen, en elk deed daarop
zijn best om zijn eigen doel to bereiken, gevolgd en verdedigd
door zoovelen, als hem konden bijhouden .
N aar op dit oogenblik had de kolonne, welke de 1a Marck
voornemens was to ondersteunen, toen de voortgang van zijn
eigene door den aanval van Dunois werd gestuit, al het voordeel verloren, dat deze gedurende den nacht had behaald ; en
de Bourgondiers hadden met het aanbreken van den dag datgene herwonnen, wat men van de meerderheid der wapenen en
der krijgstucht verwachten mocht. De Luikenaars waren weldra tot den terugtocht genoodzaakt, en sloegen eindelijk op de
vlucht. En toen terugvallende op hen, die met de Franschen
handgemeen waren, leverde het slagveld ten laatste niets dan
een verward tooneel van strijdenden, vluchtenden, en vervolgers
op, de stroom, waarvan zich naar de muren der stall richtte en
ten laatste door de bres drong, waarlangs de Luikenaars grootendeels waren uitgetrokken .
Durward spande meer dan menschelijke krachten in, om het
voorwerp van zijn bijzondere vervolging to bereiken, dat hij nog
steeds in het gezicht had en dat, door stem en voorbeeld, alles
aanwendde wat mogelijk was, om het gevecht to vernieuwen, en
door een uitgezochten hoop lansknechten werd ondersteund . De
Balafre en onderscheidene van zijn kameraden hielden zich bij
Quentin, niet weinig verbaasd over de groote dapperheid, welke
door een zoo jeugdig krijgsman werd ten toon gespreid . Het was
de la Marck gelukt am zijn yolk in de bres een oogenblik to
doen stand houden en eenigen der eerste vervolgers terug to
slaan . Hij had een ijzeren knots in de hand, die alles neersloeg
wat hem naderde, en zoozeer was hij met bloed bedekt, dat het
bijna onmogelijk was het wapen to herkennen, dat Dunois zoozeer had vertoornd .
Thans viel het Quentin niet moeilijk om de la Marck to na&ren, want de gunstige stelling, die hij in de bres genomen
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had, en het gebruik, dat hij van zijn geduchte knots maakte,
deden de meeste aanranders minder gevaarlijke punten van aanval zoeken dan dat, hetwelk door een zoo geduchten vij and verdedigd werd . Maar Quentin, die het belangrijke van de overwinning op then v1jand beter kende, sprong onder aan de bres van
zijn paard, en bet edele deer, een geschenk van Orleans, latende
loopen waar bet goedvond, beklom hij den puinhoop, om zich
met bet Zwijn der
Ardennen to meten .
Alsof de la
Marck zijn voornemen had " bevroed, wendde hij
zich, met de ijzeren knots in de
hoogte
geheven,
tot hem, en zij
waren op bet punt
van handgemeen
to worden, toen een
vreeselijke
kreet
van zege en wanhoop den intocht
der belegeraars
fangs een anderen
kant aankondigde.
Bij dezen oorverdoovenden
kreet
verliet de la Marck
de bres, en al degenen, die zijn wanhopig lot met hem deelen wilden, door middel van horen
en stem tot zich roepende, trachtte hij naar een gedeelte der stall
to trekken, vanwaar hij naar de andere zijde der Maa~ ontkomen kon . Zijn onmiddellijke volgelingen vormden een dichten
hoop krijgshaftige manschappen, die, nooit kwarticr gegeven
hebbende, besloten waren bet niet to vragen, en zich in dil noodlottig uur in zulk een orde schikten, dat zij de geheele breedte
van de straat besloegen, waardoor zij langzaam terugtrokken,
van tijd tot tijd blijvende staan om de vervolgers bet hoofd to
bieden, velen waarvan zich reeds met een minder gevaarlijk
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werk, bet plunderer der huizen namelij k, begonnen bezig to
houden .
Het is daarom waarschijnlijk, dat bet de la Marck zou zijn
gelukt to ontkomen, daar zijn vermomming hem verborg voor
diegenen die bet op hem persoonlijk hadden gemunt, indien
niet Quentin, zijn corn de Balaf re en nog eenige boogschutters
hem hardnekkig hadden blijven vervolgen . Telkens als de lansknechten stand hielden, had er een woedend gevecht tusschen
hen en de Schotten plaats, en steeds trachtte Quentin met de la
Marck handgemeen to worden, maar deze, wiens hoofddoel
thans een veilige of tocht was, scheen elke ontmoeting van man
tegen man to ontwijken . De verwarring was allerwege groot .
Het gegil der vrouwen en bet geschreeuw der inwoners, die thans
aan al de buitensporigheden van een overwinnend krijgsvolk
waren blootgesteld, kionken afgrijselijk temidden van de nog
aanhoudende oorlogskreten . De stemmen der ellende en der wanhoop schenen met die der woede en van bet geweld to wedijveren, om zich bet luidst to doer hooren .
Juist toen de la Marck, door dit afschuwelijke schouwspel
terugtrekkende, Tangs de deur van een kleine kap_ el kwam, waaraan men een bijzondere heiligheid toeschreef, kondigden nieuwe kreten van : Frankrijk ! Frankrijk ! Bourgondie ! Bourgondie ! hem aan, dat een gedeelte der belegeraars van den anderen
kant der straat naderde en dat zijn aftocht dus was afgesneden .
--- Koenraad, zei hij daarop tot zijn onderbevelhebber, neem
al bet yolk met u, val op gindschen hoop aan en sla er u
doorheen, zoo gij kunt . Met mij is bet voorbij ; maar ik gevoel
mij toch nog in staat om eenige van die Schotsche vagebonden
naar den duivel to zenden, voor dat ik er zelf been ga .
Koenraad gehoorzaamde, en zich aan bet hoof d van de
meesten der overgebleven lansknechten stellende, rukte hij op
den naderenden vijand aan, met bet voornemen om er door
been to breken of to vallen . Een zestal van de beste manschappen bleven bij de la Marck, vastbesloten om met hem to
sterven . Zij boden den Schotten, die niet veel talrijker waren
dan zij, bet hoofd . -- Sanglier! Sanglier! riep daarop de la
Marck, zijn ijzeren knots zwaaiende. Hola, Schotsche heeren, wie
uwer beef t lust om een gravenkroon to winner? Wie beef t zin
in bet zwijnshoofd? Gij jongeman? Maar gij moet bet loon
verdienen voor dat gij bet ontvangt !
Quentin verstond deze woorden slechts onvolkomen, daar de
uitspraak door den helm bijna verloren ging ; maar in de bedoeQucntin Durward . 30
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ling van zijn tegenstander kon hij zich niet vergissen, want
nauwelijks had hij tijd genoeg gehad om zijn oom en de andere
boogschutters to zeggen, dat zij terug moesten blijven, indien zij
mannen van eer waren, toen de la Marck, met een sprong, geIijk aan dien van een tijger, zich op hem wierp, met het plan
om zijn opgeheven knots op het hoofd van Quentin to doen
neervallen tegelijkertijd dat hij met zijn voeten op den grond
zou komen . Maar Durward, wiens voet niet minder vlug dan
zijn oog scherp' was, sprang terzijde en vermeed daardoor den
slag, die noodlottig had moeten wezen, als die hem getroffen
had .
Hierop streden zij man tegen man, als de wolf met den herdershond, terwijl hun makkers van beide kanten het gevecht
bleven aanschouwen, want de Balafre schreeuwde, dat men
zuiver spel moest spelen, en dat, al had oak zijn neef met een
man niet minder geducht dan Wallace to doen, hij nag niet
voor hem vreezen zou .
Zijn vertrouwen wend gerechtvaardigd, want, ofschoon de
slagen van den wanhopigen roover gelijk de hamer op het aanbeeld neervielen, wist de jonge Schot deze echter, door de vlugheid van zijn bewegingen en zijn behendigheid in het hanteeren
van het zwaard, to ontwijken, en ze, met de punt van zijn minder geraas makend, maar meet noodlottig wapen, to beantwoorden, zoodat de reusachtige kracht van zijn vijand den invloed der vermoeienis began to gevoelen, terwijl de grand,
waarop hij streed, geheel met bloed bedekt was . Door onverminderden cooed en toorn ondersteund, bleef hij evenwel het gevecht met kracht voortzetten, en de zegepraal van Quentin
scheen nag twijfelachtig en vet verwijderd to zijn, toen hij zich
van achteren, door een vrouwenstem, bij zijn naam hoorde roepen, terwijl deze tevens uitgilde : -- Help, help! Om den wit
van de Heilige Maagd, help!
Zijn hoofd een oogenblik omwendende, zag hij terstond, dat
het Geertruida was, wier mantel haar van den schouder was
gerukt, terwijl zij werd voortgesleept door een Fransch soldaat,
een der velen, die in de nabijgelegen kapel binnendrongen, op
de verschrikte vrouwen, die daar een schuilplaats zochten, als
op hun proof waren aangevallen .
-- Wacht maar een oogenblik, riep Quentin de la Marck toe,
en ijlde heen am zijn weldoenster uit een toestand to redden,
waarvan hij al het gevaarlijke gevoelde.
lk wacht naar niemands goedvinden, zei de la Marck, zijn
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knots zwaaiende ; en tegelijkertijd began hij terug to trekken,
ongetwijfeld zeer tevreden, dat hij van zulk een vijand antslagen was.
Dan zult gij toch naar het mijne wachten, antwoordde de
Balafre ; ik zal niet dulden, dat het werk van mijn reef half
gedaan blijft . Deze woorden uitsprekende, vie! hij met zijn tweesnijdend zwaard op de la Marck aan.
Quentin vond intusschen, dat de redding van Geertruida een
werk was, dat niet in een oogenblik kon warden tot stand gebracht . Hij, die zich van haar had meester gemaakt, weigerde
zijn prijs to later varen, en terwijl Durward, door een paar van
zijn landslieden geholpen, hem daartoe noodzaakte, zag hij zich
de kans ontglippen, welke de fortuin hem tot het verkrijgen
van rijkdom en geluk had aangeboden, want toen hij ten, laatste
met de verloste Geertruida in de straat stand, vond hij deze
geheel verlaten . Den weerloozen toestand van zijn gezellin daarop vergetende, was hij op bet punt van bet Zwijn der Ardennen
opnieuw op to zoeken, gelijk de jachthond bet hert naspoort,
toen zij, zich in wanhoop aan hem vasthoudende, uitriep : - Bij
de eer van uw moeder, verlaat mij niet ! Zoo gij een man van
eer zijt, geleid mij dan naar bet huffs van mijn vader, dat eenma~.l u en gravin Isabella tot schuilplaats verstrekte ! - Urn
harentwil, verlaat mij niet !
Deze hulpkreet was folterend, maar onweerstaanbaar . Met onuitsprekelijk bittere gewaarwordingen de streelende hoop vaarwel zeggende, die hem gedurende den geheelen dag had gesteund
en op bet punt was geweest van to warden verwezenlijkt, geIeidde Quentin, als een geest, die, in weerwil van zichzelf, een
talisman gehoorzaamt, waaraan hij niet in staat is weerstand
to bieden, Geertruida naar bet huffs van Aavillon, waar hij juist
aankwam am dit en den burgemeester zeif tegen de woede van
het razende krijgsvolk to beschermen .
De koning en de hertog trokken inmiddels Tangs een bres de
stad binnen. Beide waren zij geheel geharnast, maar de laatste,
van zijn pluim tot zijn sparer met bloed bedekt, joeg zijn ros
woedend de bres in, welke Lodewijk beklom met den deftigen
tred van iemand, die aan het hoof d van een statigen optocht
is . Zij vaardigden bevelen uit am bet plunderer to doer staken
en bun verspreide bender bijeen to roepen . De twee vorsten
begaven zich vervolgens naar de hoof dkerk, zoowel ter bescherming van een aantal der voornaamste ingezetenen, die daar een
schuilplaats hadden gezocht, als teneinde een snort van krijgs-
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raad to houden, na alvorens een plechtige mis to hebben bijgewoond .
Evenals andere hoof dof f icieren met het verzamelen van zijn
onderhoorigen bezig, ontmoette lord Crawford, op den hoek van
een der straten, welke naar de Maas leidden, den Balafre, die
bedaard naar de rivier stapte, terwijl hij een bebloed menschenhoofd, met niet minder onverschilligheid dan waarmede een
jager zijn weitasch draagt, bij de Karen in zijn hand hield .
-- Welnu, Ludovick, zei Crawford, wat gaat gij met tat
kreng doen?
Het is alles wat er van een stuk werk is overgeschoten, tat
mijn neef je begonnen en bijna voltooid heeft, en waaraan ik de
laatste hand gelegd heb, zei de Balafre . Een arme drommel,
then ik ginds neb afgemaakt en die mij verzocht heeft zijn hoofd
in de Maas to werpen . Sommige lieden hebben kluchtige invallen, wanneer etagere Hemn hen aan het lijf komt, ofschoon deze
toch met iedereen den daps eenmaal aanvangt .
-- En gij gaat tat hoofd in de Maas werpen? vroeg Crawford, het akelig overschot van een mensch meer van nabij bekijkende.
- Zeker, antwoordde Lesly, wanneer men een stervende zijn
laatste verzoek weigert, loopt men gevaar van door zijn geest
vervolgd to worden, en ik houd er van om 's nachts gerust to
slapen .
-- Gij moet tat gevaar loopen, hernam Crawford . Want tit
hoofd heeft meer waarde dan gij denkt . Kom met mij, en zeg
niets .
- 0, wat tat aaangaat, hernam de Balafre, ik heb hem niets
beloof d, want het hoofd was inderdaad reeds of geslagen voordat
de tong nog recht gedaan had ; en daar ik hem niet vreesde, toen
hij nog leefde, veees ik hem, bij St . Martin van Tours, nog
minder, flu hij toot is . Bovendien, mijn goede vader Bonif acius
van St. Martin zal mij, desnoods, wel een potje wijwater geven .
Toen de mis in de hoofdkerk geeindigd en de orde in de stad
een weinig hersteld was, gingen Karel en Lodewijk er toe over
am de rechten to onderzoeken van hen, die eenige aanspraken
wegens in den slag bewezen diensten maakten . Zij, die bet graafschap van Croye en zijn schoone bezitster betroffen, kwamen
het eerst in aanmerking ; maar, tot algemeene verbazing, waren
er onderscheidenen, die op dezen prijs aanspraak maakten, en
elk van hen ondervond geen geringe teleurstelling, toen hij zag
tat hij zoo vele mededingers had. Deze omstandigheid wierp
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een geheimzinnigen twijf el op de rechten van alien . Crevecoeur
vertoonde een Zwijnenvacht, gelijk de la Marck gewoonlijk
droeg ; 1 unois bracht een gekloof d schild met zijn eigen wapen
to voorschijn, en anderen beweerden insgelijks den moordenaar
van den bisschop to hebben of gemaakt, en staaf den dit met
soortgelijke bewijzen, daar de rijke prijs, op bet hoofd van de la
Marck gesteld, aan alien den flood had bezorgd, die zijn gewone
wapenrusting hadden gedragen .
Deze onzekerheid gal aanleiding tot veel twist, en Karel
wien de onbedachtzame belof to berouwde, welke de hand en
rijkdommen van zijn schoone vasal op zulk een spel had gezet,
begun de hoop to voeden, flat hij een middel vinden zou, om al
deze met elkander strijdige aanspraken to ontwijken, toen lord
Cr wford binnentrc, en de Balafre hem volgde, beschroomd
en schoorvoetend, als een bulhond, die, in weerwil van zich zelf,
aan de leis wordt voortgetrokken. - Weg met uw vachten en
beschilderd ijzer! riep hij . Niemand flan hij, die bet zwijn velde,
kan zijn tanden vertoonen!
Zoo sprekende, wierp hij bet bloedige hoofd op den grond,
en bet werd dadelijk voor flat van de la Marck herkend .
Crawford, zei Lodewijk, terwijl Karel in stille misnoegde
verbazing zat verzonken, ik hoop, flat bet een van mijn getrouwe
Schotten is, die den prijs heeft behaald.
Het is Ludovick Lesly, sire, dien wij den Balafre noemen,
antwoordde de oude krijgsman .
Maar is hij een edelman? vroeg de hertog ; is hij van
adel? Zonder flat heeft hij geen aanspraak op den prijs .
Hij is voorzeker een vrij ruw gehakt stuk bout, antwoordde
Crawford, op den langen, verlegen boogschutter ziende ; maar
ik sta er voor in, flat hij van een goede snort is . Hij is een telg
van de stain der Rothen, een geslacht zoo adellijk, als eenig in
Frankrijk of in Bourgondie.
Er is dan niets aan to doen, hernam de hertog, en de
schoonste en rijkste erfgenaam van Bourgondie moet de bruid
van een ruwen huurling worden, of in een klooster haar dagen
eindigen ! -- De eenige dochter van onzen getrouwen Reinold
van Croye! -- 1k ben al to onbedacht geweest
Een dichte wolk bedekte zijn voorhoof d, tot de niet geringe
verbazing van zijn hovelingen, die hem zelden bet minste blijk
van berouw over een genomen besluit hadden zien betoonen .
Een oogenblik geduld, zei lord Crawf ord daarop, en de
zaak zal misschien nog zoo erg niet zijn als uwe hoogheid zich
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verbeeldt . Hoor maar wat deze vriend to zeggen heef t,
welnu,
man, grog hij, zich tot den Balaf re wendende, voort, spreek dan
op, voor den drommel !
Dezen lompen soldaat echter, die zich wel door Lodewijk, aan
wiens gemeenzaamheid hij gewoon was, kon doen verstaan, was
het onmogelijk om zijn plicht in een zoo schitterende vergadering uit to drukken . Daarop een schouder naar den kant der
vorsten keerende, op een onnoozele wijze glimlachende en zijn
gelaat vertrekkende, was hij slechts in staat om deze woorden
uit to brengen ; - Saunders Souplesaw . . ., en bet overige bleef
hem in de keel utters .
Met verlof van uwe majesteit en van uwe hoogheid, hernam toen lord Crawford, moet ik voor mijn ouden landgenoot
en wapenbroeder het woord doen . Weet dan, dat een waarzegget in zijn land hem voorspeld heeft, dat de fortuin van zijn
huffs door een huwelijk zou worden gemaakt ; maar daar hij,
gelijk ik, een weinig versleten is, meet van de herberg dan van
een salon houdt, en om kort to gaan, zekere soldaten-hebbelijkheden heef t, die hem grootheid tot een last zouden doen wezen,
heef t hij mijn raad opgevolgd en draagt zijn rechten, uit bet
afmaken van de la Marck gesproken, over op hem, die de eigenlijke overwinnaar van bet Zwijn, en de zoon van zijn zuster is .
Voor de wijsheid en trouw van dien jongeman durf ik mij
verantwoordelijk stellen, zei Lodewijk, die verheugd was van to
zien, dat de fortuin een zoo schooners prijs geschonken had aan
iemand, op wien hij hopen mocht eenigen invloed to kunnen uitoefenen . -- Zonder zijn waakzaamheid en beleid waren wij verslagen geweest . -- Hij was het, die ons van den uitval vooraf
kennis heef t gegeven .
-- In dat geval, zei Karel, ben ik hem eenige vergoeding
verschuldigd, dat ik aan zijn mededeeling heb getwijfeld .
-- En ik, zei Dunois, kan van zijn dapperheid getuigen .
M aar, riep Crevecoeur, of schoon de oom een arm Schotsch
edelman is, volgt daaruit nog niet, dat ook de neef dit wezen
moet .
-- Hij is van bet huffs van Durward, antwoordde lord Crawford, afstammeling van dien Allan Durward, die groot-kanselier
van Schotland was .
0 ! hernam Crevecoeur, indien bet de jonge Durward is,
dan heb ik nets meet to zeggen . De fortuin heeft zich al to
duidelijk in zijn voordeel verklaard, dan dat ik langer met haar
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grillige majesteit zou willen worstelen .
-- Nog hebben wij to onderzoeken, hernam Karel op nadenkenden toon, hoe de jonkvrouw over dezen vreemden gelukzoeker denken zal .
Bij de heilige mis, antwoordde Crevecoeur, ik heb maar
al to veel redenen om to vermoeden, dat uwe hoogheid haar
thans vrij vat handelbaarder zal vinden, dan bij vorige gelegenheden . Maar waarom zou ik dezen jongeman zijn bevordering
misgunnen? Het is toch aan het vernuft, den cooed en de standvastigheid, dat hij rijkdom, rang en schoonheid is verschuldigd .
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