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‘Lopen jongens, lopen,’ spotte Marco (Blz. 12)
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Inleiding
Boven op de tafel van de kleine boerenherberg stond Marco de Zanger. 't Was wel
een zonderlinge plaats; maar Marco was ook een zonderling mannetje. Iedereen
kende hem en iedereen hield van hem. Want iedereen wist maar al te goed, dat Marco
de enigste man was in het grote gebied van Graaf Otto, die nog iets dorst te zeggen
en die nog kans zag een lach, te toveren op de gezichten der boeren.
Ook nu, terwijl hij daar boven op de tafel stond en met z'n kleine guitige oogjes
rondloerde en uit z'n altijd lachende mond de grappen en leutige liederen de ruimte
ingolfden, ook nu zaten al die moe gewerkte boeren vol aandacht te luisteren en
vergaten zij voor enkele ogenblikken de ellende, waaronder zij gebukt gingen.
Natuurlijk had Marco succes! Net als altijd. Waar Marco verscheen, vulde de
herberg zich onmiddellijk. Ook hier was het van mond tot mond gegaan: ‘Marco is
in 't dorp! Marco zingt voor ons!’ Al menig belangrijk nieuws had de zanger bekend
gemaakt. 't Was geen opwekkend nieuws. In 't gebied van graaf Otto gebeurde weinig
prettigs; 't was àl leed en ellende. Maar Marco wist ook nu weer te troosten; ook nu
had hij weer kans gezien, de daverende lach uit de kelen der boeren los te slaan.
Maar plots versomberde Marco's ogen en stierf de lach om zijn mond weg. En
boven het rumoer klonk z'n scherpe stem:
‘Vrienden luistert! Een nieuw lied. Het wordt opgedragen aan onze geëerde Heer
en Meester: graaf Otto, de wreedaard!’
Nauwelijks hadden deze woorden door de zaal geklonken of er viel een doodse
stilte. Met een schrikachtige beweging richtten alle aanwezigen zich naar de zanger,
die 't bestaan dorst, zo iets te zeggen. De boeren begrepen dadelijk, dat Marco hun
iets ernstigs te zeggen had. De uitdrukking in
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zijn ogen, de bittere trek om de fijne lippen bewezen het. Ze wisten het allemaal: een
lied over de graaf zingen was één van de gevaarlijkste dingen, die men kon doen.
Want overal loerden de vele dienaren van de graaf en wee degene, die gesnapt werd.
Hier gebood alleen de graaf. De boeren waren machteloos en konden niet anders dan
gehoorzamen. Alle pogingen, om hierin verbetering te brengen, waren mislukt.
Klachten, gericht tot de ver-weg-wonende machtige keizer, schenen niets te helpen!
Marco liet de boeren niet lang met hun sombere gedachten bezig. Hij had hun nog
iets veel ernstigers te vertellen en dat zou hij doen, zonder zich om de grafelijke
soldaten te bekommeren.
Opnieuw klonk zijn stem door de wachtende stilte:
‘Het gruwellied van graaf Otto!’
Marco deed een stapje voorwaarts, boog z'n hoofd wat voorover, zodat de punt
van z'n muts omlaag dook en begon toen op fluisterende toon:
‘Hij leefde eenzaam in zijn huis
En werkte gans de lange dag.
Hij diende zo niet alleen de graaf,
Maar ook sinds jaren al, diens vader.
En altijd was hij trouw en eerlijk.
Maar bij 't vergaan der jaren
In zware arbeid doorgebracht,
Verzwakten ook zijn krachten.
Wie zou hem rust misgunnen
Na zulk een werkzaam leven?
Een groot en woest stuk land
Had hij, na jarenlange arbeid,
Gans alleen in vruchtb're grond herschapen.
En al de voordelen, die het opbracht
Had hij, als eenvoudig dienaar, zijn Heer gegeven.
Nu hoopte hij een weinig loon te ontvangen:
Hij vroeg niets anders, dan zijn oude dag,
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Rustig te mogen doorbrengen in zijn huisje,
Op een klein stukje land
Het nodige te verbouwen,
En zo zijn levenseinde af te wachten.
O! Toen had gij onze graaf eens moeten zien!
Zijn ogen rolden woest en wild
In het van gramschap rode hoofd.
‘Wat rusten!’ riep hij kwaad en luid,
Het leven is geen rusten!
Nog veel te goed ben ik geweest,
Reeds veel te lang heb jij geluierd.
Aanhoor dus mijn gebod:
Een nieuw stuk hei zal binnen het jaar,
Door jou geheel beplant zijn.
En pas op, dat niet één van mijn soldaten
Je treffen mocht in 't niets doen! Hoe de oude man ook bad en smeekte
't Was alles tevergeefs.
De wrede graaf was reeds verdwenen.
Een enkele soldaat, op zijn bevel gebleven,
Dreef de oude man vlug voort
Naar 't grote dorre heivlak,
Dat hij nu ontginnen moest’.

Marco zweeg. In een angstige spanning hadden alle boeren geluisterd. Een dof,
afkeurend gemompel klonk nu door de herberg. Vuisten balden zich in machteloze
woede. Maar Marco's lied was nog niet uit. Even wenkte hij met de hand om stilte;
dadelijk waren alle hoofden weer vol aandacht naar de zanger opgeheven en zacht
klonk weer z'n ernstige stem door de stilte:
Hier kon geen zwoegen baten,
Hier hielp geen hulp, door anderen
In 't midden van de nacht geboden.
De opgelegde taak was veel te zwaar.
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Toch hield de arme grijsaard vol.
Hij werkte bijna dag en nacht.
Soms knikten wel zijn knieën
En viel hij uitgeput in 't zand.
Zo nu en dan gleed, ondanks alles,
Het werktuig uit z'n bevende handen.
Dan deed een stomp of stoot der dienaren
Hem opstaan en het werk hervatten.
Helaas, de arme stakker kon niet meer,
Hij smachtte slechts naar het einde.
Dat kwam, goddank voor hem, maar al te gauw.
Toen op een dag, de graaf temidden van zijn knechten,
De vorderingen kwam aanschouwen,
Zocht hij vergeefs de arme oude man.
Maar plots wees één der knechten
Met luide schreeuw een zwarte massa aan:
‘Ziet heer, daar ligt hij weer te luieren’.
‘Haha! Komt mannen!’ klonk Otto's ruwe stem,
‘Laat ons de luiaard wekken’.
En onder luid gelach stoof heel de stoet vooruit.
't Was Otto zelf, die ruw en wreed
Het lichaam van de grijsaard aangreep,
Terwijl hij riep: ‘Wordt wakker man,
't Is nu toch heus geen tijd van rusten.
Die grappenmakerij heeft lang genoeg geduurd!
Sta op en werk en houd je niet zo slapend!’
Zo spotte vals en wreed de graaf,
Terwijl toch ieder der soldaten duidelijk zag,
Dat uit 't lichaam van de oude werker,
Reeds lang 't leven was geweken.
Tot eindelijk één van hen de moed had,
Zijn meester fluisterend toe te roepen:
‘Heer Graaf! - De man is lang reeds dood!’
Een luide, schrille lach klonk na dit vreselijk woord.
‘Haha! De man is dood. Zo'n slimmerd.
Haha! Nu is hij zeker van zijn taak bevrijd!’
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Welnu, dan zal een ander van dit volk
Het werk van deze man voltooien!’
Toen ging de wreedaard heen.
Aan 't dode lichaam van de afgesloofde grijsaard,
Schonk hij niet de minste aandacht.
Dat liet hij liggen in het open veld.
Trouwe vrienden kwamen in 't duister van de nacht
De oude stakker, de laatste eer bewijzen.
Zij baden droef en zacht, bij 't zelf gegraven graf.

Marco zweeg. Zijn lied was uit. Een traan, die even schitterde in z'n ogen, werd vlug
weggewist. Onbeweeglijk bleef Marco nog enkele ogenblikken op de tafel staan.
Toen begon langzaam aan een dof en somber gebrom de stilte te verstoren. De boeren
waren veel gewend.... maar dit.... neen.... dit was te erg. Eindelijk klonk er boven 't
doffe brommen een duidelijke stem, die vroeg:
‘Wie was die arme oude stakker Marco?’
't Was alsof de Nar plotseling opschrok.
‘Je vraagt wie dat was?’ riep hij uit. Marco's vuisten balden zich, z'n ogen schenen
vonken te schieten.
‘Wie dat was?’ herhaalde hij.
‘Die man, die grijsaard.... was mijn vader. Of 't al niet erg genoeg was, dat mijn
moeder reeds lang van armoe en ellende was omgekomen, nu had de graaf ook mijn
vader zo geplaagd en vervolgd, dat hij van uitputting stierf! Wie zal ons ooit van die
wreedaard verlossen? Ja.... ik weet, dat jullie allemaal gebukt gaan onder de macht
van die dwingeland. Jullie sloven en sjouwen de ganse dag alleen voor hem. Voor
jezelf rest er niets, dan een hap droog brood. En het ergste is nog wel, dat jullie
machteloos zijn. Niemand kan in deze ellendige toestand enige verbetering brengen.
Maar wat zeg ik? Niemand? Toch wel vrienden! Ik, Marco de Nar, ik zal jullie helpen.
Ik zal jullie zaak bepleiten. Houdt moed dus!
Hoe lang 't zal duren, weet ik niet! Maar ik verzeker
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jullie, eens zal de macht van die duivelse graaf Otto gebroken worden’.
Nauwelijks hadden deze bemoedigende woorden door de zaal geklonken of er
gebeurde iets verschrikkelijks. De boeren kregen zelfs geen gelegenheid om hun
instemming met Marco's taal te betuigen. Want zo aandachtig hadden allen naar de
Nar opgezien en geluisterd, dat niemand bemerkt had, dat de deur van de herberg
geopend was en twee soldaten van graaf Otto binnentraden. En als donderslagen
klonken de woorden door de herberg:
‘In naam van dezelfde graaf Otto, zijt gij onze gevangene, Marco! Je kunsten zijn
uit. Een prettig klein hokje wacht je in 't kasteel!’
Een hevige schrik had zich meteen van alle boeren meester gemaakt. Angst voor
graaf en soldaten deed hen beven. Niemand, die er aan dacht voor de Nar in de bres
te springen. Dus was Marco verloren?
Het leek er niet op. Marco was weer helemaal Nar geworden. Lachend stond hij
daar weer op de tafel. En als een vreugdekreet klonk het:
‘De nar groet U, dappere soldaten van een nog dapperder heer! Wil je mij hebben,
volgt me dan. Volgt me en ik zal jullie laten lopen, tot je er bij neer valt! Kijkt, daar
gaat Marco!’
Ha, zoiets hadden de boeren nog nooit meegemaakt. Daar wipte Marco van tafel
naar tafel over de verbaasde boeren heen, naar 't achterste gedeelte van de zaal. Daar
bevond zich ook nog een kleine deur. Zo gauw de Nar die bereikt had, keerde hij
zich nog even om en riep:
‘Tot ziens vrienden! Mijn volgend lied over de graaf zal vrolijker wezen!’
Toen verdween Marco door 't kleine deurtje. Enkele ogenblikken later bevond hij
zich op de weg, die naar 't bos leidde.
De boeren konden zich dit keer niet bedwingen en barstten in een luide schaterlach
uit.
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‘De vogel is gevlogen!’ riepen ze.
‘Wie Marco grijpen wil, moet vlugger zijn’.
‘Houdt jullie stil!’ snauwden de soldaten. ‘We zullen jullie dat lachen wel betaald
zetten. Maar eerst moeten we Marco hebben. Vlug, een paard! We zullen die
vervloekte grapjas spoedig te pakken hebben’.
Er was echter niemand, die aanstalten maakte om voor de soldaten een paard te
halen. Dus moesten ze 't zelf doen. Eén der soldaten spoedde zich naar de stal achter
de herberg en vond daar werkelijk een paard. Weldra stond dit voor de herberg en
hup, daar zaten de twee soldaten op 't ene beest, dat meteen wegdraafde in de richting,
waarin Marco verdwenen was.
De boeren waren onmiddellijk onder de indruk van deze onverwachte
achtervolging. Achter de soldaten aan waren ze naar buiten gelopen. Nu ze dat paard
zo snel zagen wegdraven, vreesden ze het ergste.
‘Ze halen hem in’, meende er één.
‘Ik geloof het nooit!’ beweerde een ander. ‘Marco zal hen wel te vlug af zijn!’
‘Laten we het hopen’, dachten de meesten.
Maar erg zeker waren ze niet van de afloop. Op een eerbiedige afstand volgden
ze de soldaten. Kijk, daar stoof Marco door de bocht.... maar.... enkele ogenblikken
later het paard ook. ‘Nu hebben ze hem vast’, jammerden de boeren en ze kwamen
nog wat dichterbij.
‘Nu hebben we hem’, juichten de soldaten. Maar tot hun grote verbazing konden
ze, eenmaal door de bocht, geen spoor van Marco meer ontdekken. Ze keerden terug,
reden heen en weer, maar de zanger scheen gevlogen. ‘Hij kan onmogelijk weg zijn’,
sprak één der soldaten. ‘Hij moet hier nog wezen. Hij heeft zich vast in het
kreupelhout verscholen. We moesten de struiken eens even grondig doorzoeken
makker!’
Hup, daar sprongen de twee soldaten van hun paard. In koortsachtige ijver sloegen
ze met hun lange sabels door
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het kreupelhout. De boeren keken angstig toe. Ja, nu was Marco verloren, nu moest
hij wel te voorschijn komen, dachten ze. En Marco kwam ook te voorschijn; maar
anders dan ze verwachtten. 't Gebeurde allemaal bliksemsnel. Maar de boeren zagen
het duidelijk. Iets zwarts gleed langs de stam van een boom naar beneden. Twee
vlugge sprongen over de weg; één in de hoogte en.... daar zat Marco de Nar op het
paard van de soldaten.
Vrolijk zwaaide hij met zijn narrenmuts de lachende boeren goedendag. De soldaten
sprongen toe; maar ze waren te laat. Lachend wendde Marco het hoofd en riep
spottend:
‘Lopen jongens! Lopen! Houd je sabel goed vast man, anders kun je Marco straks
niet raken. En nog bedankt voor 't paard. De groeten aan je meester!’
De afstand tussen Marco en z'n woedende achtervolgers werd steeds groter, zodat
deze de vervolging al heel gauw opgaven. Ze namen dit keer maar geen notitie van
de lachende boeren, maar trokken dadelijk naar 't kasteel. Ze begrepen wel, dat er
achter hun ruggen gespot zou worden over hun mislukking. Maar ze wisten ook, dat
ze spoedig met meerderen terug zouden komen, om wraak te nemen. Die wraak liet
zich niet lang wachten. Reeds in de avond van deze Zondag werd overal bekend
gemaakt: ‘Graaf Otto verbant Marco de Nar uit zijn rijk! De boeren, die hem geholpen
hebben bij zijn vlucht, zullen een extra schadevergoeding betalen. Iedereen, die van
nu aan Marco nog durft te helpen, wordt gevangen genomen. Het huis, waarin de
zanger gastvrijheid vindt, zal in brand gestoken worden’.
De boeren aanvaardden deze nieuwe straf en bedreiging gelaten. Ze wisten dat
Marco in veiligheid was en ze hoopten op de toekomst.
En Marco de Nar?
Marco wist, waartoe graaf Otto in staat was. Hij reed dan ook onvermoeid door,
tot hij wist, dat hij 't grondgebied van de graaf verlaten had.
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Toen zocht hij een eenvoudige herberg op om daar de nacht door te brengen. Marco
de Zanger was nu verbannen uit z'n land, dat hij helpen wou! De toekomst, die hem
wachtte, was duister. Zou hij in werkelijkheid iets kunnen doen voor zijn volk, dat
zo wreed verdrukt werd?
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Eerste hoofdstuk.
De Keizersstad
't Was een zonnige dag. De vogels zongen hun schoonste liederen in de bomen aan
weerszijden van de weg. Ze sprongen en hipten over de weg alsof ze niet in 't minst
bevreesd waren voor de eenzame wandelaar, die daar lustig fluitend en zingend
voortstapte. De man was klein van gestalte en had boven z'n spitse neus een paar
guitige, stralende ogen, die van vreugde en durf getuigden. Z'n kleding was zeer
zonderling voor deze landstreek! Vooral het puntig toelopende mutsje gaf het mannetje
een zeer grappig voorkomen.
Er was echter op deze vroege morgen niemand, die daar acht op sloeg. De man
had deze bosweg voor zich alleen. Na enige tijd echter hield het bos op en bereikte
de kleine wandelaar de straatweg.
‘Goddank’, klonk het opgewekt, ‘eindelijk in het gezicht van de stad’.
En werkelijk, in de verte doemden de torens en de huizen op van de grote
keizersstad. Eerst nog flauw en vaag, maar onder 't voortdurend voortstappen werden
hun omtrekken steeds scherper. Bij een kromming van de weg stond de man stil.
Tussen twee zware boomstammen was een houten nis aangebracht, waarin een
eenvoudig houten Mariabeeld geplaatst was. De man ontblootte het hoofd en knielde
neer voor het beeld. Zacht bad hij:
‘O lieve Moeder Maria! Als gij mij helpt zal ik slagen. Gij weet, het is geen wraak,
die mij drijft; ik zoek geen ijdele zelfvoldoening. Ik heb een groot een moeilijk werk
op mij genomen. Ik weet, dat ik de enige ben, die iets voor
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die verdrukten kan doen, al weet ik zelf nog niet, hoe. Maar ik heb al mijn vertrouwen
op U gesteld. Help mij dan, Moeder Maria’.
Nog enkele ogenblikken lag de man daar, met gebogen hoofd en gevouwen handen.
Toen sprong hij plotseling op en als een vreugdekreet klonk het:
‘Vooruit! Nu naar de Keizersstad!’
Marco's grote taak was begonnen. In de keizersstad hoopte hij hulp voor de mensen
van zijn land te vinden. 't Was nu reeds een week geleden, dat hij zijn land ontvlucht
was. Het paard had hij teruggezonden, te voet was hij verder gegaan. En nu.... nu
stond hij voor de poorten van de stad. Ze waren op dit uur van de dag reeds geopend,
zodat hij ongehinderd kon binnentreden. Marco bemerkte onmiddellijk, dat er in
bijna alle straten, die hij doorliep, een buitengewone drukte heerste. Dit kon niet
gewoon zijn, 't leek wel of de hele bevolking op de been was. En dat zo vroeg in de
morgen. Hier moest iets bijzonders gaande zijn. Alle mensen bewogen zich bovendien
in dezelfde richting naar een bepaald doel. Marco liet zich maar meevoeren, net
zolang, tot hij met de massa op een groot en breed plein kwam, waar de mensen reeds
zo dicht opeen stonden, dat hij niet verder kon. Deze geweldige mensenmassa wekte
natuurlijk de nieuwsgierigheid van Marco.
‘Wat gebeurt hier toch?’ vroeg hij dan ook al gauw aan één van de mensen naast
zich. Verwonderde blikken van de omstanders richtten zich op dat kleine vreemde
manneke. Iemand antwoordde:
‘Pinto wordt vandaag begraven!’
‘Pinto!’ herhaalde Marco, ‘Pinto?.... Wie is dat, Pinto?’
Nu werd er toch even zacht gelachen.
‘Haha, manneke’, klonk een stem. ‘Wie ben jij, dat je niet weet, wie Pinto is? Wie
kent de lieveling van de keizer niet? Gek was ie met Pinto....’
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‘En wat is er dan gebeurd met Pinto?’ vroeg Marco verbaasd.
‘Pinto is verongelukt’, antwoordde iemand. ‘'s Keizers trouwe Nar is dood. De
Keizer is daar zeer bedroefd over en zal zelf in de rouwstoet meegaan’.
‘Dus 's Keizers nar wordt begraven!’ riep Marco uit.
‘Goed begrepen, mannetje’.
‘En komt de rouwstoet met de keizer hierlangs?’ vroeg Marco.
‘Wis en waarachtig. Maar zo'n klein kereltje als jij zal daar niet veel van zien!’
Luid trompetgeschal maakte een verder gesprek onmogelijk. Want onmiddellijk
daarop golfde het over het plein:
‘Ze komen, ze komen!’
Er kwam ook meteen beweging in de massa. Iedereen wilde nog zoveel mogelijk
naar voren dringen, om toch maar niets van het buitengewone schouwspel te missen.
Ook Marco deed z'n best en in enkele ogenblikken gelukte het hem, door heel de
menigte heen te dringen, zodat hij weldra vooraan stond. Hij was net op tijd, want
de stoet naderde al. Voorop reden ruiters in kleurige kledij. Zij bliezen op grote
glinsterende trompetten. Daarachter kwamen de hovelingen, ieder in hun eigen
klederdracht. Op deze volgden acht statig voortstappende mannen, geheel in 't zwart
gekleed. Zij droegen op een baar het lichaam van de dode nar. Een grote wit-zwarte
doek bedekte het lijk. Maar op het doek lag, voor ieder zichtbaar, de groengekleurde
narrenmuts van Pinto en ook het korte, rode stokje, dat de nar tijdens zijn leven steeds
bij zich had. Vlak achter de lijkbaar liepen twee geestelijken in hun bruine habijten.
Dan volgde weer een stoet van hovelingen en dienaren. Tot eensklaps de keizer
verscheen, gezeten op een zwart glanzend paard, gehuld in z'n prachtig keizerlijk
gewaad. In z'n rechterhand hield hij het grote, ontblote zwaard omlaag gericht. Z'n
donkere ogen in 't vriendelijk
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ernstig gezicht staarden recht voor zich uit en zagen niets van de bewonderende en
eerbiedige blikken, welke vanuit de menigte op hem gericht waren. Statig stapte het
paard met zijn machtige berijder voort.
Marco zag hem naderbij komen. Hij zag ook, hoe alle hoofden eerbiedig bogen maar zelf bleef hij rechtop staan.
Want plots - bij het voorbij trekken van de droeve stoet, was een groots plan in
zijn hoofd opgekomen. Als 's keizers nar dood was, zou een nieuwe nar zijn intrede
aan 't hof moeten doen. Waarom zou hij, Marco, de plaats van Pinto niet innemen?
Marco bedacht zich niet lang. Zo gauw de keizer hem genaderd was, begon Marco
aan de uitvoering van zijn plan. Ineens werd de regelmaat der dingen gestoord. Marco
had zich van de mensenmenigte losgemaakt en was naar voren gesprongen, vlak
voor het paard van de keizer. Hij greep de teugels en hield daarmee het plotseling
steigerende dier in bedwang. En ineens klonk Marco's vrolijke stem over het stille
plein:
‘Gegroet, o keizer, gegroet! Laat Uw nar Uw nar begraven!’
Het volk rondom stond verbaasd en begreep niets van deze storende gebeurtenis.
De hovelingen keken hun keizer aan en traden reeds een stap naderbij, om deze
vreemde, brutale rustverstoorder zo gauw mogelijk te verwijderen. Ook de keizer
zelf keek met de grootste verwondering naar dat kleine kereltje, dat daar zowat aan
de teugels van zijn paard hing. Toch wenkte hij z'n hovelingen, nog niet in te grijpen.
Maar allesbehalve vriendelijk riep hij Marco toe:
‘Wat betekent dat man, wat wil je?’
‘Een lach toveren, om Uw lippen, keizer’, was Marco's antwoord.
‘Wie geeft U het recht zo op te treden?’ vroeg de keizer.
‘Mijn koningschap, majesteit!’
De verwondering van de keizer werd nog groter. En streng klonk het dan ook:
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‘Ik erken geen koningen in mijn land!’
‘Vergun mij het tegendeel te beweren, o keizer’, riep Marco uit, terwijl hij de
teugels van het paard losliet en nu vlak bij de keizer kwam staan. Fluisterend
vervolgde hij:
‘U bent in Uw keizerlijke hoogheid alleen met Uw verdriet en Uw zorgen. Naast
U moet tronen een andere vorst: de koning van de lach. En daarom, o majesteit bid
ik U: Laat een nieuwe nar, Uw oude, dode nar begraven!’ De woorden van Marco
schenen eindelijk doel getroffen te hebben. Want er speelde nu een glimlach om de
lippen van de keizer en veel vriendelijker dan tevoren klonken zijn woorden:
‘Hoe is Uw naam?’
‘Marco, majesteit’.
‘En waar kom je vandaan?’
‘Uit een ver en vreemd land, o keizer, waar de mensen sinds lang het lachen
verleerd hebben!’
‘Welnu dan’, klonk het daarna Marco als muziek in de oren: ‘het zij zo, jij zult
mijn trouwe Pinto opvolgen. Neem plaats in de stoet, Marco de Nar!’
Marco uitte een korte dankbetuiging en haastte zich naar de lijkbaar. Daar bleef
hij achter lopen, tot de stoet de begraafplaats bereikte. Marco had grote moeite z'n
aandacht op de droeve plechtigheid te richten. Hij had het wel kunnen uitjubelen,
dat hij zo onverwacht en heel toevallig z'n nieuwe plaats zo dicht naast de keizer had
veroverd. Dat gat een prachtige kans, om in de naaste toekomst voor de belangen
van zijn vrienden op te komen. Weinig vermoedde Marco, dat er nog heel wat
gebeuren zou, voor het zover was. Maar nu was hij dan 's keizers nar. Op de terugtocht
naar het paleis liep Marco vlak naast het paard van de keizer. De meeste mensen
hadden maar heel weinig gemerkt, van wat zich op de heenreis had afgespeeld. Maar
nu ze naast de keizer dat kleine mannetje zagen voorttippelen, het hoofd gedekt met
de groene muts van Pinto en in z'n handen de rode stok van de begraven nar, nu
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begrepen allen onmiddellijk, dat Pinto z'n opvolger reeds gevonden had. En 't drukke
gesprek, dat tussen keizer en nar gevoerd werd, de glimlach die voortdurend om 's
keizers lippen speelde, bewezen het volk, dat tussen beide mannen reeds een verbond
van trouw en vriendschap gesloten was.
Intussen had de stoet het keizerlijk paleis bereikt. Een grote marmeren trap gaf
tussen twee hoge pilaren toegang tot de grote hall. Statig besteeg de keizer de trappen,
op de voet gevolgd door z'n nieuwe nar. En overal waar in hall en gangen dienaren
eerbiedig terzijde traden en even het hoofd bogen, uit eerbied voor hun keizer, klonken
uit diens mond de woorden: ‘Marco de Nar, opvolger van Pinto!’
En opnieuw bogen alle dienaren. Deze korte kennismaking was voor allen
voldoende. Iedereen wist nu, dat ze naast de keizer, ook dat kleine, grappige mannetje
te gehoorzamen hadden. De nar stond hier onder de keizer, boven alle anderen.
Weldra bevonden keizer en nar zich in één der kleine vertrekken van het paleis.
De keizer zette zich onmiddellijk in een eenvoudige, donker gekleurde zetel neer en
gebood:
‘Sluit de deur Marco. Kom dan naast me zitten en luister’.
Marco schoof twee zware grendels op de deur, nam een laag zitbankje en hurkte
zo naast z'n meester neer.
‘Luister Marco’, herhaalde de keizer.
‘Als je mocht denken, dat het keizerlijk paleis een middelpunt van vreugde en
genot is, als je mocht menen, dat een tijd van louter zonneschijn is aangebroken, dan
vergis je je Marco’.
‘De nar zelf is niet aan veel vreugde gewend, majesteit. Het is juist zijn werk, een
lach van geluk op de gezichten van z'n medemensen te toveren!’
‘Probeer dat ook hier, Marco’, hernam de keizer. ‘Toen ik je deze morgen voor 't
eerst ontmoette, heb ik trouw en eerlijkheid in je ogen gelezen. Daarom heb ik je tot
mijn
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nar verkozen. En ik weet zeker, dat ik mij niet vergis en dus nooit spijt van m'n besluit
hebben zal. Maar jij.... Marco.... Heb jij je niet te gauw aan de dienst van de keizer
verbonden? Je weet immers nog niets, van wat zich hier allemaal afspeelt. Je hebt
er nog geen besef van, welke zware verplichtingen je op je genomen hebt’.
‘De nar aanvaardt ze bij voorbaat, Majesteit!’
‘Ja, dat is gauw gezegd. Narrenwoorden vloeien snel. Weet je.... dat je in macht
bijna de gelijke van de keizer bent? Weet je, dat al mijn dienaren ook jou te
gehoorzamen hebben? Maar daarom is het ook jouw plicht, bij al m'n besprekingen
tegenwoordig te zijn; daarom zullen ook mijn geheimen de jouwe, mijn vijanden
jouw vijanden zijn. Daarom zul je mij te beschermen hebben tegen de listen van mijn
benijders en zul je, bijna dag en nacht moeten waken, om al hun valse pogingen te
verijdelen. Daarom vooral, o nar, zul je door je altijddurende opgewektheid en
vrolijkheid de zorgen en verdrietigheden van mijn leven moeten verlichten en
verdrijven’.
De keizer zweeg! Bijna vragend keek hij de nar aan. En toen deze niet van plan
scheen enig antwoord te geven, vroeg de keizer:
‘Welnu Marco, wat denk je.... wil je niet liever heengaan?’....
‘Heengaan, majesteit?’ sprong Marco op. ‘Ik denk er niet aan! Mijn plaats is aan
Uw zijde. Uw zorgen zullen de mijne zijn. U kunt geheel en al op mij rekenen’.
‘Dank je Marco! De komende dagen zullen je veel onthullen, waar je nu nog niets
van vermoedt. Maar genoeg voor vandaag. De zorgen opzij!’
‘Een lied Majesteit? Hebt U al het drama van de dolle duivelsdans al eens gehoord?’
‘Neen Marco,.... ik zal het graag beluisteren. Maar straks! Men wacht ons nu in
de eetzaal!’
Zo was Marco in het paleis van de keizer gekomen. Maar reeds deze eerste dag
besefte Marco, dat hij een uiterst
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zware taak op zich genomen had. Tijdens en na de maaltijd had hij al zijn krachten
ingespannen en z'n leukste kwinkslagen ten beste gegeven; maar niets was in staat
geweest de keizer voldoende op te vrolijken. Zeker; de keizer had met belangstelling
het lied van de dolle duivelsdans aangehoord. Maar, waar de hovelingen schudden
van het lachen, had de keizer nauwelijks geglimlacht. Onmiddellijk na al die
vrolijkheid was de keizer weer in z'n sombere gepeins verzonken en hoorde hij niet
eens de vragen, die Marco hem stelde.
Marco schreef dit toe aan de grote verdiensten van zijn voorganger: Pinto! 't Zou
heel moeilijk zijn, diens plaats goed te vervullen, begreep Marco. Maar, hij had 't
beloofd; hij zou al z'n krachten inspannen.
Eindelijk! De keizer stond op om de eetzaal te verlaten. Onmiddellijk stond Marco
aan zijn zijde.
‘Blijf hier nar!’ klonk het gebiedend uit 's keizers mond.
‘Marco houdt niet van die soeplucht en die uiengeur!’
‘Je blijft hier!’ herhaalde de keizer zonder op Marco's grappen te letten. Maar de
nar liet zich niet zo gauw opzij zetten en spotte:
‘Al die geuren maken me onpasselijk!’
‘Bewaar je aardigheden voor later nar; ik wil alleen zijn’. En reeds betrad de keizer
de gang. Maar Marco was naast hem en sprak: ‘Het is niet goed voor de keizer alleen
te zijn! Z'n ogen staan te somber’.
Het leek nu wel of de keizer geen notitie meer nam van de nar. Hij stapte door
verschillende gangen, zwijgend nu, maar steeds gevolgd door Marco.
De bedienden, die getuigen geweest waren van dit korte spel van scherpe woorden
en onvriendelijkheden, keken elkander eens aan, alsof ze zeggen wilden: dat gaat
niet goed. Weldra ging het dan ook fluisterend van mond tot mond: ‘Marco valt niet
in de smaak van de keizer! Marco is lang Pinto niet!’
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Een dergelijke woordenwisseling toch was vroeger tussen keizer en Pinto nooit
gehoord.
De keizer had intussen zijn werkkamer aan de andere kant van het kasteel bereikt.
Marco glipte tegelijk met z'n meester naar binnen. Deze sloot zelf de deur onmiddellijk
af en zei:
‘Bewaar je grappen, Marco! Je hebt me goed begrepen door me te blijven volgen.
Hier zijn we veilig! Ga zitten.... ik heb je heel belangrijke dingen te vertellen....’
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Tweede hoofdstuk.
Uw zorgen zijn de mijne
Het werd voor Marco wel een veel bewogen dag, die eerste dag in de keizersstad.
Z'n werkelijk vernuftige inval om zich zelf voor de verongelukte Pinto als nar aan
te dienen, had hem dadelijk in 't keizerlijk paleis gevoerd. Maar als Marco gedacht
had, onmiddellijk de zaak van z'n verdrukte vrienden bij de keizer te kunnen bepleiten,
dan vergiste hij zich zeer. Want al dadelijk bleek hem, dat er in 't machtige paleis
ook grote zorgen en narigheden waren. En nu zat hij dan in de werkkamer van de
keizer. Wat een pracht zag hij om zich heen. Zware dikke tapijten hingen langs de
wanden. In de prachtigste kleuren waren daar strijdende ridders op afgebeeld. Een
dik tapijt op de grond dempte alle geluid van voetstappen. Brede leunstoelen, met
gebeeldhouwde leeuwen-in-rust als armleuningen, stonden om een donker glanzende
tafel, waarop een grote koperen bel geplaatst was. Aan de tuinzijde bevonden zich
twee brede, lage vensters. Het glas ervan was niet heel erg doorzichtig; maar heel
vaag waren de stammen der hoge bomen erachter te onderscheiden.
Marco kreeg echter niet veel tijd z'n vreemde, nieuwe omgeving goed op te nemen.
De keizer eiste zijn aandacht.
‘Luister goed Marco. Ik heb tot mijn vreugde bemerkt, dat je reeds de eerste dag
de beste mijn bedoelingen goed begrijpt. 't Was goed, dat je me uit de eetzaal bleef
volgen, ondanks m'n onvriendelijke woorden. Ik wil m'n hovelingen en dienaren in
de waan brengen, dat er tussen ons niet veel vertrouwen is. Maar zelf zul je nu reeds
merken, dat
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ik je volkomen vertrouw. Ik ga je een droeve geschiedenis vertellen!’
De keizer zweeg, als dacht hij na, hoe hij beginnen zou. Marco wist niets te zeggen.
Hij speelde maar wat met het rode stokje in z'n handen en wachtte af. Weldra begon
de keizer weer:
‘Het leven van een keizer lijkt zo mooi en heerlijk.... maar het is helaas vol zorgen
en tegenslagen. Ik had gehoopt, dat vrede en rust in mijn rijk heersen zouden. God
weet, dat ik alles gedaan heb, om bloedige aanslagen te vermijden. Met zachtheid
en goedheid hoopte ik alles en allen te kunnen leiden.
Weet je Marco!’ vervolgde de keizer plotseling op veel heftiger toon, ‘weet je,
dat er in mijn rijk vreemde dingen gebeuren?’
Marco dacht wel even aan de gruwelen van graaf Otto, maar hij begreep, dat de
keizer hierop niet zinspeelde en daarom zei de nar: ‘Hoe zou ik van die vreemde
dingen iets afweten, majesteit?’
't Is waar, je bent vreemdeling. Maar weet je misschien, wat het volk van Pinto
vertelde?’
‘Van Pinto!’ herhaalde Marco, ‘o, ja, men vertelde mij, dat Uw vroegere nar
verongelukt is! Ik had geen gelegenheid daar verder naar te vragen....’
‘Men zou je ook niets anders verteld hebben Marco! 't Is goed! Laat het volk maar
denken, dat Pinto verongelukt is. Maar ik zeg je: Pinto is niet verongelukt.... Pinto
werd het slachtoffer van een geheime samenzwering’.
‘Een geheime samenzwering?’ riep Marco verschrikt uit. ‘Zijn al Uw edelen en
vazallen dan niet de trouwe dienaars van hun keizer?’
De keizer antwoordde niet, maar stond op uit zijn zetel en begaf zich naar een
hoek van de kamer. Daar schoof hij een klein zwaar gordijn opzij en opende een
deurtje, dat zich daarachter bevond. Marco zag nu een kleine nis, waarin een stapel
papieren lag. Met een grote rol keerde
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de keizer naar de tafel terug. Nog steeds zwijgend spreidde hij hier een grote kaart
uit. Toen wenkte hij Marco naderbij te komen.
‘Dit is een kaart van mijn keizerrijk. Als mijn meest vertrouwde dienaar moet je
op de hoogte zijn van de verschillende delen, waaruit het bestaat en van de personen,
die er in mijn naam regeren. Let goed op, Marco! Aan de randen liggen drie grote
graafschappen. De bestuurders ervan bezitten een grote zelfstandigheid. Kijk.... hier
regeert graaf Boudewijn. Over dit grote rijk heerst graaf René en.... daar.... daar voert
graaf Otto z'n scepter....’
't Lag Marco op de lippen uit te roepen:
‘Die wreedaard ken ik’. Hij deed het niet.
En de keizer vervolgde alweer:
‘Tussen de grote gebieden liggen kleinere stukken, waarmede ik mijn trouwe
edelen begiftigd heb. Zij doen allen hun best en zijn mijn vertrouwen waard. Alleen
de twee zwarte plekken daar. Daar heersten twee onrechtvaardigen. Dat zijn de
gebieden van ridder Boudewijn en ridder Floris. Onthoud de namen Marco! Boudewijn
en Floris. Zij regeerden zeer onrechtvaardig: zij waren opstandig en weigerden mij
zelfs de vereiste leenhulde te bewijzen. Ik heb ze tenslotte uit hun ambt moeten
ontzetten, ze uit mijn rijk verbannen en hun goederen verbeurd verklaard. Helaas!
Ik moest het doen! Ik kon niet anders. Maar de gevolgen zijn erger dan ik verwacht
had. Ze hebben mijn rijk niet verlaten! 't Zijn dolende ridders geworden; die zich een
tijdlang schuil houden, dan hier, dan daar weer opduiken.
Eerst hebben ze geprobeerd onder het gewone volk onrust te zaaien en de mensen
tegen mij op te zetten. Maar dat is goddank niet gelukt. Die mensen zijn gelukkig
nog te veel aan hun keizer gehecht en weten uit ondervinding, dat hun belangen in
zijn handen veilig zijn’.
‘Maar dan hebt U toch eigenlijk niets te vrezen!’ meende
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Marco te kunnen opmerken, toen de keizer even zweeg. Maar deze schudde het
hoofd.
‘Neen Marco! Je weet nog niet alles. Boudewijn en Floris hebben een ander plan
gevolgd. Zij hebben zich onder edelen en ridders een aantal vrienden weten te
verwerven. Trouwe dienaren hebben mij reeds bericht, dat er tussen de ontrouwe
edelen al een soort verbond gesloten is. Zij gaven mij meteen de raad, door strenge
maatregelen een eind aan een dergelijk verbond te maken. Geheime samenzweringen
kunnen in Uw rijk niet geduld worden! zeiden ze. Ik weet, dat ze gelijk hebben. Maar
ik wilde volkomen zekerheid hebben en zoveel mogelijk de rust in mijn rijk bewaren.
Met vredelievende middelen meende ik m'n doel te kunnen bereiken. Daarom maakte
ik een aantal reizen. Ik bezocht verschillende edelen; verbleef dagenlang op
verschillende kastelen. Overal vond ik niets anders dan trouw en onderwerping. Maar
ik voelde dat sommige edelen huichelden. Alleen de bewijzen van hun ontrouw
ontbraken. Tot op een avond....’
Ineens sprong Marco op en in een paar vlugge sprongen stond hij bij een der
vensters.
‘Wat doe je Marco?’ onderbrak de keizer zijn eigen verhaal. Nog enkele
ogenblikken bleef Marco de vensterruit bestuderen, toen keerde hij zich om en
antwoordde:
‘Vergeef mij deze stoornis, majesteit, maar ik meende, dat er zich iemand voor
het venster bewoog....’
‘Je zult je vergist hebben Marco, niemand heeft hier iets te maken....’
‘'t Is mogelijk majesteit! Ik luister weer’.
Op zachte, bijna droeve toon vervolgde de keizer:
‘Op een avond, toen wij ons op het kasteel van ridder Alex bevonden, kwam Pinto
mijn kamer binnengeslopen. Hij deed heel geheimzinnig. “Meester”, zo fluisterde
hij, “ik heb zekerheid! Er bestaat een geheim verbond”. Ik schrok werkelijk van zijn
woorden en luisterde naar zijn verdere onthullingen: Pinto's oren, majesteit, luisteren
scherp en
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goed en munten bezitten een wonderlijke macht. Ik heb enkele soldaten van ridder
Alex aan 't spreken weten te krijgen. Op 't verlaten kasteel van ridder Boudewijn
moeten documenten verborgen zijn, waarop zij, die in het verbond zijn opgenomen,
met bloed hun namen hebben geschreven. In dat document moet ook de naam
genoemd worden van de man, die zich aan 't hoofd van de samenzwering gesteld
heeft; die leiding geeft en de samenzweerders van het nodige geld voorziet. Men
zegt, meester, dat die man één der grote graven moet zijn!’
Nu zweeg de Keizer en weer zweefde op Marco's lippen de naam: graaf Otto!
Doch Marco sprak dat woord nog niet uit. Hij gaf zichzelf nog niet het recht, graaf
Otto in deze zaak te betrekken. De keizer ging voort:
‘Mijn verhaal is lang Marco. Maar je moet dit alles weten! 't Ergste komt nog. Ik
kon aan de woorden van Pinto niet langer twijfelen. Daarvoor kende ik m'n trouwe
en slimme dienaar te goed. Ik keerde naar mijn eigen paleis terug en overdacht
nauwkeurig wat me te doen stond. Ik riep mijn meest vertrouwde edelen in 't geheim
bijeen. De zaak was echter zeer moeilijk. Als ik gedaan had, wat zij mij aanraadden,
namelijk het verlaten kasteel door een aantal soldaten te doen onderzoeken, dan zou
dit natuurlijk het nodige opzien verwekt hebben. De samenzweerders zouden
begrijpen, dat we hen op 't spoor waren en nog voorzichtiger te werk gaan. Toen
bood Pinto aan, zelf en alleen op onderzoek uit te gaan. Niet graag wilde ik Pinto
laten vertrekken. 't Was, alsof ik van tevoren voelde, dat er iets ergs gebeuren zou.
Toch vertrok Pinto! Hij had me duidelijk gemaakt, dat het de beste oplossing was.
Hij reisde naar het verlaten kasteel, om daar de geheimzinnige documenten op te
sporen. Helaas, hij keerde nooit terug. Twee dagen na zijn vertrek vond men hem
dood langs de weg! Verongelukt, zeggen de mensen. Maar ik neem als zeker aan,
dat hij op de terugweg naar mijn paleis, door één der samenzweerders overvallen is.
Er werd geen enkel
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papier of aanwijzing in zijn kleren aangetroffen. Zijn reis was vergeefs geweest. Het
enigste resultaat voor mij, is de zekerheid, dat er een samenzwering bestaat en dat
de samenzweerders thans meer dan ooit op hun hoede zijn. Jammer, dat het Pinto's
leven moest kosten’.
De keizer was zichtbaar aangedaan en zweeg. Ook Marco was diep onder de indruk
van het droeve verhaal. Zo'n groot drama had hij hier niet vermoed. Daarvoor moesten
zijn eigen wensen en moeilijkheden wijken. Deze keizer had zijn hulp nodig en
fluisterend sprak Marco:
‘Majesteit! ik dank U voor Uw vertrouwen. Pinto is helaas dood. Maar ik heb U
gevraagd, zijn plaats te mogen innemen. Ik zal Pinto en Marco tegelijk voor U zijn.
Ik ben nu niet langer een vreemde voor U.... Ik had U veel te vragen, maar doe het
niet. Uw zaak is de mijne geworden. Als Pinto zal ik mijn leven voor U over hebben;
wil ik voor U sterven.... maar.... majesteit, nu nog niet!’
Meteen klonk een hartelijke schaterlach door de zaal. ‘Neen, nu nog niet. Eerst
wil ik m'n keizer zijn rust en vrede weder geven!’
Op 't zelfde ogenblik ontglipte Marco het rode stokje. Het vloog met zo'n kracht
van hem weg, dat het dwars door één der grote ruiten heenbrak en ergens in de tuin
terecht kwam.
‘Wat is er nu weer?’ vroeg de keizer, enigszins geschrokken. Marco antwoordde
niet, maar spoedde zich naar het venster, dat hij vlug opende. In een wip was hij naar
buiten gesprongen. Hij was nog juist bijtijds gekomen, om tussen de struiken en
bomen heel even een donkere gedaante te zien wegvluchten. Tussen de glasscherven
in 't gras zocht en vond Marco z'n rode stokje terug. Luider dan eigenlijk nodig was,
riep hij uit:
‘Zelfs de scherven zijn stuk, Majesteit. U is wel zeer vriendelijk mij mijn eigen
narrenscepter naar het hoofd te gooien. Toch laat ik U niet met rust. Uw somberheid
maakt mij steeds vrolijker.
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Ik heb nog een grappig lied voor U bewaard. Daar kom ik al, om het U voor te
zingen’.
Meteen wipte de nar weer naar binnen.
‘Meende je weer een gedaante voor het raam te zien?’ vroeg de keizer.
‘Ik meende het niet alleen, majesteit, ik weet het zeker. Nog heel even heb ik in
de tuin een glimp van de vluchteling gezien’.
‘Zou dan in mijn eigen kasteel al een ontrouwe dienaar zijn?’ zuchtte de keizer.
‘Ik geloof het vast, majesteit.... Misschien is het wel goed zo! Misschien kunnen
we door hem wat meer te weten komen’.
‘Het is mogelijk Marco! Je comediespel buiten was goed. Je woorden zullen wel
gehoord zijn en nu denken ze niet anders, dan dat het tussen jou en mij niet goed
gaat. Niemand zal verwachten, dat je alles weet en mijn volkomen vertrouwen hebt.
En daarom.... ik ben blij Marco, dat je gekomen bent’.
‘Marco zal Uw vertrouwen niet beschamen, majesteit.... U zult zien.... alles komt
terecht’.
De keizer had intussen de kaart van z'n land opgerold en sloot die nu in 't kastje
weg.
‘Laten we een wandeling in 't park gaan maken, majesteit!’ stelde de nar voor.
‘Wat frisse lucht en een vrolijk lied zullen U goed doen. We zullen alle hovelingen
nog even laten zien, dat Marco de nar voor zijn keizer niets anders is dan een nar,
een dwaas’.
Vijf minuten later bevonden keizer en nar zich in de grote tuin. Allen, die in het
keizerlijk verblijf thuishoorden, hadden in hun vrije tijd toegang tot deze lusthof.
Dat van deze goedheid van de keizer een druk gebruik gemaakt werd, bleek wel uit
de vele mensen, die op deze avond rondwandelden door de mooie lanen of rustig
neerzaten op één der vele banken. Toch was er deze avond een
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bijzondere spanning: men verwachtte het eerste optreden van de nieuwe nar. Zou hij
zo spelen en zingen als Pinto? Zou hij de goedkeuring van de keizer wegdragen? Ha,
daar stapten keizer en nar reeds in één der tentbootjes, die aan de oever van de vijver
gemeerd lagen. Nu moest het komen. En het kwam. Want nauwelijks was het bootje
door twee roeiers een eind het meer opgeroeid, of alle toeschouwers zagen, hoe
Marco de harp, die bij de voorsteven lag, opnam en de snaren met zijn vingers
beroerden. Enkele tonen weerklonken.
Op hetzelfde moment brak er een luide schaterlach los, als het begin van een vrolijk
jubellied. Zo welluidend en schoon waren die eerste klanken, dat onmiddellijk allen,
die in de omgeving van de vijver waren, geboeid bleven staan en vol aandacht
luisterden naar die prachtige muziek, die daar over het water kwam aangolven. De
zachte muziek en het jubelend zingen schenen samen te vloeien tot één blijde lach.
Een luid gejuich en een daverend handgeklap braken los toen het lied teneinde
was.
‘Nog zo'n lied Marco’, zei de keizer, toen eindelijk het applaus bedaard was.
En opnieuw weerklonk de stem van de zanger. Het ganse paleis stroomde leeg om
van deze zang te genieten.
‘Zo zong zelfs Pinto niet’, spraken vele hovelingen. ‘De keizer mag deze nar wel
in ere houden’.
Het viel de meeste hovelingen echter op, hoe koel de keizer tegenover de nar was.
Geen enkel woord van lof hadden de roeiers in de boot vernomen. Geen enkele maal
had de keizer z'n instemming betoond. En toch moest de keizer genoten hebben van
deze heerlijke muziek.
‘We moeten nog maar afwachten of Marco blijft’, zeiden de hovelingen tot
elkander, toen de invallende duisternis een eind aan dit feest maakte, ‘maar het zou
jammer zijn, als we deze schone zanger weer spoedig kwijt raakten. Als het aan de
keizer ligt, blijft hij niet lang!’
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Zo praatten en dachten de hovelingen die avond.
Ze hadden er niet het minste idee van, dat ze zich vergisten.
Het stond bij de keizer vast, dat hij deze nar aan zich verbinden zou! Zijn koelheid
en onverschilligheid waren slechts schijn.
Hier stonden grotere belangen op het spel, belangen die een dergelijke houding
volkomen rechtvaardigden.
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Derde hoofdstuk.
Verontrustende gebeurtenissen.
Die eerste avond en nacht in het paleis van de keizer....
Het duurde wel even voor Marco aan het vreemde en de eenzaamheid in zijn kamer
gewend was. Zo juist had de keizer zich in zijn eigen slaapkamer teruggetrokken.
Een deur verbond de beide kamers. Wie in het vertrek van de keizer komen wilde,
moest dat van de nar passeren. Zo werd Marco ook 's nachts de bewaker van zijn
meester. Een groot gevoel van verantwoordelijkheid, maar ook van vreugde vervulde
de nar. De taak, die hij vandaag aanvaard had, was zwaar, maar diezelfde taak had
ook een grote waarde aan zijn leven gegeven. Iets groots stond hier te gebeuren.
Marco moest de keizer helpen tegen valse ridders, die rondslopen en loerden op de
macht van de keizer. Zeker, de strijd was gevaarlijk. Marco was echter bereid, evenals
Pinto, zijn leven voor de goede zaak te offeren.
En wie weet, hoeveel hij, nu hij zo dicht bij de hoogste macht verkeerde, voor de
verdrukte mensen van zijn land kon doen.
Aan dit alles dacht de nar, terwijl hij in zijn slaapkamer op en neer liep. De twee
kaarsen, die het vertrek verlichtten, wierpen vreemde schaduwen op de wanden,
schaduwen van de twee hoge stoelen, die bij een tafeltje stonden, schaduwen van de
vier hoge palen, waarop de hemel van zijn slaapstee rustte; bewegende schaduwen
ook van hemzelf, zoals hij daar rondliep in zijn narrenpak.
Ha! Hoe was 't mogelijk, dat in de handen van zo'n eenvoudige dwaas zulk een
grote taak gelegd was!
Zou hij wel in staat zijn ze tot een goed eind te brengen?

Joh. Ram, Marco de nar

34
Marco staakte zijn rusteloze wandeling en bleef bij het venster staan. Met een ruk
opende hij dit. De binnenstromende lucht gleed aangenaam afkoelend langs 't gelaat
van de nar. Ook de stilte van de dromende bomen in de tuin en de glinstering van de
vele sterren daarboven deden Marco goed. Zijn gedachten kwamen tot rust.... Ja, zo
was 't goed: zo.... rustig te staren in die zwarte massa voor en beneden hem.... Minuten
gingen voorbij. Toen was het of Marco plotseling wakker schrok. Hij meende enig
geluid vernomen te hebben; 't kon niet veel meer geweest zijn, dan 't gekraak van
enkele takken of het geritsel van wat bladeren. Maar toch was Marco's aandacht
gespannen en boorden zijn scherpe blikken in de duisternis. Er was echter niets
verontrustends te bespeuren. Toen.... ineens.... klonk uit de duisternis een fluisterstem:
‘Marco! Marco!’ De nar boog een weinig voorover en luisterde:
‘Marco!’ klonk het opnieuw, ‘een vriend spreekt tot je!’
Marco gaf geen antwoord, bleef roerloos staan en wachtte.
‘Marco!’ begon de vreemde stem weer, ‘ga terug, vanwaar je gekomen bent.
Bemoei je niet met zaken, die je niet aangaan. Doe niet als Pinto. Onthoud deze
vriendenraad Marco!’
Weer was 't stil buiten. Marco tuurde en tuurde, maar kon niets onderscheiden.
Hij bleef nog enige tijd wachten; maar de stem klonk niet meer door de stilte.... Toen
trok Marco zich terug en sloot het venster.
‘Bemoei je niet met zaken, die je niet aangaan’, gonsde het door Marco's hoofd.
‘Haha!’ lachte Marco zacht, ‘maar deze zaken gaan mij wel aan! Ik zal er mij mee
bemoeien, zoveel ik kan!’
De kaarsen in Marco's kamer waren bijna opgebrand. 't Werd tijd om te gaan
slapen. Het had geen nut, nu nog langer bij het venster te staan of achter een gesloten
deur de wacht te houden.
Marco had zijn nachtrust wel verdiend. Plots richtte
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Marco zijn schreden naar een hoek van de kamer, waar hij een klein houten
Maria-beeldje ontdekt had. Daar knielde Marco neer en smeekte hij in een kort gebed
opnieuw Maria's machtige hulp af.
Enkele ogenblikken later werden ook de lichten in Marco's kamer gedoofd.
De volgende dagen brachten voor Marco veel vreemde en vaak verrassende
gebeurtenissen. Hij maakte kennis met veel vooraanstaande personen van het keizerlijk
hof, hij was tegenwoordig, urenlang soms, bij de gewichtige besprekingen over
verschillende landsbelangen; hij ontdekte iedere dag weer, met welk een
bekwaamheid, maar vooral met welk een liefde de keizer zijn volk trachtte te leiden.
Telkens opnieuw bespeurde hij, hoe groot en talrijk de zorgen van de keizer waren.
Soms schoot het Marco in de gedachten, hoe vreemd het was, dat bij de vele
besprekingen, nooit de toestand in het land van graaf Otto aan de orde waren. Maar
al te graag zou Marco de gruweldaden van die graaf bekend gemaakt hebben; maar
er was iets in hem, waarom wist hij zelf niet, dat hem waarschuwde, dat nog niet te
doen. Bovendien meende Marco zijn keizer geen nieuwe lasten te mogen bezorgen.
En dus zweeg en luisterde Marco. Opletten en luisteren, dat was voorlopig Marco's
voornaamste werk. Ook bij de rondgangen door het keizerlijk paleis had Marco ogen
en oren wagenwijd open. Er was heel wat moois te zien. Uit alle delen van het rijk
hadden honderden edelen en voornamen hun kostbare geschenken de keizer
aangeboden. Gangen en zalen stonden vol prachtige vazen, beelden, tafels en kastjes.
Aan de wanden hingen talrijke tapijten, rijk versierde zwaarden en fel gekleurde
schilden. Ze getuigden allemaal van de achting, de eerbied en de liefde, die leefden
in de onderdanen van de keizer.
Maar vooral de kennismaking met allen, die aan het hof verkeerden, achtte Marco
van het grootste belang. Al heel
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spoedig wist Marco, dat de meeste hovelingen overtuigd waren, dat de nieuwe nar
het niet lang maken zou.
‘'t Is lang Pinto niet’, zei de één. ‘Marco zingt goed!’ beweerde een ander, ‘maar
het vertrouwen van de keizer heeft hij niet’.
Het deed Marco goed te horen, dat zijn spel met de keizer zo juist begrepen werd.
Zo maakte hij des te meer kans, iets bijzonders te ontdekken. En dit gebeurde weldra.
Op een morgen volgde Marco de keizer bij diens rondwandeling door het paleis. De
nar vertoonde een uitgelatenheid, die ieders aandacht trok. Hij sprong en danste en
maakte voor iedere hoveling de gekste buigingen. Plotseling ontdekte Marco tussen
een groepje edellieden een man, wiens wang een lange snijwonde vertoonde. De
man behoorde tot de lagere edelen, die meestentijds op 't paleis verbleven en met
minder belangrijke boodschappen naar ver weg wonende graven en ridders belast
werden. 't Was de snijwonde, die Marco's bijzondere aandacht trok. Onmiddellijk
danste Marco op hem af, boog tot driemaal heel hoffelijk voor deze edelman en zei
toen even deftig:
‘'s Keizers hoogverheven en nooit volprezen nar groet U, mijn naam is Marco!’
Het was de gewoonte in het paleis van de keizer een dergelijke manier van
voorstellen te beantwoorden, zodat degene, aan wie Marco zich voorstelde, ook zijn
naam moest noemen. De meeste hovelingen deden dit dan ook zonder verder veel
notitie van de nar te nemen. De man met de littekens scheen echter liever niet met
de nar in aanraking te komen. Een reden te meer voor Marco om hem te volgen:
‘Mijn naam is Marco, edele Heer!’ herhaalde hij. De edelman kon moeilijk zonder
meer ontkomen en daarom riep hij bars: ‘Zijne majesteit wacht je nar! Mijn naam is
te edel voor narrenoren’.
‘Zeker even edel als Uw geschonden gelaat!’ spotte Marco.
Onmiddellijk weerklonk een luid gelach. ‘Haha,
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Heinrich’, riep er iemand. ‘'t Is met deze nar slecht kaatsen! Ik zou bovendien maar
niet met m'n schermwond te koop lopen!’
‘Kijk, kijk’, spotte Marco. ‘Een edelman, die zich niet aan de wetten van het paleis
houdt!’
‘Hoor je het Heinrich’, sprak een der anderen. ‘Ook Marco is al op de hoogte van
het feit, dat hier niet bloedig geschermd mag worden’.
Nu moest Heinrich zich wel verklaren. Zo onverschillig mogelijk vertelde hij:
‘'t Heeft niets te betekenen. 't Is niets anders dan een kleine vergissing van mijn
tegenstander, met wie ik drie dagen geleden een korte oefenwedstrijd hield.... Net
iets voor een dwaas, om daarmee te spotten!’
‘Dwazen zien soms meer, dan zij, die denken dat ze wijs zijn!’ spotte Marco nog
eenmaal. Toen maakte hij opnieuw een diepe buiging en volgde zijn meester.
Fluisterend deelde hij hem deze korte gebeurtenis mede en zei tenslotte:
‘De nar heeft zo'n idee majesteit, dat de glasscherven meer zouden kunnen
vertellen!’
‘Denk je Marco, dat edelman Heinrich tot de ontrouwen behoort?’
‘Marco weet nog niets, majesteit, hij vermoedt slechts. We zullen die Heinrich
bijzonder in het oog houden!’
‘Doe dat’, sprak de keizer.
Toen leek het of plots een droeve stemming zich van de keizer meester maakte.
Tot Marco's verwondering betraden ze een gedeelte van het paleis, dat voor iedereen
gesloten was. Achter de keizer aan doorliep Marco de kamers en gangen van de
keizerin en haar zoon Otello. Uit alles bleek hier, dat deze ruimten sinds lange tijd
niet meer gebruikt waren. Met nog geen enkel woord had de keizer over zijn gemalin
en zoon gesproken. Nu zette hij zich plotseling op één der rustbanken en gebood
Marco naast hem te komen zitten.
‘Ook dit moet je weten, Marco.
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Nog een andere zorg drukt mij. Je zult de keizerin wel gemist hebben. Misschien
weet je ook, dat we een zoon hebben. Otello heet hij! Hij is onze enigste! God heeft
ons slechts één zo'n kostbaar pand toevertrouwd. En helaas, 't lijkt wel of Hij ons die
ook nog ontnemen zal. Otello is zeer zwak! Alles wat wij gedaan hebben, om een
blos van gezondheid op zijn wangen te toveren, is vergeefs geweest. De beste doctoren
uit m'n land hebben alles gedaan wat ze konden. 't Schijnt niet te baten. Ze vrezen 't
ergste. Sinds enkele maanden verblijft Otello nu met de keizerin aan het zeestrand,
in het zuiden van mijn land.
Die streek was beter voor hem, meenden de doctoren. Maar de berichten zijn nog
niet gunstig. 't Gaat iets beter, zeggen zij. Maar ik mis hem zozeer. Hij is zo lief onze
Otello. Iedereen houdt van hem....’
De keizer zweeg. Marco las in de ogen van zijn meester het verlangen naar keizerin
en zoon. Maar de nar begreep, dat de staatszaken de persoonlijke belangen van de
keizer op de achtergrond drongen. En dit weten vergrootte zijn eerbied en liefde voor
zijn meester.
Nog enkele ogenblikken vertoefden keizer en nar in deze vertrekken. Toen keerden
zij terug naar de staatszaken, die weer de nodige aandacht vroegen.
‘Wonderlijk!’ dacht Marco menigmaal, ‘wonderlijk, dat de keizer zoveel aandacht
heeft voor allerlei zaken, terwijl toch een grote angst voor zijn zoon Otello hem
vervult!’
En menigmaal, 's avonds op zijn kamer, had de nar moeite zijn tranen te bedwingen,
als hij aan al die ellende dacht. Maar dan zocht hij troost bij z'n beste toeverlaat de
H. Maria en dan bad hij:
‘Lieve Moeder Maria, help mij toch, om al dat leed tenminste een klein beetje te
kunnen verlichten. Laat de nar toch iets goeds kunnen doen!’
Zo gingen verscheidene dagen voorbij, dagen waarin weinig bijzonders gebeurde en
Marco zichzelf verwijten
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maakte, dat hij zo weinig tot stand bracht. Tot plots op een morgen de gewone sleur
van alle dagen verbroken werd.
Reeds vroeg in de morgen kondigde luid trompetgeschal aan, dat onverwachte
gasten toegang tot de stad verlangden. De poortwachters haastten zich twee ruiters
binnen te laten. 't Waren soldaten van de keizerlijke garde; ze hoefden hun komst
niet te verklaren. Ze konden meteen doorrijden. En weldra weergalmde het
paardengetrappel door de nog stille straten. De enkele burger, die even door de
vensters gluurde, zag slechts die twee soldaten, zonder te vermoeden, welke tijding
ze kwamen brengen. Marco, die reeds vroeg in de morgen op z'n eentje een speurtocht
in stallen en tuin gemaakt had, ontving de twee ruiters.
‘Wij wensen onmiddellijk bij de keizer toegelaten te worden’, gelastten zij.
‘De keizer rust nog’,antwoordde de nar. ‘Ik ben 's keizers nar, Marco! Jullie kunt
mij de zending toevertrouwen’.
‘Het spijt ons zeer. We hebben de speciale opdracht, het ons toevertrouwde
schrijven de keizer persoonlijk ter hand te stellen’.
‘Van wie komen jullie dan?’ wou de nar weten.
‘De keizerin zendt ons!’ klonk het bijna plechtig.
‘De keizerin?’ Marco schrok ervan. Een spoedbericht van de keizerin? Wat kon
dat betekenen? De nar bedacht zich niet langer, maar spoedde zich naar het vertrek
van de keizer. En nog geen twee minuten later was hij terug en verzocht hij de soldaten
hem te volgen.
‘De keizer wacht U’, zei Marco. In de grootste spanning voerde hij de twee mannen
naar de keizer.
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Vierde hoofdstuk.
De terugkomst van de Keizerin
Daar stonden dan de twee soldaten, die in de vroege ochtend bij de keizer toegelaten
moesten worden en hem nu het schrijven van de keizerin overhandigden. Marco keek
met de grootste belangstelling toe. Hij voelde, dat hier iets bijzonders gebeuren ging.
De keizer bekeek de zegels van het document, er was geen twijfel mogelijk: ‘Van
hare majesteit’ mompelde hij. ‘Zou Otello erger zijn? Of misschien wel....’
‘Goddank’, zuchtte hij, ‘het is niet het erge, dat ik even vreesde. Maar toch is het
vreemd. Luister Marco! De keizerin keert terug in mijn paleis met Otello. Deze dag
nog! Zij schrijft mij, dat zij heden morgen vroeg haar buitenverblijf aan het zeestrand
verlaten heeft. Deze ruiters zond zij slechts vooruit, om ons haar komst te melden....’
De keizer zweeg - bijna fluisterend vroeg Marco: ‘Schrijft hare majesteit niet de
reden van haar onverwachte komst....?’
‘Slechts deze ene regel Marco;
‘Vrees en angst drijven mij huiswaarts’.
De nar keek zijn meester verbaasd aan en herhaalde zachtjes:
‘Vrees en angst drijven mij huiswaarts!’ En toen luidop: ‘Wat kan dat betekenen
majesteit?’
‘Ik weet het niet Marco. Ik weet het niet! Maar er moet iets bijzonders gebeurd
zijn! Er is nu echter geen tijd, daarover na te denken. Er moet vlug gehandeld worden
om de keizerin te ontvangen. Wie weet, welke gevaren haar
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bedreigen. Laat vlug een troep van vijftig ruiters haar tegemoet gaan. Zij moeten de
erewacht vormen bij haar komst in de stad. Laat ook in het paleis alles in orde brengen,
zodat het de keizerin en de prins aan niets ontbreken zal. Ook in de stad moet de
terugkomst van beiden bekend gemaakt worden’.
Marco haastte zich de bevelen van de keizer aan de verschillende dienaren over
te brengen. Binnen enkele ogenblikken hadden de rust en de gewone gang van zaken
in het paleis, plaats gemaakt voor een ongekende bedrijvigheid. En daar niemand
vermoeden kon, dat een bijzondere en onaangename gebeurtenis de oorzaak van
deze onverwachte terugkomst was, heerste er weldra ook een grote opgewektheid.
't Was duidelijk, men was blij, keizerin en prins weer aan 't hof te zien. De burgers
in de stad keken ook even vreemd op, toen vijftig ruiters in gestrekte draf door de
straten galoppeerden en de grote buitenweg opdraafden. Voor ze tijd hadden elkander
naar de reden van deze uittocht te vragen, verschenen op verschillende plaatsen in
de stad de keizerlijke herauten, bliezen op hun bazuinen en riepen toen de
toegestroomde menigte toe:
‘In naam des konings maken wij U bekend, dat zojuist een tijding van hare majesteit
de keizerin ontvangen is, waarin zij mededeelt, dat zij vandaag nog met haar zoon
Otello in 't keizerlijk paleis zal terugkeren.
Omtrent de reden van deze onverwachte terugkomst kan nog niets bekend gemaakt
worden!’
Natuurlijk bracht deze mededeling van de herauten de hele stad in beweging.
Iedereen liet zijn werk in de steek, iedereen verliet zijn huis, want iedereen wilde de
geliefde keizerin en de beminde jonge prins bij hun terugkomst begroeten. In zo
lange tijd had men hen beiden niet gezien, nu moest de liefde van het volk zich uiten.
Het liet zich niet ontmoedigen door de uren van wachten en uitzien, die verliepen,
alvorens de wachters op de toren met luid bazuingeschal de komst van de vorstelijke
stoet aan-
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kondigden. Maar toen dan ook eindelijk de vijftig ruiters de stad binnendraafden,
barstte overal een luid gejuich los. Men zwaaide met mutsen en hoeden, men strooide
bloemen en ieder rekte zich zoveel mogelijk, toen de koets met de hoge personen
naderde. Natuurlijk hadden de burgers allerlei gissingen gemaakt. Maar zij, die
gedacht hadden, dat de prins geheel genezen zou zijn en dat hij daarom met zijn
moeder terugkeerde, begrepen bij het zien van de koets onmiddellijk, dat ze zich
vergist hadden. Dit vlugge voorbijrijden in een gesloten koets was geen vreugdetocht.
En toen zij de jonge prins weggedoken zagen zitten in een hoek van de koets, was
het iedereen duidelijk, dat de prins niet genezen was. Ook het bezorgde gelaat van
de keizerin, waarop geen glimlach speelde, ondanks de hulde, die overal gebracht
werd, bewees wel, dat er iets ernstigs gebeurd was. Toch hoopten de burgers nog op
een kleine plechtigheid en daarom stroomde het plein voor het keizerlijk paleis weldra
stampvol. Iedereen hoopte en verwachtte, dat keizerin en prins tenminste heel even
op 't bordes zouden verschijnen, om de samengestroomde menigte te begroeten. Maar
ook hier wachtte allen een teleurstelling. Slechts heel even zagen de wachtenden de
vorstelijke personen tussen de rijen van soldaten de trappen opgaan en het paleis
binnentreden. Vóór de mensen echter ook daarover hun verwondering konden uiten,
verscheen er boven op het bordes een heraut. Zijn bazuingeschal was feitelijk
overbodig; er viel meteen al een spannende stilte over het plein. Duidelijk verstaanbaar
klonk de stem van de heraut:
‘In naam des keizers deel ik de burgers van onze goede stad mede, dat tot grote
spijt van zijne majesteit zelf, alle plechtigheden achterwege moeten blijven. Hare
majesteit de keizerin is door de onverwachte en zeer snelle reis te vermoeid, om Uw
hartelijke welkomstgroeten te beantwoorden. Jammer genoeg laat ook de
gezondheidstoestand van de prins niet toe, dat hij na deze vermoeiende reis zich
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nog aan U kan vertonen. Gaat dus allen rustig naar Uw huizen en verheugt U, dat de
gehele keizerlijke familie weer in Uw midden is!’
De mensen gehoorzaamden, maar ze waren onvoldaan en teleurgesteld. Ze hadden
op een feestelijke dag gerekend. En nu leek het wel, of er iets niet in orde was.
Er was ook iets niet in orde! Dat hadden de keizer en Marco dadelijk begrepen.
Maar 't was beter, het volk niet in ongerustheid te brengen. Maar zo gauw de keizerin
in haar vertrekken gekomen was en de eerste hartelijke begroeting tussen keizer,
keizerin en prins had plaatsgevonden, vroeg de keizer op bijna smekende toon:
‘Toe, vertel mij eerst, waarom je haastig vertrokken bent. Wat is er gebeurd?’
‘Laat mij eerst voor Otello zorgen!’ antwoordde de keizerin. ‘Hij heeft rust nodig!’
Nog enkele minuten moest de keizer zijn ongeduld bedwingen. Maar eindelijk
had de keizerin dan in een grote zachte leunstoel plaats genomen. Nog wachtte zij!
De keizer begreep haar en hij haastte zich te zeggen:
‘Ik vergat je Marco voor te stellen. Hij is niet alleen m'n nar, maar ook mijn meest
vertrouwde dienaar. Spreekt gerust!’
Marco las de goedkeuring in haar ogen. Hij had onmiddellijk een diep medelijden
voor deze vrouw gevoeld. Een ogenblik had hij in haar ogen de vreugdeschittering
van het weerzien opgemerkt; maar nu, terwijl zij haar verhaal beginnen zou, las hij
angst, grote angst in haar ogen. Zacht klonk nu haar stem door 't kleine vertrek:
‘Eigenlijk heb ik in ons verblijf aan het strand, hoe mooi en goed het daar ook
was, geen rust gehad. 't Was alsof ik voelde, dat het een of ander onheil ons naderbij
kwam. In mijn dromen zag ik meerdere malen grote scherpe zwaarden boven het
hoofd van de keizer zweven. Toen kwam plotseling het bericht van Pinto's dood. Ik
begreep, dat er met de nar iets verschrikkelijks gebeurd moest zijn en ik
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voelde, dat mijn gemaal de keizer eenzelfde vreselijk lot wachtte. Waarom? Ik weet
het niet! Ik trachtte me daarom tegen mijn sombere voorgevoelens te verzetten. Er
was immers geen enkele reden, waarom men de keizer naar 't leven zou staan, er was
ook geen enkele aanwijzing, voor de juistheid van mijn gevoelens. Ik probeerde dan
ook al die sombere dingen uit mijn gedachten weg te bannen en al mijn aandacht te
richten op onze lieve Otello. Heerlijke uren heb ik met hem doorgebracht aan het
strand. Dag aan dag zag ik zijn levenslust groeien en reeds meende ik een blosje op
z'n bleke wangen te zien verschijnen. Met mijn zorg voor hem zou ik werkelijk mijn
bange voorgevoelens vergeten. Ja.... ik zou ze de baas geworden zijn! Maar helaas....
deze nacht gebeurde er iets heel ergs’.
De keizer rees uit zijn zetel en deed een stap in de richting van de vrouw met het
bleke gelaat en de witte handen, als wilde hij haar beschermen. Maar zij wenkte hem
te blijven zitten en vervolgde kalm:
‘Ik kon deze nacht onmogelijk in slaap komen, hoewel ik door het lopen over het
strand zeer vermoeid was. Het was doodstil overal. Ik kon het zachte ademhalen van
Otello, in de kamer naast mij, horen. Ik had ook de wachters buiten ons verblijf, hun
laatste rondgang horen maken. Toen gebeurde het; plotseling hoorde ik enig geluid
aan het venster. Ik rees overeind. Maar meteen was het weer doodstil. Ik meende me
vergist te hebben en wilde weer gaan slapen. Toen klonk plotseling een stem. een
vreemde stem, van de kant van het venster:
‘Luister goed majesteit’, sprak die stem. ‘Maak geen enkel gerucht, want Uw leven
loopt geen gevaar. Ook dat van de keizer en de prins niet. U moet alleen maar
luisteren. Goed luisteren en onthouden, wat wij U te zeggen hebben. Gij, majesteit,
moet de keizer bewegen, afstand te doen van zijn troon. Verstaat U het goed? Gij
moet al Uw invloed aanwenden, dat de keizer uit eigen beweging afstand doet. Dat
moet, denkt U daar aan! Als dat niet gebeurt, zullen
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vreselijke onheilen de keizerlijke familie treffen....’
‘Dat was de boodschap van de vreemde stem aan het venster. Ik wachtte. Maar er
kwam niets meer. Ik hoorde alleen buiten nog een zacht geluid, toen werd alles weer
doodstil, alsof er niets gebeurd was en ik die vreselijke boodschap niet ontvangen
had....’
De keizerin zweeg, de herinnering aan het vreselijk gebeuren had haar zichtbaar
aangegrepen. Zacht, vriendelijk, maar vol spanning vroeg de keizer:
‘Wat deed je na deze angstaanjagende mededeling?’
‘Niets!’ antwoordde de keizerin. ‘Ik bleef op mijn kamer. Geslapen heb ik natuurlijk
niet meer. Maar ik hield me stil, om Otello niet te storen. Vroeg in de morgen echter
gaf ik aan mijn dienaren de wens te kennen, onmiddellijk naar de stad terug te keren.
Twee soldaten zond ik vooruit, om m'n komst aan te kondigen. De arme Otello
begreep er niets van. Hij huilde eerst even: ‘U had me nog wel beloofd’, snikte hij,
‘dat ik vandaag op een ezeltje langs het strand mocht rijden’. Maar toen ik hem
vertelde, dat hij vandaag zijn vader zou terugzien, begon hij dadelijk te lachen en
riep hij uit: ‘En mag ik dan voortaan weer altijd bij hem blijven?’
‘Zo zijn we vertrokken. Was het te haastig? Heb ik te snel gehandeld? Had ik
misschien beter daar aan het strand kunnen blijven?’
De keizerin zweeg. Vragend zag zij naar de keizer op, als wachtte zij zijn antwoord.
Een ogenblik was er felle woede in diens ogen te lezen. Maar die woede gold niet
de keizerin, maar de laffe samenzweerders, die zich in hun strijd tegen de keizer,
niet ontzagen, daarin ook de keizerin te betrekken. Dat stemde de keizer bitter en
somber, dat wekte zijn woede op.
Maar toen hij de angstig vragende ogen van de keizerin op zich gericht zag, maakte
die woede plaats voor liefde en medelijden. Langzaam trad hij op haar toe, nam haar
witte handen in de zijne en sprak:
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‘Dierbare vrouw, ge hebt juist en goed gehandeld. Ge kunt met Otello nergens veiliger
zijn dan hier! Wees gerust, alles zal in orde komen. Ja, 't is waar, enkele ontrouwe
vazallen zijn in geheime opstand gekomen. Ik wist nog niet, dat hun wraak mijn
keizerskroon eiste. Maar die moeilijkheden komen we wel te boven. Wat zeg jij
daarvan, Marco?’
't Antwoord van Marco liet zich niet lang wachten:
‘Hare majesteit de keizerin is een dappere en verstandige vrouw. Zij moet zich
over deze staatszaken niet ongerust maken. Ze heeft er goed aan gedaan, niemand
de reden van haar vertrek mede te delen. Het was een uitstekend idee van haar,
onmiddellijk naar het paleis terug te keren. Zijne Majesteit kan nu enkele van zijn
meest vertrouwde dienaren bijeen roepen, om met hen deze moeilijke zaak te
bespreken’.
‘De Nar heeft gelijk!’ sprak de keizer dadelijk. ‘We zullen zijn raad onmiddellijk
opvolgen!’
Reeds dezelfde dag werd een aantal der meest vertrouwde edellieden bijeen
geroepen.
‘Mag ik’, zo vervolgde de keizer, toen hij hen de voornaamste gebeurtenissen
verteld had, ‘mag ik, terwijl het volk nog in onwetendheid en in vrede leeft, terwille
van een paar opstandelingen een burgeroorlog doen ontbranden? Ik vind van niet.
Ja, mijn hand grijpt ook naar het zwaard, maar mijn hart zegt mij, dat ik eerst nog
trachten moet, door zachtheid en goedheid de vrede te bewaren. Wat zeggen mijn
raadslieden?’
De raadslieden hadden heel wat te zeggen. Allen moesten echter het standpunt
van de keizer eerbiedigen. Geen wapengeweld; maar zachtheid en liefde. Enkele
edelen wilden ter bescherming van de keizerlijke familie sterke wachten laten
aanrukken. Maar de meesten waren van mening, dat 't leven van de keizer geen gevaar
liep. Immers, alleen een vrijwillige afstand van de troon door de keizer, zou bij 't
volk enige kans van slagen hebben. Een openbare,
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door de ontrouwe edelen afgedwongen afstand, zou vast en zeker een burgeroorlog
doen losbarsten, die even zeker in het nadeel van de opstandelingen zou eindigen.
Neen, 't leven van de keizer had niets te vrezen. Een extra bescherming zou maar
onrust opwekken. Als eerste werk moest de verblijfplaats van de opstandelingen
opgespoord worden. In alle stilte moest men nagaan, wie de eigenlijke leiders waren.
Was dat bekend, dan moesten deze gevangen genomen worden en zo hoopte men,
zonder veel rumoer en strijd, een opstand te voorkomen.
Helaas! 't Zou heel anders uitkomen, dan de raadsleden met de keizer verwachtten.
Weldra zou blijken, dat de samenzweerders voor geen goedheid en liefde te vinden
waren. Weldra zou heel de keizerlijke omgeving tot de treurige ontdekking komen,
dat 's keizers vijanden voor niets terugdeinsden.
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Vijfde hoofdstuk.
Otello!!
Marco voelde zich niet op zijn gemak. Onbestemde, angstige voorgevoelens zeiden
hem, dat er onaangename dingen op komst waren. Zeker, hij keurde de handelwijze
van de keizer goed: zoveel mogelijk door goedheid en liefde een burgeroorlog trachten
te voorkomen.
Maar toch.... Marco wist het.... er waren mensen, die alleen maar met hardheid te
regeren waren. De keizer had intussen vertrouwde dienaren uitgezonden, om de
gangen van enkele ontrouwen na te gaan. Marco zelf hield in en om het kasteel ogen
en oren wijd open. Vooral edelman Heinrich hield hij goed in de gaten. Hij was er
van overtuigd: de man met de snijwond was niet te vertrouwen. Weldra had Marco
ontdekt, dat Heinrich op de meest vreemde tijden het kasteel verliet, zonder daarvoor
enige opdracht van de keizer gekregen te hebben. Ook onderhield hij betrekkingen
met mannen, die niet erg goed aangeschreven stonden. Bepaalde bewijzen van
ontrouw kon Marco nog niet vinden. Maar heel zijn aandacht was gespannen.
Gedurende de dagen, die volgden, verkeerde hij maar heel weinig in de nabijheid
van de keizer. Want nog een nieuwe taak had de nar gekregen: de prins Otello was
aan zijn zorgen toevertrouwd.
‘De knaap heeft behoefte aan afleiding Marco!’ had de keizer gezegd. ‘Wie zou
hem beter dan jij, kunnen opvrolijken?’
Nu, dat was tot geen dove gezegd. Marco had dadelijk een warme belangstelling
voor de zwakke knaap gevoeld. Omgekeerd wist hij Otello ook dadelijk aan zich te
binden,
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door zijn leuke opmerkingen, grappige verhalen en vrolijke verzen. Urenlang zwierven
zij samen door het park en weldra klonk luid het lachen van de prins door de lanen.
Het was al spoedig duidelijk merkbaar, de tegenwoordigheid van de nar had op prins
Otello een zeer goede invloed. Ook de hovelingen spraken er al gauw over:
‘Heb je gezien, hoe Otello bijkomt?’
‘Wat medicijn en wetenschap niet konden, doet Marco!’
‘Ja, ja!’ klonk het dan weer ergens anders, ‘de prins wordt met de dag vrolijker
en levenslustiger. Let op, de Nar zal de prins nog geheel genezen!’
‘Onbegrijpelijk’, sprak weer een ander, ‘dat de keizer de nar zo op een afstand
houdt. Marco overtreft Pinto in alle opzichten! ‘Maar het vertrouwen van de keizer
heeft hij niet! Misschien wel goed ook’.
Marco hield zich of dergelijke gesprekken zijn oor niet bereikten. Maar inwendig
juichte hij. Want nu wist hij tenminste, dat niemand er enig idee van had, dat hij juist
de meest vertrouwde dienaar van de keizer was. Zo hoopte hij, ongemerkt, datgene
te weten te komen, wat hij nodig had, om de keizer te kunnen verlossen van zijn
vijanden. 't Leek echter of er niets bijzonders aan de hand was en er in 't grote paleis
zelfs geen enkele gedachte aan ontrouw of opstand bestond. Dagen, weken van
wachten en speuren gingen voorbij! Zouden Marco's sombere voorgevoelens hem
dan bedrogen hebben? Zou geen enkel gevaar de keizer en zijn familie bedreigen!
Helaas, Marco zou gelijk krijgen.
Heel onverwachts gebeurde het.
Marco bevond zich, zoals al zo vaak gebeurd was, met Otello in de tuin. De prins
zag er buitengewoon opgewekt uit. Hij lachte en sprong, dat het een lust was.
‘Weet je wel Marco’ riep Otello lachend, ‘dat je de beste heelmeester bent, die ik
ooit gehad heb. Sinds ik jou ontmoet heb, voel ik me met de dag beter en sterker
worden’.
‘De prins bedoelt, dat sinds hij op 't paleis terug is,
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langzaam aan de blos der gezondheid op zijn wangen is teruggekeerd. De paleislucht
maakt hem gezond!’
‘Onzin, Marco’, lachte Otello weer, ‘jij bent het, die me gezond maakt. Jouw
vrolijkheid en je gezangen doen me veel meer goed, dan die hele gezondheidskuur
aan het strand. O Marco’, ging de prins plots bijna fluisterend voort, ‘'t was daar zo
vreemd en zo doods. En mama was zo stil en verdrietig. Heus Marco, ik kan je niet
zeggen, hoe blij ik ben, hier op 't paleis terug te zijn en jou ontmoet te hebben. Je
moet maar steeds bij me blijven hoor!’
‘Ik zal m'n uiterste best doen’, beloofde Marco grappigplechtig, ‘zowel nar als
heelmeester voor mijn jonge prins te zijn. En daarom, wat denkt zijne majesteit Otello
van een roeitochtje op het meer. Roeien staalt de spieren. En de zwakke spiertjes van
Uwe majesteit....
‘Och, houd toch op met je majesteit, Marco!’ lachte de prins. ‘Je zou me weer ziek
maken. Vooruit we gaan roeien!’
Op hetzelfde moment echter weerklonk luid trompetgeschal.
‘Wat is dat nu?’ vroeg Otello verwonderd.
‘Dat is het sein, dat er bezoek is! De keizer wenst, dat ik met hem de nieuwe gasten
verwelkom. We moeten dus ons roeitochtje even uitstellen, Otello! Maar ik ben weer
heel vlug bij je hoor?’
‘Ja, blijf maar niet te lang weg, Marco’, riep Otello nog.
Toen haastte Marco zich naar het paleis. Twee ridders waren zo juist aangekomen
en kwamen nu de keizer verslag uitbrengen van de reis, die ze gemaakt hadden.
Marco groette hen met een diepe buiging en sprak:
‘Gegroet, edele ridders. De keizer wacht U reeds. Hij verwacht grote onthullingen
en zeer belangrijke mededelingen van U. Uw gang is immers zwaar van de geheime
last, die ge draagt. Of zijn het Uw lange zwaarden en de ijzeren helmen, die U het
leven zo zwaar maken?’
De edellieden antwoordden niet op de spotternijen van de nar. Zij waren niet veel
anders van hem gewend. Maar
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toen zij bij de keizer waren toegelaten, bleek al heel spoedig, waarom ze de nar niet
eens konden beantwoorden. Ze hadden de keizer geen enkel belangrijk nieuws mede
te delen.
‘Uwe majesteit’, zo sprak er één, ‘maakt zich te veel zorgen. Het volk leeft in rust
en vrede. Het weet van niets. Van een poging tot opstand is niets te bespeuren. En
wat de ontrouwe edelen betreft.... och, een weinig oplettendheid zal voldoende zijn
om hen in bedwang te houden. Naar wij hoorden vertellen, moeten de verbannen
edellieden, Floris en Boudewijn, zich met enkele aanhangers in de omtrek ophouden!’
Bij 't horen van deze namen stoof Marco plotseling op:
‘Bevinden Boudewijn en Floris zich in de omgeving?’ herhaalde hij, ‘en dat zegt
ge zo kalm en bedaard, alsof 't de gewoonste zaak van de wereld is. Daar komt ge 't
laatst mee aan, terwijl ge moet weten, dat juist deze twee het minst te vertrouwen
zijn en tot alles in staat. Kennen jullie soms de plannen van deze trouwelozen?’
‘Bedaar Marco, blijf kalm!’ suste de keizer. ‘Ze zullen mij, hun keizer toch niet
uit 't paleis weghalen?’
‘Vergeef me, majesteit’, sprak Marco, ‘maar als U wist, welk een ontzettend
voorgevoel mij zo angstig maakt, dan liet U mij onmiddellijk heengaan!’
‘Welnu, ga, Marco!’ antwoordde de keizer enigszins verwonderd.
Zonder zich nog even te bedenken, opende Marco het venster en sprong naar buiten
de tuin in. Hij keek naar niemand of niets om, maar rende zo vlug hij kon, naar de
plek, waar hij nog geen kwartier geleden de prins had achtergelaten, met de belofte
zo dadelijk te gaan roeien. Nu moest Otello daar op hem staan wachten. Daar bij de
vijver, bij het bootje. Marco kwam aangerend: hij zag de vijver, hij zag het bootje....
maar Otello was er niet.
‘Heer in de hemel’, riep Marco uit, ‘zal mijn angstig voorgevoel dan toch
werkelijkheid worden?
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Maar neen, dat kan niet! De prins is even weggewandeld. Ik moet hem roepen!’ Luid
klonk Marco's stem:
‘Prins Otello. Kom, we gaan roeien!’
Als een spottende narrenkreet galmde het: ‘we gaan roeien’, over de vijver. En
het leek Marco, alsof uit de verre bomengroep een tergende schaterlach hem
antwoordde. Marco snelde er heen. Maar de prins was er niet. De nar zette de handen
aan de mond en galmde over heel het park:
‘Prins Otello, Prins Otello! Kom vlug naar de vijver. We gaan roeien, Otello!’
Maar er kwam geen antwoord.
Wel snelden van alle kanten dienaren toe, die verschrikt vroegen:
‘Is er iets met de prins? Zoek je prins Otello?’
‘Ja natuurlijk!’ riep Marco hen toe. ‘Zo juist was hij nog bij de vijver. Heeft
niemand van jullie hem gezien? Zoek dan! Zoek waar Otello is!’
Marco had nog een kleine hoop de prins op diens eigen kamer aan te treffen.
Daarom rende hij naar het kasteel, holde door gangen en zalen, maar vond de
vertrekken van de prins ledig. Toen drong hij zonder enige plichtspleging het vertrek
van de keizer binnen en riep daar voor keizer en raadslieden deze ene wanhoopskreet
uit:
‘Zij hebben de prins ontvoerd!’
Als een slag in het aangezicht trof deze kreet de drie mannen.
De keizer sprong op en riep uit:
‘Bij God, Marco, het is toch niet waar, wat je daar zegt!’
‘Ik wou, dat ik me vergiste, majesteit’, zuchtte Marco, ‘Maar ik ben er van
overtuigd. En daarom majesteit, zend mannen uit, soldaten, dienaren, hovelingen.
Laat ze zoeken, in het paleis, daar buiten! In de stad en de ganse omtrek! Toe gij
edelen, talmt niet langer, maar geeft Uw bevelen! Zoekt de prins. Gaat en zoekt!
Marco moet bij de keizer blijven!’
Marco zweeg! Maar de edellieden hadden hem begrepen
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en verdwenen. Enkele ogenblikken later was het hele paleis in opschudding. Een
grote ontsteltenis had zich van allen meester gemaakt. Niemand kon het haast geloven,
dat hun lieve prins ontvoerd zou zijn! En men zocht! In alle kamers en gangen, in
de torens en kelders van het paleis. Ieder hoekje van de tuin werd nagespeurd en
overal weerklonk de kreet: ‘Otello, Otello!’
Weldra reden groepjes ruiters door de straten van de stad. Nog even later kwamen
herauten de burgers van de stad met de verdwijning bekend maken en de medewerking
van de bevolking inroepen. Nieuwe troepen ruiters trokken uit: de stad door en de
buitenwegen op. Zij onderzochten bossen en velden en deden ook Otello's naam
telkens weerklinken. Helaas, alles was vergeefs. Toen de avond over paleis en stad
daalde, wisten allen met zekerheid, dat de prins ontvoerd en niet terug te vinden was.
Een grote droefheid vervulde het gehele hof. Vooral de keizerin was ontroostbaar.
Alles scheen juist zo goed te gaan; de prins knapte zo zichtbaar op en nu hadden
laffe vijanden de knaap ontvoerd. Dit was dus één der rampen, die de keizerlijke
familie zou treffen. De stem aan het venster had niet gelogen.
Bijna radeloos van smart en onzekerheid trok de keizer zich die avond terug in
zijn kamer. Marco was bij hem. Nauwelijks had de nar een viertal kaarsen ontstoken,
of de keizer bemerkte op zijn tafel een klein stukje perkament. Haastig nam hij het
op en tot zijn grote ontsteltenis las hij:
‘Prins Otello blijft in onze handen, tot de keizer bereid is, zijn waardigheid neder
te leggen en over te dragen aan onze gunsteling. De keizer kan beginnen met zijn
goede wil te tonen, door de edelen Boudewijn en Floris in hun rechten te herstellen.
De prins zal geen leed worden aangedaan. Maar hij blijft de losprijs’.
De keizer reikte het document aan de nar over en stamelde:
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‘Lees Marco!’
En Marco las! En terwijl zijn ogen over de regels gleden, balden zich zijn kleine
narrenvuisten en persten zijn dunne lippen zich opeen, totdat zij plotseling uitstootten:
‘Zulke gemene lafaards!’
‘Ik geloof inderdaad Marco!’ sprak de keizer somber, ‘dat alleen het zwaard hier
oplossing kan brengen’.
‘Ik vrees het ook, Majesteit. Maar laten we niet onverijld besluiten. Laat ieder
voor zich één nacht dit alles overdenken. Dan kunnen we morgen verder zien’.
In zijn kamer gekomen liet de nar zich in één der zetels neervallen. Alles wat die
middag gebeurd was, danste in wilde sprongen door zijn geest. Als verslagen zat de
nar daar en balde in machteloze woede zijn vuisten. Wekenlang was heel zijn leven,
al zijn denken en doen gericht geweest op dat ene doel: het leven van de keizerlijke
familie te beschermen. Vooral de zorg voor de zwakke prins was hem toevertrouwd.
En nu.... nu had men zijn meester getroffen, in wat hem het dierbaarst was: zijn zoon
Otello! Maar niet alleen zijn meester, ook hemzelf hadden ze geraakt. Want Marco
hield van de prins. Met grote vreugde had hij diens herstel aanschouwd. En nu? De
trouwelozen hadden de prins in hun macht. Zou zijn zwak lichaam bestand zijn tegen
de behandeling, die hij nu moest ondervinden?
De prins zal geen leed worden aangedaan! Neen, daaraan twijfelde Marco ook
niet. Zijn leven had voor de samenzweerders te grote waarde. Terwille van de prins
zou de keizer zijn kroon moeten afleggen. Daartoe zouden ze hem dwingen. Maar
dat zou niet gebeuren. Alle middelen moesten aangewend worden, om dat te
voorkomen.
Daarvoor zou hij, Marco, te zorgen hebben. ‘Haha!’ lachte Marco, terwijl hij
overeind sprong. Spottend riep hij uit: ‘Ja, daarvoor heb ik te zorgen. Haha! Hoe
goed heb ik dat gedaan. Onder mijn eigen handen vandaan, heb
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“Lees Marco” (Blz. 54)
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ik de prins laten ontvoeren. Moest ik daarvoor nar zijn, om zulk onheil over dit paleis
te doen komen?’
Met uitgestrekte armen liep Marco de kamer op en neer.
‘Marco, Marco!’ riep hij weer. ‘Nar ben je en nar zul je blijven: een zingende
dwaas. Met je grappen zul je morgen weer een lach moeten toveren op de bedroefde
gezichten. Morgen moet je weer de altijd vrolijke, lachende zanger zijn, terwijl in je
eigen binnenste de grootste droefheid woont, terwijl in je hart hamert en steeds zal
blijven hameren het bittere verwijt, schuldig te zijn aan de ellende van de keizer. O
Marco!’
Uitgeput viel Marco op zijn knieën neer, voor het beeld in de hoek van de kamer.
Langzaam bedaarde zijn onrust. Hij richtte zijn ogen op het Mariabeeld en begon
zacht te bidden.
God en de H. Maagd moesten in deze grote moeilijkheid uitkomst brengen.
Lang, zeer lang bleef Marco daar geknield liggen.
Slapen deed hij die nacht niet.
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Zesde hoofdstuk.
Nachtelijke ontdekkingen
Ja, dat was wel een droeve dag voor Marco de Nar. De ontvoering van de prins was
wel één van de ergste dingen, die men de keizerlijke familie en de nar had kunnen
aandoen!
Wat moest er nu gebeuren?
Nadat Marco lange tijd voor het beeld geknield had, stond hij op en begon in
gedachten verdiept zijn kamer op en neer te lopen! Het was moeilijk in deze zaak
tot een oplossing te komen. Marco voelde, dat hij eigenlijk tot niets in staat was.
Toch dacht hij niet aan slapen. Maar in de kleine kamer kon hij het niet uithouden.
Hij moest naar buiten! Hij sloeg een zwarte cape om en blies de kaarsen uit.
De stadstoren had juist twaalf uren geslagen, toen onhoorbaar één der vensters
van het keizerlijk paleis geopend werd en een zwarte gedaante te voorschijn kwam.
Een flinke sprong en met een zacht plofgeluid kwam de lenige gedaante op het
grasveld in de tuin terecht. Meteen was alles weer stil.... doodstil. Het open venster
was een donkere plek in de grauwe muurvlakte. Langs dat vlak schoof de zwarte
gedaante vlug voort, om plotseling in het struikgewas te verdwijnen. Even later kwam
ze weer te voorschijn bij een open plek bij de vijver. Nu ging de grote kap, welke
het hoofd van de gedaante omhulde omlaag en schitterden twee vurige ogen in de
duisternis. Het waren Marco's speurende ogen, die deze plek, waar hij Otello voor
het laatst gezien had, nog eens zorgvuldig bespiedde. Er was echter niets bijzonders
te ontdekken. Ook het bootje bleek onaangeroerd. Marco sloop voort, zacht en
behoedzaam, tot hij de achterkant van het paleis voor
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zich had. Langzaam gleden zijn ogen van venster tot venster. Maar achter al die
vensters heerste duisternis en stilte.... 't Kon ook niet anders; om deze tijd moest alles
wel slapen in het keizerlijk paleis. En toch had Marco iets anders gehoopt en verwacht.
Opnieuw onderzochten zijn speurende ogen de vensters. En ineens.... daar bleven ze
rusten en staren.... terwijl een zachte kreet van voldoening de nar ontsnapte. Achter
één der vensters op de eerste verdieping was een uiterst fijn lichtspleetje merkbaar.
Dat was het, wat Marco zocht. Naar dat lichtspleetje bleef Marco staren. Wel een
half uur lang. Heel even, als de ogen moe werden, sloot hij ze. Dan hield hij dat licht
weer vast. Marco wachtte niet vergeefs. Plotseling werd de lichtspleet wijder, groeide
aan tot een lichtvlak. Tot Marco's grote vreugde flikkerde even een kaarsvlam voor
het venster. Toen werd het ook daar donker. Het was net of de bewoner van die
kamer, voor zich ter ruste te begeven, nog even met de brandende kaars in zijn hand,
een blik in de donkere tuin had willen werpen. Maar Marco vermoedde meer. Zonder
bijzondere redenen was niemand zo laat op. En dus bleef Marco wachten. Hij hulde
zich nog wat dichter in zijn cape en dook weg tussen de struiken. Hij kon nu niets
meer onderscheiden, rondom hem was één zwarte duisternis, waarin als brokken
zwart de boomgroepen en de paleismassa omhoog staken. Alles scheen in rust. Geen
ritselgeluid van bladeren zelfs verstoorde deze nachtelijke stilte. Vele minuten gingen
zo in spannend wachten voorbij. Zou er eigenlijk wel iets gebeuren? Marco hoopte
het; hij rekende er zelfs op. Toen, ineens, weerklonk een harde kreet, die leek op de
schreeuw van een opgeschrikte vogel. Die kreet was iets vreemds in deze stilte. En....
vreemder nog.... enkele ogenblikken later, klonk die kreet opnieuw, maar nu van de
andere kant. Marco begreep, dat dit waarschuwingstekens waren. Hij hield zich
doodstil en luisterde gespannen. Ineens hoorde hij geritsel van bladeren; dat geluid
kwam naderbij, werd
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sterker, tot plotseling, op maar enkele meters afstand een gedaante opdook. Een
ogenblik later stond er een tweede gedaante. Marco had het wel kunnen uitjubelen
van vreugde. Maar hij hield zich stil. Hij moest horen, wat die twee mannen met
elkander te bespreken hadden. Ze deden het zachtjes, maar toch zo, dat Marco alles
duidelijk verstaan kon.
‘Ridder Boudewijn en Floris groeten U. Ik moet U hun dank overbrengen. De
knaap is in veiligheid’.
Meteen daarop klonk een andere stem:
‘'t Heeft me moeite genoeg gekost hem mee te krijgen. De nar zou met hem gaan
roeien op de vijver’.
De nar had niet veel tijd om over alles na te denken. Maar één gedachte flitste
onmiddellijk door zijn hoofd: die laatste stem ken ik! Die is van Heinrich, de man
met de snijwond. Nu hebben we zekerheid, dat hij tot de ontrouwen vazallen behoort’.
De eerste stem vervolgde alweer:
‘Zonder moeite gelukt niets vriend. 't Voornaamste is, dat we zo prachtig geslaagd
zijn. Prins Otello bevindt zich veilig in het kasteel van ridder Alex. Het zal hem aan
niets ontbreken....’
‘Laten ze vooral voorzichtig met hem zijn!’ sprak Heinrich. ‘De knaap is niet
sterk. Zo'n pand in onze macht is te belangrijk....!’
‘Ik zal nogmaals de goede verzorging ter sprake brengen. Maar genoeg daarover.
Dit is nog niet alles. Het voortnaamste werk komt nog. De keizer moet gaan inzien,
dat de enigste weg om zijn zoon gezond terug te krijgen is, afstand te doen van zijn
troon. Hoe was de toestand gisterenavond op het paleis, edele Heinrich?’
‘O.... uitstekend. Precies zoals gewenst was. Alles verliep, zoals we dat
uitgestippeld hadden. Overal de grootste consternatie. 't Was voor mij een kleine
moeite, van die verwarring gebruik te maken en ongemerkt de kamer van de keizer
te bereiken. Ik heb daar ridder Boudewijns
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mededeling op de tafel gelegd. De keizer moet het schrijven gelezen hebben’.
‘Prachtig! De taal van ridder Boudewijn zal niet nalaten indruk te maken. Hoe
was het met de keizerin?’
‘Zij was bedroefd en heeft zich onmiddellijk op haar kamers teruggetrokken!’
‘Ook haar droefheid zal op de keizer inwerken. De zaken marcheren goed, edele
Heinrich. Had je nog verdere plannen?’
‘Neen! Ik heb nog niets kunnen doen. De nieuwe dag moet nieuwe gelegenheden
scheppen!’
‘Natuurlijk! Misschien dat wij een kleine tip kunnen geven?’
‘Wat bedoelt U?’
‘Men zegt, dat de nieuwe nar niet erg bij de keizer in de smaak valt’.
‘Dat lijkt inderdaad zo. 't Is in ieder geval Pinto niet. Maar.... wat zou dat?’
‘Heel veel edele Heinrich. De nar zou ons kunnen helpen!’
‘Misschien.... ik weet het nog niet!’
‘Wij vinden van wel. Zo iemand als deze nar kan veel meer zeggen, dan jij of
iemand anders aan het hof. Hij kan in vers of grap een opmerking maken, die de
keizer treft. Denk eens Heinrich aan het resultaat van een groot vers, waarin het
verdriet van de gevangen Prins Otello bezongen wordt. Hoe gemakkelijk kan daarin
ook niet gezinspeeld worden op het brengen van een offer, om dat kind uit zijn lijden
te verlossen. Naar zo'n vers luistert de keizer, Heinrich! Hij kan er kwaad om worden,
de nar afsnauwen.... maar hij zal er over nadenken. En dat moeten we hebben. Steeds
zal hij over dat offer moeten denken. Hij weet maar al te goed, dat narren dikwijls
grote waarheden zeggen. Ook de andere hovelingen weten dat, zij zullen onwillekeurig
de nar gelijk geven en zo naderen we, voetje voor voetje ons doel....’
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‘Maar wat heb ik daar mede te maken?’
‘Alles edele Heinrich!’ klonk het lachend.
‘Jij moet de nar op dat prachtige denkbeeld van zo'n vers brengen. Je bent geslepen
genoeg om met de nar in een vriendschappelijke verhouding te komen. Je kunt hem
vleien.... goede raad geven....’
‘Ja ja! U behoeft mij de manier niet aan te geven!’ viel Heinrich met merkbare
verstoordheid de vorige spreker in de rede. ‘Ik weet mijn wegen wel te kiezen. Ik
meen dit trouwens wel bewezen te hebben’.
‘Natuurlijk’, viel de ander dadelijk bij.... ‘'t Was maar een kleine aanduiding. En
als de nar soms graag wat goud ziet, hier is een kleine buidel. Daarmede zal hij wel
aan het spreken te krijgen zijn’.
‘Goud komt altijd van pas!’ haastte Heinrich zich op te merken, terwijl enkele
vlugge bewegingen verraadden, dat hij de geldbuidel meteen in zijn zakken verdwijnen
liet. Toen vervolgde hij: ‘Ik zal zien, wat ik doen kan. Ik geloof wel, dat ik slagen
zal. Over drie dagen hoop ik U meer te kunnen vertellen. Zullen we dan weer samen
komen?’
‘Uitstekend, tot over drie dagen dan. Dezelfde tekens?’
‘Ja, gegroet!’
‘Tot ziens!’
Het gesprek was geëindigd. Bladerengeritsel volgde en de gedaanten verdwenen.
Even later was alles weer even stil en doods als te voren.
Marco verliet echter zijn schuilhoek nog niet. Hij bleef wachten, tot hij in de
donkere muurmassa de kleine lichtstreep weer bespeurde. Toen wist hij, dat edelman
Heinrich zich weer op zijn kamer bevond en de weg veilig was. Toen sloop ook de
nar voldaan over deze gewichtige ontdekking naar zijn kamer terug.
Maar slapen deed Marco die nacht niet. Daarvoor waren zijn gedachten te vol van
alles, wat hij zo juist gehoord had. Daarvoor ook kwamen allerlei plannen in zijn
geest
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op, die hij trachtte uit te werken. Zo gauw de morgen was aangebroken, waren keizer
en nar tezamen en luisterde de eerste met de grootste belangstelling naar zijn nar.
‘De nacht heeft veel gebracht!’ erkende de keizer, toen Marco alles verteld had,
‘nu weten we tenminste met zekerheid, dat Heinrich hier in mijn paleis de zaken
voor de ontrouwen opknapt. Helaas weten we nu ook, ik vermoedde het trouwens
al, dat de machtige vazal, ridder Alex, tot de samenzweerders behoort en dat onze
Otello in zijn macht is. We moeten het de keizerin zo spoedig mogelijk mededelen,
het zal ook haar een troost zijn, dat de prins geen leed geschieden zal.... al hadden
we allen de lieve knaap zo graag weer in ons midden....’
‘De tijd zal komen majesteit!’ trachtte Marco te troosten. ‘'t Is waar, onze
tegenstanders hebben een goede slag geslagen!’
‘Inderdaad’ gaf de keizer toe. ‘Gaan we nu geweld gebruiken, door met een sterke
legermacht naar Ridder Alex' kasteel op te trekken, dan lopen we alle kans, als we
het kasteel veroverd hebben, een dode prins te vinden. Ja, hun plan zit helaas maar
al te goed in elkaar. Zo.... zo, ze willen mij dwingen afstand te doen en een ander in
mijn plaats tot keizer uit te roepen. God weet, wat voor een dwingeland dat wezen
zal!....’
Met een plotselinge schrik dacht Marco één moment aan graaf Otto.... Als die eens
keizer mocht worden!....
Maar neen, dat mocht, dat kon nooit gebeuren! Marco sprong op en riep uit:
‘Neen, neen majesteit! Geen afstand doen. Nooit! Laten we niet wanhopen. Ze
hebben hun doel nog lang niet bereikt. Er zijn nog genoeg trouwe edelen, die in het
uur van het grootste gevaar aan Uw zijde zullen staan.
En bovendien Majesteit.... Uw nar is er ook nog. Ja.... Uw nar belooft U, dat hij
de pogingen van de samenzweerders zal verijdelen’.
Even speelde een glimlach om de lippen van de keizer.
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‘Ik dank je Marco, voor je aanhankelijkheid.... maar.. wat kun je alleen tegen zo'n
overmacht....?’
‘Veel Majesteit!’ riep Marco geestdriftig uit. ‘Veel zeg ik U.... en misschien....
wel alles. Ik heb deze nacht lang nagedacht en.... ik meen een goed plan gevonden
te hebben....’
‘Laat horen Marco!’
‘Edelman Heinrich zelf heeft ons de weg gewezen majesteit.
Ja! Marco zal de vriend der samenzweerders worden. Marco zal in schijn de zijde
van Uw vijanden kiezen. Dank zij onze koele verhouding in het openbaar, zal dit
geen al te grote verwondering wekken. Ik zal inderdaad op de verleidingen van
edelman Heinrich ingaan. Ik zal verzen maken en zingen, waarbij ik U tot afstand
doen aansporen zal....’
Even zweeg Marco, als twijfelde hij aan de juistheid van zijn plan. Toen vervolgde
hij op droeve toon:
‘Misschien zal ik U met mijn woorden bedroeven, majesteit! Maar bedenk dan,
dat ook mijn hart schreien zal, want ook ik heb de prins lief.... O.... U mag gerust
kwaad worden. Mij uitschelden en afsnauwen. Gij kunt mij dreigen.... desnoods bant
ge me weg van Uw hof.... Ha, dan moeten zij mij aannemen. Dan zal de nar zich
wagen in het hol van de leeuw. En dan openen zich wel de wegen, die naar onze
overwinning zullen leiden. Ge zult het zien, majesteit, alles komt terecht. De toekomst
lacht ons toe.... Vertrouw slechts op Uw nar....’
Ook de keizer was opgestaan en had ontroerd Marco's hand gegrepen. Voor hij
echter ook maar een enkel woord had kunnen spreken, klonk Marco's lach door het
vertrek.
‘Ziet Keizer!’ riep hij bijna zegevierend uit. ‘De zon is zo juist boven de horizon
verschenen als een symbool van onze overwinning. Het paleis is ook ontwaakt. De
dag is begonnen. Men wacht ons in de kapel. Hoort daar beginnen de klokken te
luiden....’
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‘Ja’, sprak nu ook de keizer, ‘laten we naar de kapel gaan en Gods zegen afsmeken
over onze onderneming. Dat vrede en liefde in mijn Rijk mogen zegevieren’.
Tegen de middag begaf Marco zich naar een rustig gedeelte van de tuin, om daar op
zijn harp enkele nieuwe wijsjes in te studeren. De nar huppelde vrolijk en opgewekt
over de paden en groette op de meest luchtige manieren de hovelingen, die hij
passeerde en die allen nog diep onder de indruk waren, van wat daags te voren gebeurd
was. Ze konden hun vinnige opmerkingen dan ook niet voor zich houden:
‘De nar schijnt het leed alweer vergeten te zijn’, zei er één.
‘Heel het paleis treurt nog over de ontvoering van Otello’, sprak een ander, ‘en
de nar is alweer in staat, het hoogste lied uit te zingen’.
‘Marco leeft niet zo mee als Pinto deed’, beweerde weer een derde.
Marco bemerkte spoedig, dat men naar hem wees en over hem sprak. Daarom trad
hij, lustig met zijn harp rondzwaaiend op de praatjesmakende hovelingen toe en
spotte:
‘Wat staren jullie met je zo zeer bedroefde gezichten de nar aan? Kunnen jullie,
met je rood beschreide ogen, de verborgen schuilplaats van onze prins vinden? Haha!
beste vrienden, Uw droefheid benevelt Uw oog, terwijl mijn lach mijn blik verheldert’.
‘Een nar blijft toch altijd maar een nar!’ smaalde er één.
‘Gelukkig wel!’ kaatste Marco vrolijk terug.
‘Maar.... blijft een edelman altijd een edelman? Wie heeft dan de prins ontvoerd?
De nar of een edelman? En welke edelman blijft rustig in de tuin rondlopen, als hij
weet, dat de lieve prins in gevaar verkeert? Zoeken moeten jullie! Zoeken! Zonder
rusten!’
De felle spotternijen van Marco misten hun uitwerking
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niet. De meeste hovelingen dropen af, terwijl enkele eerlijk erkenden:
‘Ja, de nar heeft gelijk’.
Rustig zingend vervolgde Marco nu weer zijn weg. Tot grote vreugde had hij
gemerkt, dat hij reeds enkele minuten door edelman Heinrich gevolgd werd. Diens
aanval op Marco's trouw zou dus een aanvang nemen. Welnu.... Marco was bereid....
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Zevende hoofdstuk.
Het spel van Nar en Edelman
Ja. Marco had goed gezien. Terwijl hij al grappenmakend rondging, was ook edelman
Heinrich verschenen en er was geen twijfel mogelijk, hij volgde de nar. Marco hield
zich natuurlijk, alsof hij nergens van wist, maar zorgde toch wel, op een der meest
stille plekjes van de tuin terecht te komen. Daar zette hij zich neer, zonder op of om
te kijken en begon wat op zijn harp te spelen. Weldra galmde ook zijn vrolijke stem
door de stilte. Het leek wel of er niets anders voor hem bestond dan zijn muziek en
zang; toch wist Marco, dat edelman Heinrich naderde. Plotseling plaatste deze zich
vlak voor Marco. De nar schrok overeind en staarde, met buitengewoon goed
gespeelde verbazing, de edelman aan:
‘U doet me schrikken!’ sprak de nar. ‘Ik dacht, dat U uit de lucht gevallen kwam!’
‘Dergelijke wonderen gebeuren hier niet!’ spotte Heinrich. En hij vervolgde: ‘Maar
wonderlijk is wel, dat de nar, die toch zo dicht bij de keizer verkeert, door zulke
luidruchtige vrolijkheid, uiting aan zijn droefheid geeft’.
‘Inderdaad schoon gezegd!’ spotte Marco. ‘Maar als ik vragen mag edele Heer:
Hebt gij van louter droefheid de ganse nacht geen oog gesloten?’
‘Natuurlijk niet, Marco’, lachte Heinrich, ‘maar veel mensen lijden het zwaarst,
als het noodlot hen zelf treft’.
‘Wat bedoelt mijn wijze en welsprekende Heer met deze woorden?’ vroeg Marco
alsof hij er niets van begreep....
‘Wie was Otello het naast?.... Van wie hield hij het meest, van jou nar of van mij?’
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‘Van de keizer natuurlijk’, sprak de nar onnozel.
‘Heel goed geantwoord, Marco!’ lachte Heinrich. ‘Je verstaat het spel der woorden.
Het keizerlijk hof en zeker ook de keizer zelf, is het meest bedroefd over de
verdwijning van Otello! Logisch nietwaar?’
‘Een nar redeneert nooit zo logisch’ antwoordde Marco.
‘Dat is mogelijk’ gaf Heinrich toe. ‘Maar de nar zal toch wel voelen, dat hij
voorlopig aan het hof gemist kan worden. Zijn grappen zullen nu helemaal niet in
de smaak vallen, nietwaar Marco!’
‘Edelman Heinrich vergist zich. Juist nu moet ik trachten de keizer te troosten.
Het is alleen zeer moeilijk in deze dagen de juiste snaar te treffen’.
‘Dat is het zeker! Luister eens Marco’.
Heel vertrouwelijk zette de edelman zich naast Marco op de grote steen, legde
zijn hand op de arm van de nar en begon toen buitengewoon vriendelijk:
‘Ik wou eens even met je praten, Marco. Maar strikt vertrouwelijk hoor. Weet je
eigenlijk wel, wat de meeste van mijn vrienden denken?’
‘Dat ze edellieden zijn!’ was het onmiddellijke en rake antwoord van de nar. Maar
Heinrich vervolgde:
‘Nee, Marco, nu geen grappen, ik zal het je zeggen. De meeste van ons denken
veel, maar durven weinig te zeggen. Nogmaals, in volkomen vertrouwen zou ik jou
willen vragen, wil jij hun gedachten bekend maken? Er is maar één middel om aan
alle ellende een eind te maken; om vooral de lieve Otello weer in de armen zijner
ouders terug te voeren’.
‘En dat is?’ vroeg Marco, schijnbaar ten hoogste verwonderd.
‘De keizer moet afstand doen van zijn troon’, was het duidelijke antwoord. Marco
maakte een schrikbeweging, zodat Heinrich onmiddellijk vervolgde:
‘Ja, daar schrik je van. Dat verwondert me niets; want er is haast niemand, die
daarover durft te spreken. Wel
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denken, maar spreken niet! Ik voor mij, Marco acht maar één man in het gehele paleis
in staat, dat de keizer duidelijk te maken’.
Het gelaat van de nar was één en al verbazing en langzaam zei hij:
‘Ja edelman Heinrich, ik geloof wel, dat gij die moed bezitten zult’.
Een ogenblik was de edelman door deze onverwachte woorden uit het veld
geslagen. Maar hij herstelde zich spoedig:
‘Nee Marco. Ik spreek niet over mijzelf. Ik kom te weinig met zijne Majesteit in
aanraking, dan dat ik mij zulke vrijmoedige taal veroorloven kan. Nee, de enigste
man, die ik tot het spreken van de juiste woorden in staat acht, ben jij: jij als nar!’
‘Als nar?’ mompelde Marco.
‘Ja!’ ging Heinrich hoopvol voort.
‘Een nar kan en mag nu eenmaal veel meer zeggen dan een ander. Hij kan onder
allerlei geestige woordspelingen en zinswendingen de keizer laten voelen, dat het
onverantwoordelijk is zijn zwakke, ziekelijke zoon in handen van zijn tegenstanders
te laten, terwijl toch een klein beetje toegevendheid van de keizer, de knaap
onmiddellijk de vrijheid teruggeven kan’.
‘Een schone zin’, prees Marco. ‘Maar de nar twijfelt aan de juistheid ervan!’
‘Haha! Marco!’ lachte Heinrich. ‘Je weet niet, wat ik weet. Bij mij bestaat geen
twijfel! Weet je dan niet, dat de ridders Boudewijn en Floris de keizer hebben doen
weten dat het leven van zijn zoon de grote losprijs is?’
Je moest eens weten, wat ik weet, dacht Marco. Maar hij sprak niet. Heinrich
vervolgde:
‘Marco! Luister! Ik voel veel voor de persoon van de keizer. Heel veel voor de
lieve Otello. Beiden zijn mij dierbaar. En daarom zou het mij en vele anderen zeer
aan het hart gaan, als hun nog meer leed werd aangedaan....
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terwille van het keizerschap. En daarom - Marco.... als ik je één raad mag geven:
Doe alles wat je kunt, om de keizer te bewegen afstand van zijn troon te doen. Je
zult daarmede niet alleen hem en Otello, maar het gehele rijk een grote dienst
bewijzen. Bedenk goed Marco, het lot van keizer en zoon ligt eigenlijk in jouw
handen. Jij kunt beiden redden!’
Ja, waarlijk, de geslepen verrader speelde zijn spel goed. Zo goed, dat het niet
anders leek, dan dat de nar daarop in moest gaan.
Vol spanning wachtte Heinrich het antwoord.
Plotseling rees Marco overeind. Zijn ogen straalden en zijn lippen openden zich
voor een gulle lach. Als muziek klonk het de edelman in de oren: ‘U hebt gelijk,
edele Heer, ik alleen kan die twee dierbare levens redden. Natuurlijk. Ik voel het als
mijn plicht, alles te doen, om dat doel te bereiken. Niet voor niets zal Marco de nar,
aan het hof van de keizer gekomen zijn. Marco zal hen en het hele rijk redden! Reeds
vanavond zal de nar zijn eerste lied zingen. Je kunt op mij rekenen, edelman Heinrich!’
‘Denk er om Marco!’ zei de edelman, verrukt over zoveel vurigheid. ‘Niet te
haastig! Niet overijld. Langzaam. Druppel voor druppel moeten Uw raadgevingen
doordringen in het gemoed van de keizer’.
‘Natuurlijk!’ lachte de nar. ‘Marco kent de weg en weet wat hem te doen staat!’
‘Goed zo!’ lachte ook Heinrich. ‘Tot morgen dan!’
De mannen scheidden en gingen ieder hun eigen weg. In beider harten jubelde
het: victorie! Alleen Marco wist, dat hij de sterkste was.
De volgende dag was Marco vrolijker dan ooit. Het leek wel of alle narigheden
vergeten waren. Marco's gezang klonk volop in paleis en tuin en.... wat de hovelingen
opviel.... er was iets bijzonders in zijn verzen. Hoe gek ze ook begonnen, hoe vreemd
ze ook klonken, ze kwamen
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steeds op hetzelfde neer. De woorden vaderliefde en offervaardigheid, heerszucht
en landsbelangen kwamen er telkens in voor. Het was duidelijk, die verzen sloegen
rechtstreeks op de keizer. In het begin had deze net gedaan of hij niets bemerkte,
maar toen de zinspelingen op de toestand steeds duidelijker werden, kon de keizer
ze niet langer onbeantwoord laten. Weldra klonk het dan ook:
‘De nar moet niet de spot drijven met omstandigheden, die verre van aangenaam
zijn!’
Maar Marco wees, ten aanhore van de aanwezigen, duidelijk elke beschuldiging
af:
‘Vergeef me majesteit, maar uw nar spot niet. Uw somberheid denkt kwaad, waar
slechts belangstelling en medeleven is. De nar meent het goed met de keizer’.
‘Zo lang hij keizer is, nietwaar?’
‘Wie zou de nar anders dienen?’
De edelen, die deze en andere dergelijke gesprekken hoorden, keken elkander eens
aan, zwegen zolang ze in de onmiddellijke nabijheid van de keizer waren, maar lieten
hun gedachten werken. Weldra vormden zich hier en daar kleine groepjes, waar het
vreemde gedrag van de nar besproken werd. En typisch, dan hier, dan daar, dook
edelman Heinrich op. Hij zorgde wel, dat het vuur opgerakeld werd.
‘Wat bedoelt die nar toch?’ vroeg hij aan een groepje edelen. ‘Zijn verzen zijn zo
vreemd!’
‘Je ziet toch wel!’ antwoordde een ander dadelijk, ‘de verhouding tussen keizer
en nar deugt niet. Het is water en vuur de laatste dagen’.
‘De nar maakt het er ook naar!’ meende Heinrich. ‘Hij maakt, vind ik, vrij
eigenaardige zinspelingen’.
‘Ik geloof vast’, sprak weer een ander, ‘dat de nar, indien het hem gevraagd wordt,
de keizer aanraden zou, afstand van de troon te doen!’
‘Een zeer gewaagd advies’, meende edelman Heinrich. ‘Maar.... onder ons
gezegd.... nog niet zo dom. Wij
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kunnen het natuurlijk zo niet beoordelen.... maar.... zou het misschien niet het beste
zijn, dat de keizer het deed?.... Wat een lijden en ellende nu! En we zijn nog heus
niet aan het eind. De samenzweerders schijnen meer macht en invloed te bezitten
dan wij vermoeden....’
Ziezo! Het eerste zaad was gestrooid. Dit groepje had voorlopig stof tot praten.
Heinrich had zich alweer bij een ander groepje gevoegd en op nog meer plaatsen
speelde hij hetzelfde valse spelletje. En met succes. Heel het paleis had weldra als
voornaamste onderwerp van gesprek: de afstand van de troon door de keizer, terwille
van zijn zoon. Niet dat alle hovelingen plots tot de ontrouwen gerekend moesten
worden. Maar terwille van de keizerlijke familie en de rust in het land, leek hun dit
de beste oplossing. Vanzelfsprekend werd Marco het middelpunt van de
belangstelling. En zijn beurs vaarde er wel bij. Al menig goudstukje was weggeborgen
onder zijn narrenpak.
‘Die kunnen te pas komen!’ lachte Marco in stilte. ‘Goud is machtig; goud opent
vele poorten en doet de mensen spreken. Zij moeten zelf hun nederlaag betalen!’
Toch deed het Marco menigmaal pijn, dat hij, al was het maar in schijn, afvallig
en ontrouw moest zijn. Zulk werk ging hem, de eerlijke en trouwe dienaar niet zo
vanzelf af. Maar het moest! Des te heerlijker werden daardoor de enkele avonduren,
die hij met de keizer doorbracht en waarin zij samen de plannen voor de komende
dagen bespraken.
Weer was het nacht. Weer zou er, volgens afspraak, een samenkomst in de donkere
tuin plaats vinden en dus gleed er na het middernachtelijk uur, weer diezelfde donkere
gedaante langs de kasteelmuur, en verdween in de struiken bij de plek waar de twee
nachtelijke samenzweerders elkander ontmoet hadden. Marco's geduld werd op grote
proef gesteld. Maar eindelijk wist hij, dat de twee lang verwachten aanwezig waren.

Joh. Ram, Marco de nar

72
‘De nar doet zijn werk geweldig!’ hoorde hij Heinrich vertellen. ‘Heel het hof praat
over 's keizers afstand’.
‘Wij verwachten ook niet anders,’ klonk de andere stem koel.
‘Luister nu goed naar de volgende plannen. Over twee dagen komen de rijksgroten
in het keizerlijk paleis bijeen. Dat wordt voor de nar een prachtgelegenheid, zijn
groot en alles beslissend vers te zingen. Je zorgt wel, dat het aan duidelijkheid niets
te wensen overlaat’.
‘De nar weet de juiste toon aan te slaan en de goede woorden te plaatsen’.
‘Uitstekend, dan kunnen we kort zijn, deze nacht! Wees op je hoede! Het uur der
vergelding nadert’.
Bracht deze nacht weinig nieuws, ook de dag, die daarop volgde, bood zo goed
als geen afwisseling. Voor Marco werd hij zelfs eentonig, omdat hij van de heel
geheimzinnig doende edelman Heinrich dezelfde berichten nogmaals te horen kreeg.
Natuurlijk hield Marco zich stomverbaasd en aanvaardde hij met werkelijke vreugde
de goudbuidel, die hem tot het maken van een schoon en goed inslaand vers bewegen
moest. Zo naderde de avond voor de dag van de grote bijeenkomst. Het moest een
afscheidsavond worden voor keizer en nar. Al heel veel hadden ze samen behandeld,
toen de keizer vriendelijk sprak:
‘Marco.... als morgen.... na het zingen van je lied - mijn woorden bitter zijn en je
zullen bedroeven misschien, als ik je.... in mijn schijnbare woede, als een hond mijn
paleis zal uitgejaagd hebben, dan Marco.... ja dan is het misschien maar beter, dat je
werkelijk heengaat. Voorgoed heengaat’.
‘Maar waarom majesteit?’ vroeg Marco verbaasd.
‘Omdat je je leven op het spel zet, Marco’.
‘Het is mogelijk majesteit! Maar het wordt een spel, dat we winnen zullen en
bovendien.... majesteit.... wat is een narrenleven, vergeleken bij dat van de keizerlijke
familie? En is ook het belang van het hele volk er niet
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mee gemoeid? Maar.... geen vrees keizer, Marco is slim. En hij voelt zich sterk,
omdat hij weet, dat God en zijn Heilige Moeder hem altijd bijstaan’.
‘Zonder hun hulp zijn we tot niets in staat!’ stemde ook de keizer mee in.
‘Mocht U’ vervolgde Marco, ‘een lange tijd niets meer van mij vernemen, wanhoop
dan niet. De taak is niet eenvoudig en de oplossing zal veel tijd kosten. Maar op het
meest onverwachte moment kan ik U het bericht van de verlossing komen brengen!’
‘Dank Marco!’ sprak de keizer aangedaan. ‘Ik wist, dat ik op je vertrouwen kon.
Weet Marco, dat ook de keizerin al haar vertrouwen op je gesteld heeft en dat haar
vurige, aanhoudende gebeden je zullen vergezellen. En nu - voor het scheiden - is
er misschien nog een wens, die je graag vervuld zou zien?’
‘Een wens’, herhaalde Marco en plotseling, alsof een grote gedachte hem inviel,
riep hij op juichende toon: ‘Ja Majesteit, de nar heeft een wens. Nog nooit heb ik U
verteld, dat ik kwam uit het land van graaf Otto, die zijn onderdanen op vreselijke
wijze verdrukt. Nu vraag ik U - mocht ik nimmer van mijn onderneming terugkeren
- ontferm U over mijn volk, dat zoveel te lijden heeft en dat ik verlaten moest. Ik bid
U.... vergeet de onderdanen van graaf Otto niet. Neen neen.... vraagt U nu niet verder.
Voor de vervulling van die wens is nu de tijd nog niet gekomen. Andere zorgen
drukken U nu te veel. Grotere belangen hebben voorrang. Ik vraag het U alleen voor
later.... later, als.... ik niet.... terugkeren mocht. Majesteit.... Uw nar groet U’.
‘Dank Marco, ik zal je wens nooit vergeten. God geleide je. Goede nacht!’
Een stevige handdruk, een laatst vaarwel en de nar verdween met een haastige
beweging in zijn kamer.
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Achtste hoofdstuk.
Opnieuw verbannen
De dag van de grote bijeenkomst was aangebroken. De poorten van de keizerstad
waren vroeg geopend, zodat de vele nieuwsgierigen reeds tijdig hun plaatsje konden
uitkiezen langs de weg, waarover de vele edelen en ridders hun intocht zouden
houden. En weldra kwamen ze, gezeten op hun vurige rossen en vergezeld van een
menigte dienaren en soldaten.
Het gaf direct een hele drukte in de stad. Maar toch was er niet die stemming van
andere jaren. Zelfs de gewone burgers voelden, dat er dit keer van feest vieren geen
sprake kon zijn. In het keizerlijk paleis, anders altijd het middelpunt van schitterende
pracht en feestvreugde, heerste nu een gedrukte stemming. Spanning was er echter
meer dan ooit tevoren. Want iedereen wist, dat belangrijke zaken nu aan de orde
zouden komen. Iedereen verwachtte minstens een hevige woordenstrijd over de
kwestie van de troonafstand. Maar bovenal was men nieuwsgierig naar de
maatregelen, die de keizer zou treffen, om zijn zoon Otello te bevrijden.
Lang niet alle voorname edelen waren gekomen. Graaf Otto was sinds jaren al
niet geweest. Boudewijn en Floris waren natuurlijk afwezig. De belangrijkste onder
de aanwezigen was ridder Alex. Die meende nog in volkomen vertrouwen aan het
hof te kunnen verkeren; die was nog vast overtuigd, dat niemand iets van zijn ontrouw
afwist en dat geen enkel mens er ook maar het geringste vermoeden van had, dat de
ontvoerde prins Otello in zijn paleis gevangen zat. Hij hoopte door zijn aanwezigheid
op
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deze bijeenkomst, het nodige te kunnen bijdragen, de afstandsgedachten bij de keizer
en hovelingen sterker te maken. Maar zowel hij, als de anderen, die een breedvoerige
bespreking van deze zaak verwacht hadden, werden zeer teleurgesteld.
De dag verliep, zonder dat er ook maar één woord over gesproken werd. Eerst de
avondbijeenkomst zou aan het verlangen van velen voldoen. Onder het drinken van
een beker wijn zat de keizer met zijn voorname dienaren bijeen in de grote zaal. De
keizer scheen zijn belangrijkste punten besproken te hebben en had nu zijn getrouwen,
tot slot van deze dag, een uurtje gezellig samenzijn aangeboden. Bij dit afscheidsuurtje
was ook Marco de nar aanwezig. Hij had zich de ganse dag opvallend op de
achtergrond gehouden, maar nu de wijn begon te vloeien en de tongen wat losser
werden, nu drong de nar op de voorgrond. Hij scheen in een buitengewoon vrolijke
bui te zijn. Hij was grappiger en vrolijker dan ooit; de ene leuke kwinkslag volgde
op de andere en elk ogenblik barstte door zijn optreden luide lachsalvo's los. En dit
alles tot blijkbare ergernis van de keizer, die deze avond ook al niet erg van Marco's
grappen gediend scheen te zijn.
Maar niemand die zich iets aantrok van het sombere gelaat van de keizer.
‘Een lied Marco’, klonk het gebiedend. ‘We hebben nog veel te weinig van je
gehoord!’
Marco gehoorzaamde maar al te graag en zong! Een allerdolst lied. Een luid gejubel
brak los, toen het uit was. ‘Je bent onbetaalbaar, nar!’ schreeuwde men van alle
kanten. ‘Het was geweldig! Geeft ons nog zo'n lied! Wacht mannen. Eerst een beker
wijn voor de nar. Dan zingt hij nog schoner!’
Marco dronk en begon opnieuw. Zo weerklonk de ene zang na de andere. Zo steeg
ook de kracht van de toejuichingen. Het leek wel, of de aanwezigen, juist omdat de
keizer zo weinig waardering toonde voor Marco's grote
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gaven, hem nog harder en welgemeender toejuichten. En na ieder lied dronk Marco
zijn beker leeg. Tot aller verbazing sprong de nar plotseling boven op de grote tafel,
vlak voor de keizer.
‘Wat doet de nar nou?’ vroegen sommigen dadelijk. ‘Hij lijkt wel dronken! Hij
heeft te veel wijn gedronken’.
‘Stilte’, geboden anderen. En zij, die begrepen wat er gebeuren ging, riepen: ‘Een
nar is nooit dronken. Marco weet heus wel, wat hij doet’.
Of Marco dat wist. Het was alleen maar de zaak, om het zo te doen, dat allen het
als echt zouden opvatten. Het grote moment van deze dag ging aanbreken. Daar stond
Marco!
‘Stilte vrienden’, klonk zijn gebiedende stem over de rumoerende menigte. ‘Luister
naar het nieuwe narrenlied. Opgedragen aan zijne majesteit de keizer, voorgedragen
in diepe droefheid om het verdwijnen van de Prins’.
Als bliksemstralen schoten deze woorden door de zaal; ze sloegen al deze
luidruchtige mensen plotseling met stomheid. Hier was dan eindelijk het lang
verwachte: hier kwamen keizer en zoon dan eindelijk tegenover elkander. De keizer
had de ganse dag dit onderwerp zichtbaar ontweken; niemand had de moed gehad
het zelf ter sprake te brengen en nu.... nu was daar de nar, die openlijk de zaak op de
voorgrond plaatste: keizer en prins.
Een doodse stilte was meteen in de zaal gevallen; geweldige spanning was
onmiddellijk op ieders gezicht leesbaar. Daar klonken de versregels de aandachtige
luisteraars in de oren. Ze lieten aan duidelijkheid niets te wensen over. De nar
zinspeelde niet meer; gebruikte geen beeldspraak, maar in duidelijke taal gaf hij zijn
mening te kennen: er was maar één oplossing in deze moeilijke kwestie: vaderplicht
ging boven alles. Terwille van het arme kind, dat leed en zuchtte in de gevangenis,
mocht de vader niet aan zijn heerszucht voldoen. Duidelijker nog werden de slotzinnen
van het vers: Terwille van de prins, moest de keizer afstand doen van zijn
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troon. Ridder Alex, Heinrich en andere ontrouwen konden tevreden zijn. De nar had
voor hen zijn werk goed gedaan. Maar op vele andere gezichten waren trekken van
ontevredenheid en afkeuring. Maar nog voor enig teken van goed- of afkeuring door
iemand gegeven kon worden, had de keizer zich uit zijn zetel verheven. Zijn ogen
fonkelden toornig en op het anders altijd zo rustig gelaat stonden nu woede en ergernis
te lezen. Kwaad daverde zijn stem door de zaal:
‘Vervloekte nar, wie geeft U zulke opstandige, dwaze woorden in de mond? Gaat
plicht niet boven liefde?’
‘Ja zeker, majesteit’, spotte de nar bedaard, ‘als U tenminste Vaderplicht bedoelt!’
‘Zwijg ellendige nar!’ riep de keizer woedend. ‘Reeds veel te lang hebben mij je
stekelige verzen verveeld. Je narrendwaasheid ergert me, meer dan ooit! Je hebt niet
het flauwste begrip van keizersplichten.... Want dit moet je weten, dwaze nar; nooit
nooit.... zal ik vrijwillig afstand doen van mijn troon!’
‘Zijne majesteit de keizer heeft, zoals altijd groot gelijk!’ lachte Marco en langzaam
spottend liet hij er op volgen: ‘Wie heeft er medelijden met de arme prins, met onze
lieve, zwakke Otello, die in gevangenschap is?’
‘En nu geen woord meer’, bulderde plots de keizer. ‘De onbeschaamdheid van
deze nar is niet langer te dulden. Men voere hem weg en sluite hem op in de onderste
torencel.... die onbeschaamde dwaas!’
Een schaterlach was het eerste antwoord van Marco. Toen riep hij: ‘Wel ja.... men
voere de nar weg! Haha, majesteit: Marco de nar is gewend zijn eigen weg te gaan.
Daar gaat Uw nar majesteit. De vrijheid en het geluk tegemoet.... Maar denk daaraan,
o keizer! Marco komt terug! Eens komt Marco terug!’
Als een vreugdekreet klonken de laatste woorden door de zaal. De keizer begreep
de juiste betekenis ervan en had moeite zijn opkomend gevoel van vreugde te
bedwingen.
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Nog voor één der anderen, van de eerste verbazing bekomen, een hand naar Marco
had kunnen uitsteken, was deze op zijn oude bekende manier, van tafel naar tafel
gewipt en door een geopend venster naar buiten gesprongen. De duisternis was reeds
gevallen. Tastend liep Marco tussen de struiken door, om het pad naar de tuinpoort
te bereiken. Plotseling echter voelde hij zich vastgrijpen. Een prop werd hem in de
mond geduwd en een doek voor de ogen gebonden. Marco begreep dadelijk, dat hier
geen tegenstand baten kon. Willoos moest hij zich laten voortsleuren; door struiken
en over grintpaden. Afwachten moest hij, wat er met hem gebeuren ging; hij kon
slechts raden in wiens handen hij gevallen was. Na enkele minuten voelde hij zich
plotseling omhoog geheven, over de tuinmuur geschoven en daarna weer dalen op
de grond. Nog even trokken een paar sterke armen hem voort. Toen stonden zijn
geleiders stil. Meteen hoorde Marco op de weg het getrappel van paarden. Terwijl
men de nar de prop papier uit de mond haalde, vroeg een stem, die Marco niet
herkende:
‘Kunt ge paardrijden, nar?’
‘Ik probeer het liever niet’, was 't ontwijkend antwoord.
‘Geeft ook niet. We zullen je wel voorop nemen. Dat is voor ons allebei veiliger!’
Marco werd nu op een paard getild. Een der mannen zette zich achter hem in het
zadel. Hij bleek weldra een goed ruiter te zijn: want met één hand hield hij de teugel
vast, terwijl hij met de andere arm Marco omklemd hield. Gelukkig voor de man
was Marco niet zo groot en zwaar, anders zou hij zijn moeilijke taak haast niet
volbracht kunnen hebben. In matige gang stapten de paarden voort over de donkere
weg. Waarheen? Marco wist er niets van! Geen van zijn begeleiders gaf enige uitleg.
En Marco had geen enkele zekerheid omtrent de bedoelingen, die men jegens hem
koesterde. Zou hij zonder iets goeds bereikt te hebben, reeds slachtoffer van zijn
eigen plan geworden zijn? Had men iets goeds of iets kwaads met hem voor? Marco
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kon die onrust niet langer verdragen en vroeg plotseling:
‘Waarheen voeren jullie mij?’
‘Naar het kasteel van ridder Alex’, was het duidelijke antwoord.
‘Waarom?’ vroeg Marco opnieuw, omdat hij niet wist of hij er blij of bevreesd
om moest zijn.
‘Omdat ridder Alex ten zeerste op je gezelschap gesteld is’.
Ook dit antwoord bracht Marco geen oplossing en zuchtend sprak hij:
‘Ik begrijp niets van dit alles’.
‘Dat hoeft ook niet’, klonk het achter hem. ‘Edelman Heinrich zal U straks wel
nader inlichten. Ik heb U verder niets meer te vertellen’.
Stil werd het weer! En steeds maar zwijgend vervolgden ze hun weg.
Een ogenblik had Marco nog overwogen, zich uit de beklemmende arm los te
wringen, van het paard te springen en te vluchten. Maar hij deed het niet, omdat hij
twijfelde of dit wel nodig was. Bovendien voor en achter hem weerklonk het getrappel
van een paard. Afwachten moest hij.
Na een uurtje rijden werd er eindelijk halt gehouden. De soldaat liet Marco op de
grond glijden en bevrijdde hem van zijn blinddoek: ‘Wij hebben bevel hier te wachten.
Je behoeft niet te ontvluchten, want men meent het goed met je. Vlei je dus maar in
het mos neer en wacht af. Het duurt misschien nog wel even, voor de heren komen’.
Marco gehoorzaamde werktuigelijk. Hij liet zich languit in het mos neervallen en
staarde peinzend naar de hoog in de luchtstekende bomen en naar de mannen,
waarschijnlijk soldaten van een der ridders, die rusteloos op de weg heen en weer
liepen.
Rondom groepten donkere massa's dooreengroeiende struiken waarin hij, met een
paar vlugge bewegingen makkelijk kon verdwijnen.
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Maar waarom? Wat voor nut kon dat hebben? Neen. Marco deed veel beter de verdere
loop der gebeurtenissen af te wachten. Eindelijk weerklonk het geluid van naderend
paardengetrappel. Onmiddellijk sprong een der mannen op Marco toe en gebood:
‘Sta vlug op, nar! Daar komen ze aan. We moeten klaar staan’.
Binnen enkele ogenbliken zaten allen weer op hun paarden. De verwachte stoet
was nu hoorbaar vlakbij. Boven het gestamp der paarden klonk plots een luide stem:
‘Is alles in orde?’
‘Juist zoals bevolen is!’
‘Mooi! Dan gaan me meteen verder’.
Marco had de stem, die hier te bevelen had, onmiddellijk erkend. 't Was die van
ridder Heinrich. Er werd echter niet meer gesproken. De stoet had zich alweer in
beweging gezet. Het luide paardengetrappel verraadde, dat er thans heel wat ruiters
bijeen waren. De rit duurde lang! Slechts nu en dan weerklonk een kreet, als één der
paarden een al te wilde zijsprong maakte. Het leek Marco, of er nooit een einde kwam
aan deze zwijgende rit. Wat duurde de onzekerheid van zijn toekomst lang. Het werd
bijna ondragelijk.
Pijn en angst waren tenslotte beter te doorstaan, dan dit vreselijk niet weten, wat
er gebeuren ging. Maar eindelijk dan toch hield de stoet halt. En meteen ontdekte
Marco, dat ze voor de poort van een kasteel stonden. Een luid knarsend geluid bewees
hem, dat een paar zware deuren opengedraaid werden. Nog steeds zwijgend vervolgde
de stoet zijn weg over een donkere binnenplaats, tot men weldra de toegang tot het
eigenlijk paleis bereikte. Hier sprongen bijna alle mannen gelijktijdig van hun paarden,
terwijl uit het donker andere mannen toesnelden, om de paarden over te nemen en
naar de stallen te brengen. Plots hoorde Marco weer een stem:
‘Men voere Marco naar de ridderzaal!’
‘Volg me’, gebood een andere stem. Marco had niets anders te doen, dan de man,
die hem even had aangeraakt,
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na te lopen. Hij deed het met vreugde en vol hoop. Want de gang naar de ridderzaal,
was in ieder geval iets beters, dan naar de één of andere cel gevoerd te worden. Zou
hij dus geen gevangene zijn? De soldaten voerde Marco rechtstreeks naar de helder
verlichte ridderzaal. Wat een kaarsen brandden hier! Wat een schittering van harnassen
en prachtig glaswerk trof zijn oog! Maar wat voor Marco veel belangrijker was: hij
keek in de vriendelijk lachende gezichten van ridder Alex en edelman Heinrich en
hoorde zich door beiden toeroepen:
‘Welkom! Welkom Marco! Het is ons een grote vreugde je hier te zien’.
‘Ja Marco’, vervolgde ridder Alex, ‘je moet het ons maar niet kwalijk nemen, dat
we je op zo'n vreemde manier in dit kasteel gevoerd hebben. We volgden de zekerste
weg.... toen de keizer je van zich afstootte, meenden wij ons over je te moeten
ontfermen. Je was reeds te veel onze vriend, dan dat wij je aan je lot konden overlaten.
Je zult spoedig ontdekken, dat je geen spijt van deze verandering kunt hebben. Ik,
ridder Alex, heb reeds zoveel van je narrengaven genoten, dat ik je de stellige
verzekering kan geven, dat die gaven in mijn kasteel beter gewaardeerd zullen worden,
dan in dat van de keizer’.
‘Ik hoop van ganser harte!’ zei Marco met vuur, ‘dat mijn werken bij de ridder
succes zullen hebben. Ik bied hem hierbij mijn nederige diensten aan’.
‘Reeds bij voorbaat aangenomen nar’, lachte ridder Alex.
‘Zal Marco - thans ridder Alex' nar - vast een klein staaltje van zijn kunnen ten
beste geven? Ik heb nog een oud liedje: de dolle duivelsdans’.
‘Neen, neen’, weerde Alex af, ‘thans geen verzen meer! We hebben vandaag
genoeg van je genoten. Een beetje rust zou ons geen kwaad doen. Men wijze de nar
zijn kamer. Morgen hopen we van zijn verzen te genieten!’
‘Wel ja!’ juichte Marco. ‘De dag is schoon geweest! En het gezelschap waarin ik
mij nu bevind is nog schoner. Wat
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een toekomst lacht mij toe. Ja.... het leven is thans pas goed waard geleefd te worden.
Ik wens U een goede nacht! De nar wacht een heerlijke droomnacht!’
Nadat Marco de goede God nog even bedankt had voor deze wonderlijke wending
van het lot, viel hij in een diepe, rustige slaap.
De eerste nacht in het hol van de leeuw.
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Negende hoofdstuk.
In het hol van de Leeuw
Marco in het kasteel van ridder Alex! Nu, hij had de eerste nacht, in het hol van de
leeuw, heerlijk geslapen, zodat hij vol frisse moed in tegenwoordigheid van zijn hoge
gastheer verscheen. Deze was ook erg goed geluimd en begroette zijn nieuwe nar
hartelijk:
‘Goede morgen, vrolijke zanger. Ik hoop, dat je een goede nachtrust gehad hebt’.
‘Zelden heeft een nar zo heerlijk geslapen en nimmer heeft de opgaande zon hem
zo hoopvol gewekt!’
‘Zo mag ik het horen’, lachte de ridder.
‘Maar nu even terzake nar! Op de eerste plaats: onthoud goed: het is hier veel zien
en veel horen en niets vertellen. Wie toch praat, verdwijnt van het toneel. Je begrijpt
me?’
‘Wie kan er beter zwijgen dan een nar en wie is er meer aan zijn leven gehecht?’
‘Goed, dat is één! Je hebt ons gisteren heel aardig geholpen; zodat we wel enig
vertrouwen in je mogen stellen. Natuurlijk hebben we je hulp nog meer nodig. Je
vers van gisterenavond heeft geweldig ingeslagen. Wat stoof die keizer op! Niemand,
die hem ooit zo kwaad gezien heeft. Je had werkelijk succes van je werk, Marco! De
keizer zal er nog wel verder over nadenken. Ook de hovelingen zijn nu wakker
geschud. Zo gaat de zaak aan het rollen. Wij helpen zo nu en dan een handje. Wat
zou je er van zeggen, de keizer één van je lieve verzen toe te sturen?’
‘Zeker als bewijsje, dat ik hem nog niet vergeten ben!’ lachte Marco.
‘Ha, juist, je zult wel een bruikbaar mens blijken. Maar
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er is nog meer. We hebben nog een heel mooi werkje voor je!’
‘Altijd bereid, ridder!’ antwoordde Marco dadelijk. ‘Hoeveel verzen moeten het
zijn?’
‘Bewaar je verzen voor later!’ sprak ridder Alex. En ernstig vroeg hij:
‘Je kent prins Otello, is het niet?’
‘Als het nodig is!’ antwoordde Marco voorzichtig.
‘Je bent een geslepen vos!’ bekende de ridder. ‘In dit geval is het nodig, dat je
hem kent. Prins Otello bevindt zich namelijk in mijn macht, hij is in dit kasteel!’
‘In dit kasteel?’ riep Marco in de grootste verbazing uit. Hij wist zijn spel goed te
spelen.
‘Ja, in dit kasteel’, herhaalde ridder Alex voldaan. ‘Zo dadelijk zul je hem over
de binnenplaats zien wandelen. Maar.... zeg me eens Marco.... had je veel invloed
op de prins?’
Marco wachtte even met zijn antwoord. Toen zei hij kalm en met veel nadruk op
de laatste twee woorden:
‘Ik hield veel van de knaap Otello!’
‘Prachtig, dat is juist wat we nodig hebben. Het gaat hier niet om de prins, maar
om een doodgewone jongen, die naar zijn vader en moeder verlangt. Vergeet dat niet
Marco. Want het wordt jouw taak, de knaap te bewerken. Jij moet Otello opzoeken,
met hem omgaan, zo veel als mogelijk is en precies zoals je dat met hem deed op
het keizerlijk paleis. De knaap moet in jou zijn meest vertrouwde vriend zien. Naar
één van ons wil hij niet luisteren....’
‘Dat kan ik me voorstellen’, dacht Marco. Hij zei echter niets, zodat de ridder
vervolgde: ‘Als je werkelijk enige invloed op de knaap hebt, dan zul je wel in staat
zijn, hem te doen inzien, dat het de schuld van zijn vader de keizer is, dat hij hier
gevangen zit. En zo zul je de knaap moeten bewegen, dat hij zijn vader om verlossing,
om de vrijheid smeekt, zelfs ten koste van het keizerschap!’
‘Anders niet?’ vroeg Marco.

Joh. Ram, Marco de nar

85
‘Vergis je niet, nar. Al onze pogingen zijn vergeefs geweest. Otello schijnt al even
trots en heerszuchtig te zijn als zijn vader’.
‘De nar zal zijn best doen, ridder!’
‘Prachtig! Dat is dan ook voorlopig alles, wat we van je vragen. Je hebt in het
kasteel volkomen vrijheid van gaan en staan en je kunt met Otello spreken, wanneer
je maar wilt. Alleen, het kasteel verlaten mag niemand zonder mijn toestemming’.
‘Is ook niet nodig’, lachte Marco. En de ridder lachte mee, niet vermoedend, dat
Marco alleen maar op die toestemming doelde en zo nodig door eigen slimheid wel
uit het kasteel zou komen.
‘Genoeg ernst voor vandaag’, besloot de ridder. ‘Kom mee naar de grote zaal. Een
glas wijn en een vrolijk narrenlied zal ons opvrolijken’.
Hoe verschrok Marco toen hij voor het eerst de jonge prins op de binnenplaats van
het kasteel ontmoette. Het fleurige blosje op zijn gelaat was helemaal verdwenen.
Bleek en ingevallen waren zijn wangen en om zijn bedroefd starende ogen lagen
donkere kringen. Neen, dat was dezelfde levenslustige knaap niet meer van enige
dagen geleden. De wrede scheiding had al heel duidelijk zijn stempel gedrukt op het
hele wezen van deze knaap. Maar wonderlijk! Zo gauw Otello in de hem naderende
gedaante de nar Marco herkende, begonnen zijn ogen te schitteren en trilde een gevoel
van vreugde door zijn hele lichaam. Want Marco hier, betekende voor hem de vrijheid!
Met een jubelende kreet stormde hij op de nar af:
‘Marco, Marco! Jij hier? O.... nu krijg ik zeker mijn vrijheid terug!’
Op deze eerste vreugde-uiting moest Marco tot zijn eigen grote spijt wel een droeve
teleurstelling laten volgen. Zeker, de eerste hartelijke begroeting moest wel plaats
vinden. Daaraan kon de nar zich niet onttrekken. Een dergelijke
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begroeting was ook voor de overal rondlopende en spiedende soldaten wel te
rechtvaardigen. Maar voor de rest moest Marco koel en terughoudend zijn. Otello
staarde hem dan ook weldra verwonderd aan en vroeg nogmaals, maar nu met veel
minder vreugde in zijn stem:
‘Je komt me toch halen Marco, om me terug te brengen naar mijn vader en
moeder?’
‘Bedaar Otello’, sprak Marco. ‘De macht van een nar is maar zeer beperkt. Of
dacht je, dat ridder Alex zo'n kostbare gevangene, zo maar door een gewone nar liet
weghalen? Neen Otello! Van bevrijden is hier geen sprake!’
Marco had deze woorden luid en duidelijk gesproken, zodat de aandachtig
luisterende soldaten ze goed verstaan konden. Want vóór alles, moest iedere argwaan
vermeden worden. Toen vervolgde Marco op rustige toon: ‘Laten we wat
rondwandelen, Otello! Ik heb ondanks de eerste teleurstelling toch nog een kleine
verrassing voor je. Ook Marco de nar is van woonplaats veranderd. Het was voor de
nar beter, niet langer bij de keizer te zijn! Hij is nu de nar van ridder Alex. En als
zodanig zal ik ook het grote genoegen hebben, mijn beste vriend Otello iedere dag
te ontmoeten’.
‘Dus je blijft hier bij me?’ juichte Otello. ‘Maar dat is heerlijk Marco’.
‘Jaja. Maar vergeet niet beste Otello, dat ik in dienst van ridder Alex ben. Als je
dus over bevrijden wenst te spreken, moet je niet bij mij, maar bij je eigen vader zijn.
Feitelijk is hij de schuld van alles. Hij moest geen middel onbeproefd laten, om je
te verlossen. Dit zijn echter mijn zaken niet. De ridder heeft mij tot je gezonden, om
je een beetje op te vrolijken. Hij vond, dat je er niet al te best ging uitzien. En gelijk
heeft hij. En omdat men Uw vader, de keizer, beloofd heeft, dat men de prins
uitstekend zou behandelen, rust van heden af op mij weer de aangename plicht, de
verbannen zoon weer wat nieuwe levenslust te bezorgen’.
‘In het paleis van mijn vader zou dat beter lukken!’ merkte de knaap verstandig
op....
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‘Ik ben werkelijk gekomen om je te bevrijden’ (Blz. 88)
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‘Dat zijn de zaken van de keizer!’ lachte Marco. ‘Ik kom je iets leuks vertellen!’
Het gelukte Marco werkelijk de arme knaap voor enkele ogenblikken op te
vrolijken. De nar zong, sprong en danste, dat zelfs de loerende soldaten meelachten
en hun waakzaamheid een beetje verslapte. Van zulke ogenblikken maakte de nar
dan een slim gebruik om zijn geliefde prins van de juiste toestand op de hoogte te
brengen.
‘Bedwing je ogen!’ fluisterde Marco dan vlug. ‘Ik meen het goed met je hoor. En
ik ben werkelijk gekomen om je te bevrijden. Maar niemand mag het weten! Pas
op.... de soldaten naderen weer’.
Dan moest weer een nieuwe grap alle argwaan doen weglachen. Al bleven echter
deze mededelingen kort en zeldzaam, toch waren ze al voldoende, om Otello weer
echt blij en gelukkig te maken; zodat binnen enkele dagen al een heel duidelijke
verandering in zijn toestand te constateren viel. Ridder Alex verborg zijn tevredenheid
dan ook niet:
‘Je weet de knaap aan te pakken Marco. Hij verandert met het uur’.
De nar boog dankbaar voor die lof. Maar hij zou geen nar geweest zijn, als hij niet
meteen een handig gebruik van Ridder Alex tevredenheid gemaakt had. Hij begreep
maar al te goed, dat de rondlopende soldaten al zijn gesprekken afgeluisterd en
overgebriefd hadden. Een beetje meer vrijheid achtte Marco wel gewenst en daarom
sprak hij:
‘Ja.... de jongen heeft zich weer onmiddellijk aan mij gehecht, ondanks ik hem
duidelijk te verstaan gegeven heb, dat ik hem niet bevrijden kan. Ik praat hem telkens
opnieuw in, dat dit de zaken van de keizer zijn. Ik hoop hem spoedig tot die
overtuiging te brengen. Maar het zou voor mijn samenspraken met hem zeer gewenst
wezen, als men ons eens met rust liet. Telkens opnieuw mengen de soldaten zich in
ons gesprek. Dat is vaak hinderlijk, ridder. U begrijpt, hoe gemakkelijk daardoor een
goed moment bedorven kan worden’.
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‘Inderdaad nar!’ gaf de ridder dadelijk toe. ‘Een rustige, ongestoorde inwerking op
het gemoed van de knaap is noodzakelijk. Je kunt de soldaten wegzenden, als ze je
naderen! Neen, nog beter. Ik zelf zal last geven, dat, zolang de nar met de prins bezig
is, zij op een afstand moeten blijven’.
Ziezo, dacht Marco bij zichzelf. Dat hebben we alweer gewonnen. Het gaat
langzaam. Maar we komen vooruit.
Iedere dag opnieuw was nu de binnenplaats van het kasteel getuige van een ongekende
vrolijkheid. De prins lachte weldra net zo hard als de nar. Natuurlijk was Marco wel
zo slim, de soldaten niet steeds op een afstand te houden of ze van zich af te stoten.
Het was beter goede vrienden met ze te blijven. Hij was al dubbel en dwars tevreden,
als hij zo nu en dan enkele ogenblikken rustig met de prins alleen kon zijn. Dan kon
hij hem vertellen van zijn vader, de keizer, dan kon hij hem vertrouwen geven in de
toekomst; dan kon hij hem telkens opnieuw herhalen, dat er spoedig een eind zou
komen aan zijn gevangenschap. Maar de rest van de tijd, zowel in- als buiten het
kasteel, richtte de nar zich tot de soldaten, maakte hij grappen met hen en zong hun
zijn verzen voor. Geen wonder, dat Marco binnen enkele dagen de vriend van allen
was. Hij was de man, die afwisseling bracht in hun eentonig bestaan. Als tegendienst
leidden de soldaten de nar rond, door vertrekken, stallen en schuren; zij namen hem
zelfs mee naar de uitkijktorens of maakten korte wandelingen over de muren van het
kasteel. De soldaten deden het zonder de minste argwaan: de nar was één der hunnen.
Marco glunderde. Ongemerkt kwam hij zo op de hoogte van de hele inrichting van
het kasteel. Een wetenschap, die misschien nog wel eens van pas kon komen.
Bovendien bezorgden al deze rondwandelingen Otello een aangename afwisseling,
want Otello was steeds, waar Marco was.
Ja, dit werden jolige dagen voor Marco. Hier was hij als
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nar op zijn best. Vooral 's avonds, als de voornaamste edelen rond ridder Alex in de
grote zaal verzameld waren en de grote gouden bekers telkens opnieuw met de
bruisende wijn gevuld werden, dan was Marco op zijn best. Dan danste en sprong
hij, dan stak hij met iedereen de gek, dan wist hij door zijn verzen de vrolijkheid ten
top te voeren. Dan.... Marco wist het en luisterde scherp.... dan kwamen ook de tongen
der feestvierders los en kreeg de altijd waakzame nar veel te horen, wat hem tot nu
toe onbekend was.
‘Bravo Marco!’ klonk het de ene keer.
‘Goed gedaan hoor! We zullen je eerstdaags voorstellen aan onze edele ridders
Boudewijn en Floris. Zij zullen je grote verdiensten niet onbeloond laten. Als eerst
de keizer maar verdwenen is!’
Een andere keer klonk het:
‘De nar is waard, om in ons verbond opgenomen te worden. We zullen je op onze
volgende bijeenkomst als één van onze beste strijders voorstellen’.
Marco liet ze maar schreeuwen; deed net of hij er geen notitie van nam, maar hield
de dingen van waarde vast in zijn geheugen.
Niet altijd was alles even aangenaam om te vernemen. Op een dag werd hij weer
bij ridder Alex ontboden.
‘We moeten weer eens praten Marco!’ begon de ridder. ‘Je voelt tenslotte wel,
dat je niet alleen voor vermaak van allen hier bent. Hoe staan de zaken? Je hebt nu
enige dagen zo rustig je gang kunnen gaan. Heb je succes bereikt? Is de prins van
plan een smeekschrift om vrijheid aan zijn vader te schrijven?’
Marco lachte fijntjes.
‘Had mijn meester getwijfeld aan de invloed en de macht van de nar? Natuurlijk
is de prins bereid. De prins is trouwens bereid tot alles, wat de nar van hem vragen
zal. Een lach, edele ridder, vermag vaak veel meer dan een ruw bevel of een listig
woord’.
‘Spaar me je narrenwijsheid!’ bromde ridder Alex.
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‘Zeg me liever of je me morgen dat schrijven van de prins kunt bezorgen!’
‘Ik zal het U morgen zelf overhandigen!’
‘Prachtig! Keurig werk gedaan. Ook wij zullen ons niet onbetuigd laten, Marco.
We hebben besloten je in ons verbond op te nemen. En als dan later graaf Otto keizer
is geworden, zal hij zeker zijn getrouwen weten te belonen’.
Een ogenblik stond Marco sprakeloos. Een geweldige schrik had zich plotseling
van hem meester gemaakt bij het horen van de naam: graaf Otto! Graaf Otto Keizer!
Lieve hemel, wat zou dan het arme volk te wachten staan? Otto Keizer! Daaraan had
Marco zelfs nog niet durven denken. Dit bericht was voor Marco zo verrassend, zo
onverwacht en zo angstaanjagend, dat de angst en de schrik daarover duidelijk op
zijn gezicht te lezen stonden. Ridder Alex merkte het dadelijk en vroeg daarom ook
enigszins spottend:
‘Wat staar je me verschrikt aan, nar? Ben je bang?’
‘Haha!’ daverde Marco's lach plotseling door het vertrek, ‘een nar bang? Haha!’
Marco had zich weer hersteld en spotlachend ging hij voort: ‘Een nar kent geen
vrees. De uitdrukking in mijn ogen, die mijn meester vrees of angst wenst te noemen,
is niets anders dan een blik van verbazing, van nog niet beseffen en nog niet
verwerken, welk een grote eer hem zo plotseling te beurt valt. Mijn meester bedenke
toch, wat het voor mij zeggen wil van nar, van een lachende dwaas, plotseling
opgeheven te worden tot denkend mens, medestrijder te worden in de dienst van de
edele graaf Otto. Dat hoge voorrecht, ridder, overviel mij en stemde mij even ernstig.
Maar dat is voorbij! Nu ben ik weer Uw nar! Een vrolijk lied zal geen kwaad kunnen’.
‘Neen zeker niet’, stemde de ridder toe.
‘Maar eerst nog iets. Kunt ge werkelijk niet paardrijden?’
‘Als het nodig is!’ lachte Marco.
‘Ja, zie je, we hebben morgenavond een verre tocht te
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maken naar het verlaten kasteel van ridder Boudewijn’.
‘Ik zal rijden, ridder!’
‘Dat is vreemd!’ vond ridder Alex. ‘En bij je ontvoering uit het keizerlijk paleis
moest men je voor op het paard nemen’.
‘Wist ik of vriend of vijand mij ontvoerde?’ lachte Marco.
‘Haha!’ lachte ook de ridder. ‘Ik begrijp je nar. Je bent slim. En nu.... een lied’.
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Tiende hoofdstuk.
Een verschrikkelijk voorstel
De in gevangenschap levende Otello moest dus aan zijn vader, de keizer, een bede
richten, om hem te verlossen en daarvoor zelfs zijn keizersschap op te offeren. Het
kostte Marco maar heel weinig moeite de prins tot het schrijven van een dergelijk
verzoek te bewegen. Wel stuitte het ook de knaap tegen de borst, dat hij zelfs de
schijn moest wekken, dat hij zijn vader tot afstand doen dwingen wilde. Maar Marco
had hem alles duidelijk gemaakt.
‘Is deze manier niet veel beter, dan de weg van geweld? Als wij niet met list en
goed overleg te werk gaan, dan zal er een burgeroorlog uitbreken, met al de ellende
daaraan verbonden. En de keizer wil zelf zoveel mogelijk alle geweld vermijden.
Bovendien, je zult je vader niet bedroeven of beledigen door deze bede. Hij weet,
dat prins en nar hier op dit kasteel samen zijn. Bovendien zal hij tegelijk met het
prinselijk verzoek een geruststellende boodschap van de nar ontvangen’.
‘Hoe doe je dat?’ vroeg Otello. ‘Je mag toch ook het kasteel niet verlaten!’
‘Heel eenvoudig’, verklaarde Marco. ‘Voor het verzoekschrift verzegeld wordt,
voeg ik een klein stukje perkament in de rol, waarin ik de keizer mededeel, dat alles
slechts schijn is en dat hij ook moet doen, alsof het echt gemeend is! Snapt mijn
jonge prins dat?’
‘Je bent onbetaalbaar Marco!’
‘Dat zeggen er meer!’ lachte de nar. Toen zetten beiden zich aan de arbeid. Enkele
uren later stond Marco voor een van vreugde stralende ridder Alex, die vanaf het
perkament,
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dat hij in de handen hield, met een juichtoon in zijn stem, voorlas:
‘Geliefde Vader,
Ik zucht en lijd in mijn gevangenschap. Niemand van U is er, om mij te troosten.
Ik verlang naar U en mijn dierbare Moeder. Ook mijn goede trouwe Marco kan ik
niet missen. O, ik bid U, ik smeek U, red mij toch. U moet het niet met geweld doen.
Dat baat toch niet. Want iedere dag opnieuw aanschouw ik de macht van de
saamgezworenen. Wordt niet boos op mij vader, maar als U geen andere oplossing
vinden kunt, dan smeek ik U.... terwille van Uw zoon; doe afstand van Uw troon en
red mij. Een rustig en heerlijk leven met moeder samen, staat ons dan te wachten.
Dit vraagt U, uit geheel vrije wil.... Uw zoon Otello’.
Ridder Alex was werkelijk opgetogen.
‘Marco’, riep hij uit, ‘eerst je schitterend lied, waarover nog steeds gesproken
wordt, nu deze buitengewone goed geslaagde smeekbede, en binnen enkele dagen
waarschijnlijk nog een krachtige aanmaning.... al die dingen tezamen zullen de keizer
wel tot toegeven dwingen. Ja.... de keizer zal vallen. Graaf Otto zal regeren. En wij....
Weet je Marco!’ vervolgde de ridder op meer kalme toon, ‘dat reeds geruchten de
ronde doen, dat zijne majesteit begint te twijfelen?’
‘Ja, ja ridder!’ lachte Marco opgewekt. ‘De overwinning nadert. Het verheugt mij,
dat de nar ook iets tot die overwinning mag bijdragen!’
Had de ridder geweten, wat Marco bedoelde, welke gedachten er door diens hoofd
flitsten, hij zou de nar onmiddellijk in zijn donkerste cel opgesloten hebben. Maar
hij vermoedde daar niets van en sprak nu vriendelijk:
‘Het werk van de nar is geenszins het minste. Wens je goud?’
‘Een nar speelt in zijn vrije ogenblikken gaarne met de blinkende schijven’.
‘Alsjeblieft!’ lachte ridder Alex en hij wierp de nar een
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bundel goudstukken toe. Tegelijkertijd overhandigde hij Marco nog iets anders en
zei:
‘Als bewijs van mijn bijzondere waardering schenk ik je deze ring met mijn
wapenteken!’
Marco's ogen straalden de ridder een echt gemeende dankbaarheid tegen. Even
bekeek hij het vlak van de ring, waarop twee leeuwen, met opgeheven zwaard in de
voorpoot, afgebeeld waren. Toen borg hij behoedzaam het kleinood onder zijn kleren
weg en vroeg op kalme toon:
‘Kan het document nu verzegeld worden, ridder?’
‘Ja het is zo volkomen in orde!’
‘Heeft de ridder een vertrouwd dienaar, die hij met de verzending belasten kan?’
‘Wie zal het beter toevertrouwd zijn, dan ridder Heinrich?’
‘Dat kunt U het best beoordelen!’ sprak Marco. ‘Het stuk mag niet in verkeerde
handen vallen en moet met ongeschonden zegels de keizer bereiken!’
‘Natuurlijk, anders zou het alle waarde verliezen. De verzegeling en verdere
behandeling is de nar toevertrouwd. En als ik goed zie, nadert daar over de
binnenplaats edelman Heinrich reeds. Maak alles dus in orde Marco!’
Terwijl ridder Alex zich naar het venster begaf, haalde Marco van onder zijn
kleding een klein stukje perkament te voorschijn en liet dat met een handige beweging
in de grote perkamentrol glijden. Toen bond de nar vlug om de beide einden van de
rol een koord; liet op de knopen enkele lakdruppels vallen en drukte toen met de
zegelring van prins Otello een duidelijke O in de nog weke massa. Hij was juist met
deze bezigheden gereed, toen Heinrich de kamer binnentrad.
‘Gegroet Heinrich’, riep ridder Alex dadelijk. ‘We maken vorderingen. De nar
heeft de knaap overwonnen en hem een smeekschrift laten schrijven. Een pracht
stukje werk!’
‘Bravo!’ juichte ook edelman Heinrich. ‘Mag ik het stuk even lezen?’
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‘Hoe jammer’, haastte Marco zich op vleiende toon uit te roepen, ‘het stuk is zo juist
verzegeld, maar als het U aanstaat, wil ik de zegels wel even verbreken....’
‘Neen, neen, laat maar’, lachte Heinrich, ‘ik begrijp de inhoud wel. Het stuk ziet
er te fraai en te echt uit, om het te schenden. Alleen zijne Majesteit de keizer verbreke
de zegels. Wie brengt het, ridder Alex?’
‘Vind je niet, dat jij de aangewezen persoon bent, Heinrich?’
‘Zeer vereerd’, antwoordde deze. Hij nam het document op, verborg het en sprak
lachend:
‘Voor de avond valt heeft de keizer Otello's smeekbede gelezen. Voor middernacht
hoop ik U weer te zien’.
Edelman Heinrich stapte naar buiten en weldra voerde zijn paard hem in snelle
draf naar de keizerstad.
Die avond vond de keizer op de tafel van zijn werkkamer de perkamentrol. Hij
bekeek de zegels en herkende onmiddellijk het teken van Otello. Voor hij echter het
grote stuk las, greep hij naar het kleine reepje perkament, dat op tafel gleed en las
toen:
‘De nar van ridder Alex groet U. Alles is slechts schijn. Wij vorderen. Wees echter
voorzichtig en geef schijnbaar toe! Marco’.
Toen pas ontrolde de keizer het andere stuk; de smeekbede van zijn zoon. Hij las
het zonder aandoening of droefheid. Integendeel. Het verheugde hem, want hij
begreep, dat het goed ging. Zijn zoon Otello met Marco samen. Wat had hij beter
kunnen wensen?
Zo leverde ook dit smeekschrift niet het minste succes. Maar.... er stonden nog
meer punten op het programma der ontrouwe edelen. Want diezelfde avond zouden
de samengezworenen bijeenkomen, om hun verdere maatregelen te bepalen. En
Marco zou daarbij tegenwoordig zijn. Juist toen hij met een vurig gebed, de hulp van
de H. Maagd had ingeroepen, werd er op zijn kamerdeur geklopt en klonk een stem:
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‘De nar moet zich gereed houden. We vertrekken!’
‘Een nar is altijd klaar’, antwoordde Marco dadelijk. ‘Ik volg U!’
En zo verlieten, toen de duisternis reeds lang gevallen was, een tiental ruiters het
kasteel van ridder Alex. In snelle draf reden gedurende lange tijd de paarden over
de donkere wegen. Marco reed tussen de anderen in en had weinig gelegenheid de
omgeving in zich op te nemen. Plotseling werd hij uit zijn lang niet prettige
gedachte-toestand opgeschrikt door een kort en krachtig halt-commando.
Bijna gelijktijdig sprongen allen van hun paarden. Naar het voorbeeld van hem,
die voorging, greep ieder zijn dier bij de teugels en betrad toen het smalle pad. Wel
een half uur lang voerde dit de zwijgende mannen door een donker bos, tot ze plots
stil hielden voor een grote donkere massa, die zich vlak voor hen in de lucht verhief.
Drie doffe slagen op een grote houten deur weerklonken. Als enig antwoord ging
even later een klein houten luikje open en vroeg een fluisterstem:
‘Wie wenst hier toegang?’
‘Volgelingen van Boudewijn en Floris’, sprak de leider van de troep.
‘In orde!’
Meteen werden een paar grendels weggeschoven en ging de deur langzaam open.
De toegang tot het verlaten kasteel van ridder Boudewijn was vrij. Ridder Alex en
zijn volgelingen voerden hun paarden naar een kleine open ruimte, waar zij de beesten
aan enkele palen konden vastbinden.
‘Is Ridder Boudewijn al aanwezig?’ vroeg ridder Alex aan de man, die de houten
deur geopend had.
‘Neen nog niet! Ik ben door de geheime gang in het kasteel binnengekomen om
U te ontvangen. Volg mij!’
Nu alles veilig bleek, werd er een fakkel aangestoken. Bij het licht daarvan konden
allen de dienaar volgen, door enkele kale gangen, tot ze kwamen in een grote zaal.
Hier brandden reeds een 5-tal fakkels, zodat ieder weldra een
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der zetels langs de muur bezetten kon. Nog maar enkele minuten zaten allen hier in
afwachting bijeen, toen, in een zijde van de muur, een klein deurtje geopend werd.
Een koude luchtstroom woei naar binnen en deed de vlammende fakkels walmen.
Uit de donkere opening zag Marco, die zich wat op de achtergrond gehouden had,
achter elkaar vier mannen te voorschijn komen. Alleen de laatste herkende hij, dat
was edelman Heinrich. De nar behoefde echter niet lang te raden, wie die twee
voorname personen waren, die het eerst binnentraden. Want nauwelijks waren zij de
twee nog openstaande zetels genaderd, of uit de mond van de overige aanwezigen
klonk als welkomstgroet:
‘Aan ridder Boudewijn en Floris de zegen!’
‘Dank U vrienden!’ antwoordde een van hen. ‘Wat is het laatste nieuws?’
Ridder Heinrich trad naar voren en riep:
‘Het document van prins Otello, uit het kasteel van ridder Alex, is in handen van
de keizer!’
‘Bravo, goed gedaan!’ riep men van alle kanten. Ook ridder Boudewijn betuigde
zijn tevredenheid. Terzelfder tijd liet hij zijn ogen de kring van aanwezigen langs
gaan, tot ze plots met een zekere verwondering bleven rusten op de kleine gedaante,
gehuld in een grote mantel. Marco stond daar nog steeds op de achtergrond. Hij
voelde zich in deze vreemde, enge ruimte niets op zijn gemak. Bang was hij niet,
maar hij wist, dat hij al zijn geestkracht nodig zou hebben, om hier zijn spel goed te
spelen en zichzelf niet te verraden. Een enkel onvoorzichtig woord, een enkele uiting
van vrees of afkeer, zou vast en zeker het wantrouwen der aanwezigen tot gevolg
hebben. Een siddering ging door Marco's lichaam, toen behalve de ogen van ridder
Boudewijn, ook diens vinger op hem gericht werd. En de enigszins spottende vraag
weerklonk:
‘Wie is die vreemde indringer daar ginds? Ik ken die man niet!’
Ridder Alex antwoordde onmiddellijk.
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‘Dat is mijn nieuwe nar, Marco. Die denkt zeker, dat hij een lied voor ons moet
zingen. Kom hier Marco, zet je naast me neer. Er is nog plaats!’
‘Een ogenblik!’ weerhield ridder Boudewijn. ‘Is er grondige reden een nar in ons
midden te brengen?’
‘Ik meen van wel!’ verklaarde Ridder Alex. ‘Het is de nar geweest, die prins Otello
wist te bewegen, het zojuist genoemde smeekschrift aan zijn vader te schrijven. Ik
ben overtuigd, dat deze nar ons nog meer diensten bewijzen kan’.
‘De nar kan blijven!’ besliste ridder Boudewijn. ‘Zijn verdiensten zullen niet
onbeloond blijven’.
‘Ik had hem opname in ons verbond beloofd!’ ging ridder Alex voort.
Marco sidderde! Opname in het verbond der ontrouwen? Marco wilde gaarne zijn
bloed en leven offeren voor de keizer, maar.... met zijn bloed de ontrouwen trouw
zweren.... daar schrok hij toch voor terug. Maar goddank, daar hoorde hij als muziek
de woorden van ridder Boudewijn door de ruimte klinken:
‘Dan hebt ge verkeerd gedaan, ridder Alex. Alleen adellijk bloed mag het document
ondertekenen. Er blijven andere middelen over, om de nar onze dankbaarheid te
bewijzen’.
Zulk een grote vreugde doorstroomde plots het lichaam van de nar, dat deze zich
niet bedwingen kon, maar van zijn plaats opsprong en uitriep:
‘De nar wenst geen beloning. Hij heeft dank genoeg, als hij ridder Alex's nar mag
zijn en blijven’.
Er klonk zoveel blijdschap uit die woorden, dat alle aanwezigen er even om lachen
moesten. Zelfs ridder Boudewijn sprak voldaan:
‘De nar schijnt inderdaad vol trouw en toewijding te zijn. Dat verheugt ons. Maar
laat ons nu terzake komen. Nogmaals getrouwen en vrienden, wij zijn dankbaar! Het
valt niet te ontkennen, we vorderen. Maar.... het spijt mij
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U dit uitdrukkelijk te moeten verklaren: het gaat te langzaam. Veel te langzaam!
Graaf Otto wordt ongeduldig! Hij dringt op spoed aan en dit moet hij wel: zijn eigen
volk begint te morren. De mensen weigeren zelfs al, de steeds zwaarder wordende
belastingen te voldoen. Er dreigt opstand in zijn rijk. Maakt spoed, maakt spoed,
spoort hij ons aan’.
‘We begrijpen het’, sprak nu de ridder naast Boudewijn. ‘De graaf krijgt gebrek
aan geld en hij verlangt naar de keizerskroon. En wij bannelingen kunnen niets anders
doen, dan ons laten voortdrijven....’
‘Stil Floris’, vermaande ridder Boudewijn. ‘Spreek niet zo somber. De verheffing
van graaf Otto tot keizer is ook onze enige kans. En daarom vrienden, we moeten
naar krachtiger middelen uitzien. Middelen, die vlugger tot succes voeren. Wie van
U weet iets? Hij spreke!’
Langzaam gleden de schitterende ogen van ridder Boudewijn langs de zittenden.
Eén verhief zich van zijn zetel en sprak:
‘Het leven van de keizerin!’
Een ieder begreep, wat hij bedoelde.
‘Onzin’, wees ridder Boudewijn onmiddellijk af. ‘Zij is te bemind bij het volk’.
‘De keizer zelf’, opperde een ander.
‘Nog groter dwaasheid!’ riep ridder Boudewijn uit. ‘Een aanslag op de keizer, zijn
onverwachte dood, zouden een volksopstand doen losbarsten. Geen edelman zou
meer veilig zijn, en wij - Boudewijn en Floris - zouden hier nooit meer terug kunnen
keren. Weet niemand een betere raad?’
Maar niemand antwoordde. Toen stoof ridder Boudewijn plotseling op.
‘Denken jullie soms, dat wij ons hele leven als bannelingen door het land willen
zwerven? Er moet een eind aan deze toestand komen. Toe, denkt eens na. Jullie
genieten nog het volle vertrouwen van de keizer. Waarom gaan jullie
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niet naar het hof om, even als die nar, de keizer te vertellen, dat hij niet langer geschikt
is om te regeren, dwingt hem, door allerlei tegenwerpingen, door al Uw afkeuringen
tot troonafstand. Doe een massale aanval op al zijn regeringsdaden. Doe dit, doe
dat.... maar zie niet werkeloos toe.... want de graaf eist spoed....’
‘Graaf Boudewijn vergeet’, begon ridder Alex, toen er een moment van stilte
kwam, ‘dat geheimhouding tot nu toe onze grootste kracht geweest is. Wat zou er
gebeurd zijn, als wij, evenals Marco, openlijk onze mening bekend gemaakt hadden?
Wij zouden ook tot zwerven gedwongen zijn, of een cel tot woning gekregen hebben’.
‘Ge hebt gelijk!’ gaf ridder Boudewijn dadelijk toe. ‘Vergeef mij, mijn drift
vervoerde mij. Ridder Floris en ik zijn U en de anderen veel dank verschuldigd....
Maar juist het verlangen, om ieders diensten te belonen, doet ons vuriger zijn. Wij
willen ook daarom sneller tot ons doel geraken!’
‘Bovendien’, liet nu ook ridder Floris zich horen, ‘Graaf Otto dwingt ons. Zonder
hem zouden wij de strijd misschien al gestaakt hebben. Hij heeft, evenals wij, een
afschrift van het verbond, dat we gesloten hebben. Reeds veel te lang naar mijn zin,
draag ik, na Pinto's dood, het document als een drukkende last bij mij. Daarom
vrienden.... er moet een eind komen aan die onzekerheid.... En daarvoor is mijns
inziens maar één oplossing: hoe veel beter het geweest zou zijn geen geweld te
gebruiken, nu blijkt, dat de keizer niet goedschiks wil, moet 't maar kwaadschiks.
Mannen.... ik stel voor: Wij laten de keizer nog drie dagen bedenktijd: heeft hij ons
dan nog niet in ere hersteld en de groten des lands nog niet bijeengeroepen, om hun
zijn afstand mee te delen, dan.... dan zal hij het lijk van zijn zoon Otello in het
dichtstbijzijnde bos kunnen vinden. Dat is mijn voorstel!’
Op die vreselijke woorden volgde een lange, spannende stilte.
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Elfde hoofdstuk.
Zeven dagen
Door ieders hoofd flitste deze ene schrikkelijke gedachte:
‘Als de keizer geen afstand van de troon wil doen, dan zal hij zijn zoon Otello
dood tussen de struiken van het bos kunnen vinden!’
Dat was het voorstel, dat ridder Floris de vergadering had voorgelegd. Een voorstel
dat een plotselinge schok teweeg bracht. Waarlijk.... de meeste der aanwezigen waren
toch wel zo, dat ze voor zo'n gruweldaad terugschrokken. Het goud en de belofte
van graaf Otto hadden hen verleid, hun keizer ontrouw te worden. En eenmaal
meegesleept in die strijd, durfden zij niet makkelijk terug te keren. Maar.... om de
arme zwakke Prins, om de door iedereen beminde Otello, als slachtoffer te doen
vallen.... neen.... daartoe kon men zo gauw niet besluiten.
De spannende stilte duurde voort. Het was niemand minder dan ridder Floris
geweest, die het voorstel geopperd had. Goedkeuren deed niemand het.... de ridder
tegenspreken dorst ook niemand. En zo bleef het stil, tot plots de nar opsprong en
zijn stem de spannende stilte verstoorde. Rustig, duidelijk verstaanbaar klonken zijn
woorden:
‘Zwijgt gij allen? Weet niemand ridder Floris van antwoord te dienen? Vergeef
het dan de nar, dat hij vrijuit spreke. De keizer of de keizerin het leven te benemen,
werd een dwaasheid genoemd. En terecht. Maar ik zeg, de jonge onschuldige prins
te doden, is niet alleen een nog grotere dwaasheid, maar ook een verregaande lafheid.
En geloof niet, dat het volk onkundig van die misdaad zal blijven. Als een
verschrikkelijke mare, zal Otello's dood door het land

Joh. Ram, Marco de nar

103
gaan en vreselijk zal het ontwaken zijn van het volk, dat thans nog slaapt in
onwetendheid. Want het volk heeft de prins lief, evenals gij allen de knaap liefhebt
en ik.... de nar!.... En daarom durf ik in naam van mijn meester, ridder Alex en in
naam van de meesten, die hier tegenwoordig zijn, luidop zeggen tot U, ridder Floris,
niet de dood van Otello mag de overwinning brengen!’
Marco zweeg. Meteen weerklonken bijvalskreten:
‘Bravo, bravo! De nar heeft goed gesproken. De nar heeft gelijk! Niet de dood
van Otello!’
Het klonk als een zucht van verlichting. Vele edelen voelden met schaamte, nu ze
de nar gelijk moesten geven, dat het een nar zijn moest, die zo duidelijk hun eigen
innerlijke gevoelens vertolkte. Het zou meer dan wreed zijn, in hun strijd tegen de
keizer, een onschuldige knaap het slachtoffer te doen worden.
Ridder Floris gaf zich echter niet zo gauw gewonnen.
‘Wel, wel’, spotte hij, ‘zelfs de prins zal niet vermoeden, dat hij in de nar zo'n
goed verdediger heeft gevonden. Ik moet bekennen.... ik bewonder de zanger om
zijn moed. Mijn vraag is nu echter: Weet de nar ons een beter middel aan de hand
te doen?’
Opnieuw volgde een spannende stilte. Alle ogen waren op Marco gericht. Een
glimlach speelde om diens dunne lippen, toen hij spottend opmerkte:
‘Ridder Floris vergist zich, ik verdedig geen prins, ik bescherm slechts de
onschuldige knaap Otello!’
Een kort gelach weerklonk; maar zowel de lachers als de vertoornde ridder Floris
zagen, dat Marco nog meer te zeggen had en daarom viel een wachtende stilte weer
in, waarvan de nar onmiddellijk gebruik maakte, door met klem te zeggen:
‘Ja de nar weet een beter middel. Of liever hij weet, dat dat middel al werkt. Of
dacht gij soms, dat de keizer geen aandacht zou schenken aan de smeekbede van zijn
zoon?
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Neen, dan had de nar zich daarvoor zo druk niet gemaakt. Ik zeg U, de nar heeft in
al zijn dwaasheid de juiste weg gevonden. Het hangt slechts van U af, of het grote
doel bereikt zal worden’.
‘De nar spreekt in raadselen!’ bromde ridder Boudewijn. ‘Heeft hij een plan ja of
neen?’
‘Ja’, juichte Marco, ‘de nar heeft een plan. Hij vraagt zeven dagen de tijd, zeven
dagen een onbeperkt vertrouwen van allen, om alles ten uitvoer te brengen. Laat alle
geweld gedurende die dagen achterwege. Tracht niet mijn gangen na te gaan. Dan....
de nar zweert het U, dan zal de dwaze zanger U allen voor de keizer brengen, dan
zult gij aanschouwen, wat hij in die zeven dagen tot stand heeft gebracht en dan zult
ge in staat zijn, zonder vrees of angst, al Uw wensen aan de keizer bekend te maken.
En ge zult zien en ervaren, dat de keizer uit eigen beweging al Uw wensen vervullen
zal....’
De nar had gesproken. Doodse stilte volgde op zijn woorden. Ridder Boudewijn
was de eerste, die deze stilte verbrak, door uit te roepen:
‘De woorden van de nar blijven voor mij raadselen’.
‘Maar raadselen, die spoedig opgelost zullen worden!’ lachte Marco. ‘Ik beloof
U een oplossing, die allen bevredigen zal. Maar ge moet me verder niets vragen.
Aanvaardt ge mijn voorstel, schenkt mij dan Uw volle vertrouwen! Zo niet.... dan
heeft de nar niets gezegd en zal hij spoedig verdwenen zijn van dit strijdtoneel’.
Opnieuw werd het stil in de zaal. Ieder voor zich overdacht de mogelijkheid, door
de nar geboden. Er had 'n grote overtuiging in zijn woorden geklonken. En veel keus
hadden de saamgezworenen op dit moment niet. Waarom zouden ze de hulp van de
nar niet aanvaarden? Minuten gingen voorbij. Toen rees ridder Alex overeind en riep
uit:
‘Marco! Ik stel vertrouwen in je voorstel. Zeven dagen zijn vlug voorbij. Mocht
je je doel missen, dan staat nog
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altijd de weg naar geweld voor ons open: immers de prins blijft in onze handen!’
‘Ja, ja’, klonk het nu van alle kanten, ‘we moeten de nar ons vertrouwen schenken’.
‘Het zij zo’, sprak ook ridder Boudewijn. ‘We nemen het voorstel van de nar aan.
Zeven dagen zullen wij op de uitslag van zijn bemoeiïngen wachten. Nar.... doe je
best! Ik verklaar deze bijeenkomst voor geëindigd!’
Even geheimzinnig als ze gekomen waren, verdwenen allen. Nog voor de zon
opkwam bereikten ridder Alex, Marco en de anderen het kasteel. Marco begaf zich
spoedig naar zijn slaapkamer, om in enkele uren rust wat nieuwe kracht voor de
wachtende zware taak op te doen.
't Was eerst laat in de morgen voor Marco ontwaakte. De zon stond reeds hoog
aan de hemel.
‘Dat begint goed!’ lachte Marco. ‘De helft van de eerste der zeven dagen al
verslapen. Als de heren ridders deze voortvarendheid bespeuren, zal hun vertrouwen
in mij niet groter worden. Laat ik me dus haasten, mijn meester, ridder Alex te
begroeten! Een verre en lange reis staat mij te wachten vandaag’.
Weldra was Marco bij de ridder toegelaten. Ook deze was nauwelijks ontwaakt.
Geeuwend spotte hij:
‘Een nar is toch altijd vlugger dan een edelman’.
‘Vaak wel’, lachte Marco, ‘vandaag moet ik zelfs zeer vlug wezen, om de verslapen
tijd in te halen. Zeven dagen voor een belangrijk werk is niet veel’.
‘Gelijk heb je nar! Weet je Marco, dat je nog meer in mijn achting stijgen zou, als
je me iets van je grote plannen vertellen kon?’
‘De nar is overtuigd, dat hij nog veel meer in Uw achting gestegen zal zijn, als
hij, na zeven dagen Uw volkomen vertrouwen genoten te hebben, U het succes van
zijn onderneming tonen zal! Mijn heer en ridder is toch niet boos op zijn nar?’
‘Welneen’, lachte ridder Alex. ‘Ik probeerde je slechts
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aan het spreken te krijgen. Als bewijs van mijn vertrouwen schenk ik je dat kleine
zwarte paardje’.
‘Dank Ridder Alex, U zult nooit spijt hebben van het in de nar gestelde vertrouwen!
Marco groet U’.
Hoeveel werk ook op Marco te wachten stond, hij kon het kasteel niet verlaten,
zonder even afscheid van de prins te nemen. Het was voor Otello een onverwachte
en teleurstellende gewaarwording, toen hij hoorde, dat Marco ging vertrekken. De
tranen sprongen de knaap in de ogen.
‘Dan zal ik weer helemaal alleen zijn’, zuchtte hij.
‘Voor enkele dagen slechts Otello!’ troostte de nar. ‘Ik moet dit plan ten uitvoer
brengen. Het geluk van ons allen hangt er van af. Slechts zeven dagen, Otello en dan
komt de nar je halen, om je terug te voeren in de armen van je vader’.
‘God geve het!’ zuchtte de knaap.
‘Je kunt er zeker van zijn!’ sprak de nar beslist, terwijl hij zijn jonge vriend lang
en innig de hand ten afscheid drukte. Toen haastte Marco zich naar de stallen, om
zijn paardje gereed te maken. Enkele ogenbliken later zag de prins de trouwe nar
over de binnenplaats naar de poort rijden. Voor deze openging, keek Marco nog
eenmaal om en zwaaide hij Otello een vrolijk vaarwel toe. Even later vielen de zware
deuren achter de nar dicht en klonk het geklepper van het paardje over de stille weg.
‘Vooruit Zwartje’, lachte Marco vriendelijk. ‘Doe je best en loop wat je kunt.
Zeven dagen heeft je meester maar. En de reis is ver! We moeten ook heel voorzichtig
zijn, vooral als we straks komen in het gebied van de vriendelijke graaf Otto. Dan
krijg jij vanzelf wel wat rust.... maar dan moet je nu ook braaf lopen, baasje!’
Het leek wel, of het leuke, zwarte paardje de vriendelijke woorden van zijn meester
verstond, want onvermoeid draafde het urenlang in dezelfde regelmatige gang voort.
Toen gunde de nar het beest enkele minuten rust, terwijl hij zelf ook languit in het
gras ging liggen. Maar.... het
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doel van vandaag was nog niet bereikt. En daarom, voort gingen ze weer. Over brede
en smalle wegen, over bospaden, urenlang. Tot eindelijk de herberg bereikt werd,
waar Marco in zijn plan besloten had te overnachten. De waard, een buigend en
spraakzaam mannetje, deed onmiddellijk zijn uiterste best, om het zijn onbekende
gast naar de zin te maken. Weldra stond dan ook een heerlijk maal gereed, dat Marco
zich, na de lange tocht, goed liet smaken. Toen de waard ook Marco's paard verzorgd
had, kwam hij om de nar heendrentelen om een gezellig praatje te maken. Ook Marco
was nieuwsgierig en vroeg al gauw:
‘Ook onderdaan van graaf Otto, beste waard?’
‘Nog niet’.
‘He’, schrok Marco en hij verslikte zich haast in een grote slok bier. ‘Nog niet,
hoe bedoel je dat?’
‘Nou.... omdat zoiets ieder ogenblik te verwachten is. U zult toch wel gehoord
hebben, dat de keizer afstand van zijn troon gaat doen. Nou dan volgt graaf Otto hem
natuurlijk als keizer op!’
‘Wat je zegt man’, deed Marco verwonderd. ‘Neen, daar heb ik werkelijk niets
van gehoord’.
‘Dan komt U zeker wel van heel ver. Iedereen spreekt erover. Maar niet iedereen
weet, wat een treurige boel het daar in het gebied van graaf Otto is. De mensen
worden er verdrukt, dat het niet mooi meer is. Er moeten er al heel wat in de
gevangenissen opgesloten zitten’.
‘Je vertelt me vreemde dingen vriend’, sprak Marco. ‘Is die graaf Otto dan zo'n
lief heer?’
‘Houd U maar stil, als Uw leven U lief is!’ waarschuwde de waard. ‘Als U in zijn
land komt en de rondloerende soldaten horen U zo praten, zit U gauw achter de
tralies!’
‘Is het toch waar!’ hield Marco zich onnozel. ‘En ik was juist van plan de mensen
in dat land wat vreugde en vrolijkheid te brengen’.
‘Dan zul je niet veel succes hebben, vriend! De boeren hebben geen tijd en geen
lust om te lachen. Ze moeten
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sjouwen en zwoegen van de vroege morgen tot de late avond. En overal spieden de
soldaten of ze soms iemand op luieren betrappen kunnen. In de herbergen komt
niemand meer, dan alleen 's Zondags even. Maar ook dan zijn de soldaten erbij’.
‘Is het daar zo erg?’ zei Marco ernstig. ‘Dan wordt het toch wel hoog tijd....’
‘Ja, wat bedoelt U?’ vroeg de waard, toen Marco plotseling zweeg.
‘O’, vervolgde de nar meteen weer, ‘dan wordt het hoog tijd, dat ik de mensen
wat vrolijkheid ga brengen. En ik heb zo'n idee, waard, dat jij me daar best mee
helpen kunt’.
‘Ik U helpen?’ schrok de waard. ‘Dat zal wel moeilijk gaan....’
Toen hij echter in Marco's hand een paar blinkende gouden schijven zag, zei hij
gauw:
‘Nou ja, ik zal zien, wat ik voor U doen kan!’
‘Goed zo, waard! Denk er maar om, ik zal voor alles betalen. Hoor goed, voorlopig
moet je me helpen aan een klein wagentje en een gewoon boerenpak’.
‘O, dat zal wel gaan!’ wist de waard dadelijk. ‘Wat nog meer?’
‘Voorlopig niets!’
‘Da's nogal makkelijk!’
‘Dat dacht ik ook. Ik denk hier enkele dagen te blijven; dat wil zeggen: 's morgens
vertrek ik en 's avonds, misschien wel wat laat, kom ik terug’.
‘O, dat geeft niets! U kunt ten allen tijde terecht. Nog iets anders van Uw dienst?’
‘Vanavond niet! Ik ben moe en ga slapen. Wijs me dus een kamer en verzorg mijn
paard!’
En daarmee had de waard zijn eerste goudstukken verdiend.
‘Wat een buitenkansje!’ lachte hij tegen zijn vrouw. ‘Zo'n goeie klant heb ik in
jaren niet gehad’.
Toen luiken en deuren goed gesloten waren, mocht ook
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de vrouw de twee gouden munten even zien en vasthouden. Toen stopten ze samen
hun kostbare schat in een klein aarden potje.
Een werkelijk wonderlijk stelletje reed de volgende morgen over de weg. Een klein
zwart paardje, draafde voor een oud krakend karretje op vier wielen. Voor op dat
karretje zat, op een tweedelig trapje, een klein grappig boertje, terwijl achter hem
een groot zeil de rest van het karretje afdekte. Aan het gerammel, dat daaronder
vandaan klonk, was duidelijk te horen, dat behalve misschien nog wat andere rommel,
ook een aantal potten en pannen aanwezig was. Het kleine zweepje in de hand van
het boertje kletste voortdurend in de lucht. Niet om het paard tot grotere spoed aan
te zetten, maar enkel om uiting te geven aan de opgewektheid van de voerman. Zo
nu en dan zong hij met heldere stem een vrolijk lied. Het boerke zelf herkende de
nar haast niet eens.
‘Het zal mij benieuwen’, lachte hij, ‘wie hier in mij, zoals ik nu ben, de
rondtrekkende zanger van vroeger herkennen zal. We zullen straks de proef eens op
de som nemen. Ik geloof, dat we nu zo langzamerhand wel op grafelijke grond zullen
zijn. En dus wordt het oppassen en uitkijken. Soldaten heb ik niet nodig, maar wel
geschikte mannetjes’.
Marco vermeed nu zoveel mogelijk de hoofdwegen. Ieder smal paadje, waarover
hij gaan kon, was welkom. Weldra bevond hij zich dan ook tussen de hoge
korenvelden. Hier waren ook mannen aan de arbeid, mannen die Marco de nar
moesten herkennen. Maar zij hadden geen tijd om op te zien. Werken moesten ze,
werken. Marco was dan ook wel genoodzaakt van zijn wagentje te stappen en op
enkele van de mannen toe te treden. Die schrokken niet weinig, toen ze plotseling
dat vreemd heertje op zich af zagen komen.
‘Schrik niet mannen’, klonk Marco's vriendelijke stem.
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‘Het is goed volk hoor. Bovendien, de soldaten van de graaf slapen nog!’
‘Houd je mond man. Je bent zeker een vreemdeling, dat je zo durft te spreken!’
riepen de boeren angstig.
‘Vreemdeling’, lachte Marco, voldaan omdat niemand hem herkende. ‘Ik weet
wellicht meer nieuws, dan één van jullie, want wie weet er, net als ik, dat Marco in
het land is?’
‘Marco’, klonk het als een juichkreet. ‘Is Marco in het land van graaf Otto? Laat
hem maar oppassen’, ging een waarschuwende stem verder. ‘Zijn leven is hier niet
veilig! Ja de zanger meende het goed met ons. Maar toch zal hij niet kunnen
verhinderen, dat onze graaf keizer wordt!’
‘Maar juist daarvoor is hij hierheen gekomen’.
‘Werkelijk?’ vroegen de boeren. ‘Maar, waar is hij dan?’
‘Wel hier’, lachte Marco.
Uitroepen van verbazing en vreugde vervulden de lucht, toen de mannen eindelijk
de nar herkenden.
‘Stil wat’, waarschuwde Marco nu op zijn beurt. ‘Jullie roepen de soldaten en die
kan ik nu juist zo goed missen. Ik zou graag willen weten, of hier nog bijzonderheden
zijn voorgevallen’.
‘Bijzonderheden?’ herhaalde de boeren. ‘Ons slaven en zwoegen is niets bijzonders
meer. Wij weten niet anders. Maar ginds staat de jonge Herman, die kan je
bijzonderheden vertellen’.
‘Dank je mannen, houdt goede moed. Marco heeft jullie verlossing beloofd, hij
gaat zijn belofte ten uitvoer brengen’.
Toen begaf Marco zich in de richting van de jonge boer Herman.
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Twaalfde hoofdstuk.
Overal ellende
Wat schrok de nar, toen hij vlak tegenover Herman stond en diens gestalte en gelaat
aanschouwde. Was dat dezelfde jonge, krachtige boer van enige maanden geleden?
‘Herman!’ riep Marco zachtjes.
De man liet zijn zeis rusten en keek op. Een vreugdeschittering deed even de doffe
ogen in het bleke gelaat glanzen, hij herkende Marco onmiddellijk.
‘Marco! Trouwe zanger’, fluisterde de jonge boer. ‘Jij hier? Hoe durf je? Toe
verlaat zo spoedig mogelijk dit land weer, 't is hier een hel geworden, sinds je bent
weggegaan’.
‘Stil Herman! Praat zo niet. Ik ben hier en blijf hier! Ik kom je vertellen, dat het
einde nadert. Maar werk door! Ik kom naast je werken en dan wil ik luisteren, wat
ze jou aangedaan hebben’.
‘Wat ze mij aangedaan hebben? Ze hebben mijn jonge, prachtige leven gebroken,
mijn toekomst vernietigd.... Het geeft alles niets meer Marco! Niets meer’.
Somber sprak de jonge boer deze woorden.
‘Jawel Herman, alles komt weer goed. Daarvoor ben ik gekomen. Vertel me alles!’
‘Luister dan Marco. Ik werkte als de anderen. Ja misschien wel het hardst van
allemaal. Maar natuurlijk was dat nog niet genoeg. Om keizer te worden, had de
wreedaard meer geld nodig. Ik kon het niet langer uithouden. Ik maakte een plan,
om naar het hof van de keizer te vluchten. Ik besprak het met de anderen, maar er
was niemand, die het met me aandorst! Ik kan het begrijpen. Het was gevaarlijk.
Toen besloot ik alleen te gaan. Ik moest en zou onze
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goede keizer op de hoogte stellen van de treurige toestand in ons land. Ik geloofde
nooit, dat hij er iets van afwist’.
‘Dat wist hij ook niet’, verklaarde Marco. ‘Geen enkel bericht heeft ooit het hof
bereikt. Daarvoor zorgden de handlangers van de graaf wel. Maar.... ga verder
Herman’.
‘Ik besloot dus alleen de tocht te wagen. Het was stikdonker, toen ik het huis
verliet. Mijn moeder wilde me niet laten heengaan. Maar mijn vader zei, dat toch
iemand de poging moest wagen. Ik ging! Nauwelijks had ik een vijftig stappen gedaan
of naast me doken twee soldaten te voorschijn. Ik rende de duistere weg af. Zij
volgden me. Zij floten en riepen. Bij de draai van de weg vloog ik in de armen van
twee andere soldaten. Of iemand mij verraden had of dat het slechts een ongelukkig
toeval was, ik weet het niet. Maar de soldaten sleurden me, ondanks mijn tegenstand,
naar het kasteel. De volgende dag lieten de valsaards me zien, hoe ook mijn vader
en moeder over het slotplein naar de gevangenis gevoerd werden. De lafaards hadden
mij voor alle zekerheid gebonden. Anders.... Nu kon ik niets doen, dan roepen en
schreeuwen. Dat vonden ze ook al erg genoeg: want ze grepen me vast en.... sloegen
me. Met touwen en stokken hebben ze me geslagen, zoals je het geen dolle hond zou
doen Marco! Hoelang dit vreselijke geduurd heeft, weet ik niet. Toen ik later bijkwam,
was ik gebroken. Ik voelde, dat de kracht uit mijn lichaam verdreven was. De graaf
kwam zelf bij mij kijken, natuurlijk om me te bespotten. Ja, ja.... lachte hij vals, wees
ook tevreden. Waarom ben je ook zo dom, om weg te willen lopen. Deze keizer kan
je toch niet helpen. Wacht maar, tot de nieuwe keizer gekomen is. Dan wordt alles
veel beter. Voor jou en voor allemaal. En dat duurt heus niet lang meer! O Marco,
ik had die spotter wel aan kunnen vliegen. Maar ik was machteloos. Natuurlijk hoefde
ik niet in het kasteel te blijven. Jij werkt nog veel te goed, spotten ze. Jou kunnen
we in de gevangenis niet gebruiken. En zo kon ik weer
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“Gegroet vrienden” (Blz. 114)
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heengaan, om op het land te gaan werken. Iedere avond komen ze kijken of ik wel
genoeg uitgevoerd heb’.
‘Dat zullen ze vanavond dan voor het laatst doen, Herman!’ sprak Marco beslist.
‘Verzamel je laatste beetje moed.... alles komt weldra in orde. Graaf Otto's dagen
zijn geteld. Daarvoor ben ik hier gekomen en daarvoor kom ik jouw hulp inroepen.
Zou je nog willen helpen?’
‘Natuurlijk!’ antwoordde Herman dadelijk, ‘al zou het mij mijn leven kosten!’
‘Je leven loopt geen gevaar meer Herman, daar sta ik je borg voor! Werk vandaag
rustig voort, vanavond kom ik je halen, om je in veiligheid te brengen. Wacht hier
maar op me’.
Marco drukte de jonge boer de hand en keerde naar zijn wagentje terug. De zanger
was onder de indruk van wat hij zo juist vernomen had. Hij was wel op tijd gekomen.
De nood was hoog!
Enkele minuten later reed Marco's wagentje alweer over de straatweg. En het was
weer hetzelfde vrolijke boertje, dat op de bok zat. Voor hij er eigenlijk erg in had,
naderden er over de weg twee soldaten te paard. ‘Nou wordt het oppassen’, dacht
Marco. Hij zag hoe de soldaten hem en zijn zonderling voertuigje bekeken. Meteen
hief hij zijn zweepje in de hoogte en riep op vrolijke toon:
‘Gegroet vrienden. Onder mijn zeiltje liggen prachtige potten en pannen verborgen.
Zou dat niets zijn voor de keizerlijke keukens van Uw meester?’
Dat ‘keizerlijke keukens’ deed de soldaten onmiddellijk lachen en ze riepen terug:
‘Dat moet je hem zelf maar vragen, boertje!’
‘Wie weet’, lachte Marco terug.
‘Zo, zo’, genoot Marco, ‘daar kom ik gemakkelijk vanaf. Nu moet ik aan gindse
herberg een bezoek brengen. Ik heb er menig lied gezongen, da's waar. Er zal nu wel
niet veel te doen zijn’.
Werkelijk! De herberg leek helemaal verlaten. Marco
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bond zijn paardje vast aan een paal en begaf zich naar binnen. De gelagkamer was
natuurlijk leeg. Een paar malen stampte Marco op de houten vloer. Na enkele minuten
van wachten ging er heel zachtjes een deur open.... op een kier maar. En door de kier
gluurden twee ogen naar binnen. Zo gauw die ogen echter zagen, dat geen soldaat,
maar een eenvoudig boertje de stilte kwam storen, ging de deur verder open en kwam
een meisje van ongeveer twaalf jaar de gelagkamer binnen. Marco wist dadelijk, wie
het was. Vriendelijk sprak hij:
‘Wees maar niet bang, Hanna! Ken je Marco de zanger niet meer?’
‘Bent U Marco de zanger’, herhaalde het meisje verheugd. ‘Komt U dan maar
onze kamer binnen. U zult me geen kwaad doen’.
Marco betrad nu het armoedige huiskamertje, waar ook niemand anders te
bespeuren viel. Dat verwonderde Marco.
‘Is hier niemand meer in huis, Hanna?’ vroeg hij. ‘Toch niet dood?’
‘Neen Marco, maar vader zit op het kasteel gevangen en.... moeder moet op het
land werken’.
‘Ook hier al ellende en droefheid’, zuchtte Marco.
‘Ik moet de hele dag alleen op het huis passen!’ ging het meisje verder. ‘Als de
soldaten komen, moet ik ze van alles geven.... en ik kan haast niets meer geven....
want alles is op.... de kelders zijn leeg.... O Marco.... het is zo verschrikkelijk
allemaal’.
‘Stil maar Hanna! Ik weet het. Graaf Otto is een heel lelijke man. Maar er komt
verandering! Dat zul je zien en beleven meisje. Daarvoor ben ik hier bij jullie
gekomen!’
‘U?’ riep Hanna uit, terwijl ze de nar een beetje ongelovig aankeek.
‘Ja, ik kom de mensen bevrijden.... ik wil een eind maken aan al die ellende. En
misschien, dat jij wel een handje helpen mag!’
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‘Ik, maar hoe kan dat nou, Marco?’
‘Dat zul je wel horen. Vertel me eerst maar eens: wanneer komen de soldaten hier
in de herberg?’
‘'s Avonds komen er meestal wel een paar, maar Zondags komen ze allemaal’.
‘Goed zo, ik kom dan ook eens een kijkje nemen. Ik wil de soldaten wel eens graag
zien en horen. Maar.... nergens over praten hoor Hanna. Als het goed gaat, mag jij
misschien met me mee naar de keizer, om hem te vertellen, wat de graaf jullie allemaal
gedaan heeft’.
‘O, dat durf ik vast niet’, lachte het meisje.
‘Haha’, lachte Marco mee. ‘Dat zullen we nog eens zien. Nog iets Hanna! Als ik
vandaag of morgen iemand hier heen stuur, kun jij wel een schuilplaatsje voor hem
vinden he?’
‘Reken maar’, zei Hanna dadelijk. ‘We hebben een luik, dat niemand vinden kan!’
‘Mooi zo, dat is ook al weer in orde. Als je nu nog een klein hapje eten voor me
hebt, zal ik me weer sterk genoeg voelen, om mijn tocht voort te zetten’.
Het was wel niet veel en best, wat Hanna te bieden had, maar de nar was er toch
dankbaar voor. Na een half uurtje verliet hij de herberg, waar alweer iemand, al was
het dan maar een meisje, in hoopvolle stemming achterbleef.
‘Het gaat goed zo’, genoot Marco.
‘Mijn korte speurtocht is al niet vergeefs geweest. Zulke wreedheden zal zelfs
ridder Alex niet vermoed hebben. En dan als graaf Otto's gevangenis open gaat....
Neen.... daar kunnen zelfs de ontrouwe edelen niet mee accoord gaan. Dat weten zij
ook niet!’
Ondertussen draafde Marco's paardje met het kleine karretje alweer over de
zijwegen. Dwars over 'n klein stukje heide wilde de nar in de nabijheid van de
achterkant van graaf Otto's kasteel zien te komen. Natuurlijk liefst zo ongemerkt
mogelijk. Voor hij echter zover was, ontdekte hij, op de rand van hei en bos een klein
vervallen hutje.
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Zouden hier nog mensen wonen? dacht Marco. Toch eens even kijken. Marco sprong
van zijn karretje en liep op het hutje toe. Plotseling bleef hij stilstaan. Opzij van de
hut, op een kleine, houten bank, ontdekte hij een ineengedoken gedaante.
Naderbij gekomen zag hij, dat het een oude vrouw was, die daar half slapend
neerzat. Bij de nadering van de nar hief zij verschrikt het hoofd op, zodat Marco in
twee roodgeweende ogen staarde; ogen waarin angst en verdriet te lezen stonden.
‘Maar vrouwtje, wat scheelt er aan?’ vroeg Marco vriendelijk. Een hevig snikken
was het antwoord.
‘Niet huilen, vrouwtje’, trachtte Marco te troosten. ‘Vertel me liever wat er gebeurd
is. Mij kun je alles zeggen. Misschien kan ik je zelfs wel helpen. Ik ben Marco de
zanger!’
‘Marco’, stamelde het vrouwtje. Er kwam een hoopvolle schittering in haar ogen.
‘Marco?’ herhaalde ze. En als tot zich zelf vervolgde ze: ‘Voordat mijn man werd
weggesleept, zei hij: de enige, die ons kan redden, is Marco.... En ben jij nu heus
gekomen Marco?’
‘Ja hoor! Ik ben er’, lachte Marco. Het deed hem goed te horen, dat men op hem
rekende, van hem hulp verwachtte.
‘Kom’, sprak hij tot het vrouwtje, ‘laten we even naar binnen gaan, dan kun je me
alles vertellen’.
Weldra zaten ze in het armoedig kamertje.
‘Waarom hebben ze Uw man gevangen genomen?’ begon Marco meteen.
‘Och.... waarom?’ zuchtte het vrouwtje.
‘We hadden heus geen kwaad gedaan. Mijn man en ik hadden heel ons leven hard
gewerkt. En het was ons gelukt, iets over te houden voor de oude dag. We hadden
een eigen, lief huisje, met een mooi tuintje erbij. Vijftig goudstukken hadden wij.
Voor ons een hele schat. In een holte onder de vloer hadden we ze verborgen.
Niemand wist er iets van.
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Het werken begon mijn man moeilijk te vallen. Hij wilde gaan rusten. Dat was toch
niet zo erg voor een man van zeventig jaar. Maar jawel! Zo gauw de graaf dat hoorde,
was het mis. Hij stuurde zijn soldaten met de boodschap, dat we zeker goud genoeg
hadden, dat we van rusten durfden spreken. Zeg maar eens gauw, waar jullie schat
is, bulderden de soldaten. Wat moest ik doen? De schat aanwijzen? Dat nooit! Zoek
zelf maar, riep ik. Ik zeg niets. Het hele huis hebben ze doorzocht. Alles ondersteboven
gehaald. Tenslotte braken ze de vloer open en vonden onze schat. O.... wat waren
die dieven blij. Maar mijn man sleurden ze mee naar het kasteel en mij stuurden ze
het huis uit. Ik had er toch niet alleen willen komen. Ik heb dit hutje opgezocht. Dit
is dichter bij het kasteel.... hier wou ik op mijn man wachten.... hier dacht ik te zullen
sterven. Maar.... nu ben jij gekomen Marco. Mijn man heeft het gezegd. Jij zou ons
redden!’
De altijd lachende nar had nu de tranen in de ogen en zacht zei hij:
‘Uw man heeft gelijk gehad. Marco zal jullie aller redden.... Maar U moet hier
niet blijven.... U moet met mij meegaan en U zult zien, hoe alles in orde komt....’
Het oude vrouwtje was onmiddellijk bereid, zich aan Marco's zorgen toe te
vertrouwen. Rustig liet ze zich in het wagentje neerzetten. Ze was maar klein en
mager. Mocht er enig onraad van spiedende soldaten opdagen, dan kon zij onder het
zeil kruipen. Zonder enige stoornis bereikte Marco echter de herberg van Hanna.
‘Zie je wel, dat je al helpen moet!’ riep Marco haar toe. ‘Ik breng een gast voor
je mee. Kun je een poosje voor deze arme vrouw zorgen? Ik heb nog een paar
boodschappen te doen. Mochten de soldaten komen, dan verstop je haar maar!’
‘De soldaten zullen niet komen’, zei het vrouwtje beslist. ‘Die vieren iedere avond
feest: hun graaf gaat keizer
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worden, zeggen ze. Maar nu Marco hier is, weet ik, dat dat niet gebeuren zal’.
Marco lachte om het grote vertrouwen van de vrouw. Wat de soldaten betrof, kreeg
ze gelijk. Er was die avond geen soldaat te zien. Zonder enige hindernis kon Marco,
toen de duisternis gevallen was, het grondgebied van de graaf verlaten. Was in de
morgen van deze dag een zonderling stelletje uitgetrokken, een nog vreemder
gezelschap bereikte laat in de avond de herberg, waar Marco zijn intrek genomen
had. De waard wist niet wat hij zag, toen hij in het duister drie mensengedaanten van
het wagentje zag komen en achter elkaar Marco, een jonge boer en een oude vrouw
zijn herberg betraden.
‘Alsjeblieft’, lachte Marco. ‘Gaan de zaken goed of niet? Je hebt zeker wel plaats
voor deze mensen hé?’
‘Zoveel plaats, maar meneer....’
‘Niks te maren!’ lachte Marco. ‘Je houdt toch immers van die blinkende schijven?’
De waard begon te lachen en knikte, dat het goed was. Hij riep zijn vrouw en
binnen enkele minuten stond er voor de drie gasten een eenvoudig maal gereed en
bleken ook de slaapplaatsen in orde te zijn.
Het was de waard, die die nacht slecht sliep. De gouden schijvendans hield hem
wakker!
De volgende morgen moest de waard er weer aan geloven.
‘Je kunt je potten en pannen vandaag houden!’ zei Marco. ‘Wat ik nu nodig heb,
is wijn. Flessen wijn!’
‘Wijn’, herhaalde de waard, ‘ik heb geen....’
Marco liet hem echter niet uitspreken.
‘Twintig flessen wijn, moet ik hebben’.
‘Twintig flessen’, deed de waard nog verschrikt.
‘Heb je zeker niet hé’, lachte Marco. ‘Wil ik je even helpen zoeken?’
‘Neen, niet nodig! Als U de flessen maar niet breekt!’
‘Wat, breekt? Dacht je dan, dat ik ze weer terugbracht?
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Gauw, kom voor de dag met je wijn, dan zal ik wel weer voortgaan met je goudpotje
te vullen!’
Dat was tot geen dovemansoren gezegd. De waard haastte zich aan het verlangen
van Marco te voldoen. Maar terwijl hij de flessen aansjouwde, peinsde hij:
‘Die man sprak van mijn goudpotje. Zou hij het gezien hebben? Ik moet het beslist
op een andere plaats verstoppen’.
‘Hé!’ waarschuwde Marco plots. ‘Droom je? Je zorgt wel goed voor de twee
gasten, die vandaag hier blijven. Laat ze maar rustig een poosje slapen. Groet ze
straks van me en zeg, dat ik ze vanavond nog hoop te spreken....’
‘Het komt in orde, mijnheer!’ boog de waard, terwijl in zijn gebalde vuisten de
gouden schijven geborgen zaten.
Maar Marco lachte inwendig nog meer. Een nieuw avontuur ging een aanvang
nemen, een onderneming die hem weer dichter bij het zo begeerde doel moest brengen.
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Dertiende hoofdstuk.
Voorbereidingen
Een boertje met een wagentje met wijn reed het gebied van graaf Oto binnen. De
man scheen nu geen tijd te verliezen te hebben: of beter gezegd, hij stelde er niet de
minste prijs op, met de grafelijke soldaten in aanraking te komen. Daarom rolde het
wagentje zo snel mogelijk voort, tot het de herberg van Hanna bereikte.
‘Goeie morgen!’ riep Marco vrolijk, toen hij de gelagkamer binnenstapte en er
Hanna met haar moeder aantrof.
‘De gasten van gisterenavond zijn veilig geborgen hoor! Wat was die oude stakker
gelukkig. Voor jullie heb ik iets lekkers meegebracht. Twintig flessen heerlijke wijn’.
‘Wat moeten we daarmee beginnen?’ riep de vrouw uit.
‘Daar ga ik de soldaten van de graaf op tracteren. Stop ze maar zolang voor me
weg. Nu zijn die soldaten er toch nog niet! Jullie zien me vandaag nog wel. Ik zal
maar eens beginnen met een wandelingetje te maken. Tot straks hoor!’
Nadat Marco zijn paard en wagentje achter de herberg in een klein schuurtje gezet
had, wandelde hij dwars de heide over, langs het hutje, waar hij de vorige dag de
oude vrouw gevonden had. Van zijn plan om de omgeving van het kasteel op te
nemen, was toen niets meer gekomen.
Dat wou hij daarom nu eens doen. Over een smal paadje, dat door een klein stukje
bos voerde, kwam Marco uit aan de achterkant van het kasteel, vlak bij een kerkje.
Het was niet veel meer dan een oud vervallen gebouwtje.
Sinds de geestelijke van de streek bij de graaf in ongenade gevallen was en in één
der kerkers opgesloten zat, was het godshuis gesloten en waren de mensen van deze
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streek van iedere geestelijke hulp beroofd. ‘Ook daarover zal de graaf zich niet
bekommeren’, dacht Marco, terwijl hij rustig om het kerkje heenwandelde. Weldra
ontdekte hij, dat aan één der ramen enkele ruiten ontbraken. Die zijn zeker door de
één of ander ingeslagen, wist de nar meteen. ‘Langs die weg kan ik ook
binnenkomen!’
Marco bedacht zich niet lang. Hij trok zich aan een stang omhoog en wist zich
keurig door de opening te dringen. Met een zachte plof kwam hij op de kapelvloer
terecht. Dadelijk zag Marco, dat hetgeen hij vermoedde, werkelijkheid was: ook hier
hadden de vernielers en rovers huis gehouden. Het altaar was geplunderd; alle sieraden
waren geroofd. Alleen een houten Mariabeeld had men vergeten in een hoek laten
staan. Een Mariabeeld zien, betekende voor Marco een groet brengen aan de Lieve
Vrouwe. Een ogenblik knielde de nar in het stof neer, om Maria's machtige hulp in
te roepen. Maar nauwelijks zat hij daar of een zwak gerucht trof zijn oor. Snel
verschool Marco zich tussen beeld en muur. Het zachte gestommel werd duidelijker.
Plotseling kwam uit de nis achter in het kapelletje heel voorzichtig een jongenshoofd
te voorschijn. Spiedend loerden de heldere ogen rond en toen er niets verdachts te
ontdekken viel, verscheen weldra het gehele lichaam. Marco herkende de knaap: Het
was Arnoud, de zoon van een der boeren. Zachtjes riep hij zijn naam. Toch schrok
de jongen hevig. Hij snelde naar het raam, om daardoor weg te vluchten. Maar Marco
gebood:
‘Blijf staan Arnoud, je hebt niets te vrezen. Ik ben Marco. En je weet, waar Marco
de zanger is, hoef je niet weg te lopen!’
‘Goddank, dat U het bent!’ zuchtte de jongen opgelucht. ‘Ik dacht, dat ik verraden
was’.
‘Dat valt dus mee hé?’
‘Nou en of! Ik had niet gedacht, dat U hier zou komen. Vader had wel verteld, dat
U in het land was. Maar.... hoe wist U dat ik in deze kapel kwam?’
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‘Dat wist ik helemaal niet Arnoud. Ik was op speurtocht om nieuws te ontdekken.
Onze ontmoeting is heel toevallig. Toch geloof ik, dat je me wel iets bijzonders te
vertellen hebt’.
‘O, U mag het gerust weten!’ verklaarde de jongen. ‘Ik kom hier iedere morgen.
Er is hier een geheime gang naar de gevangenis van het kasteel’.
‘Wat zeg je, een geheime gang?’ Zo'n tijding had Marco niet durven verwachten.
‘Ja....’ ging Arnoud verder. ‘Aan het eind van de gang bevindt zich de cel, waarin
de pater zit opgesloten. Neen.... hij kan niet ontvluchten, want hij zit met zware
kettingen aan de muur gebonden. Ik breng de pater iedere morgen wat eten; de graaf
schijnt zijn gevangenen niet veel te geven. Zo nu en dan geeft de pater mij
boodschappen mee voor de mensen. We moeten maar veel bidden, zegt de pater
telkens. Eens zal er wel uitkomst komen....’
De jongen zweeg.
‘Zeker, eens komt er uitkomst!’ herhaalde Marco. ‘En lang zal dit niet meer duren.
Ik ben blij Arnoud, dat ik je ontmoet heb. Zou je me willen helpen?’
‘Zegt U maar wat ik doen moet’, antwoordde de knaap dadelijk.
‘Ik ben bezig aan een groot plan, om aan de ellende van jullie allen een eind te
maken. Jouw mededeling komt me prachtig van pas. Je bent toch niet bang hé? Nou
luister dan!’
Uit een klein zakje, dat Marco altijd bij zich had, haalde hij een klein vijltje te
voorschijn.
‘Kijk’, zei hij tegen Arnoud, ‘dit moet je meenemen naar de pater. Je moet er de
ketting van de priester mee doorvijlen. Het is een heel werkje, maar je hebt er ook
drie dagen de tijd voor. Op de avond van de derde dag moet het klaar zijn. De dag
daarop zal de graaf met heel veel soldaten naar de keizersstad gaan. Je zult dus wel
niet veel hinder ondervinden. 's Avonds kom je dan met de bevrijde priester
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naar de herberg van Hanna. Daar hoor je dan verder wel, wat er gebeuren zal. Heb
je het begrepen?’
‘Het is nogal makkelijk!’ vond de jongen. ‘Het fijnste is, dat de pater vrij komt!’
‘Neen, dat is nog het fijnste niet’, lachte Marco, ‘maar dat blijft een verrassing....’
‘Kan ik nu weggaan Marco? Ze missen me anders op het land’.
‘Natuurlijk, ga maar gauw. En doe je best!’
Even na Arnoud verliet ook Marco het kerkje. Hij neusde hier en daar wat rond
en keerde na enige tijd naar de herberg terug.
‘Zijn er soldaten geweest, Hanna?’ vroeg hij dadelijk.
‘Neen, niemand. Maar meestal komen er wel een paar in de loop van de dag’.
‘Goed, dan wachten we op ze!’
Marco's geduld werd echter op een zware proef gesteld. Uren gingen voorbij,
zonder dat zich één soldaat vertoonde. Maar plotseling leek het of ze allemaal tegelijk
uitgezwermd waren. Ze schenen het echter druk te hebben, want ze liepen de herberg
voorbij.
‘Dat gaat niet goed’, bromde Marco, ‘ik zal ze met een schoon lied naar binnen
moeten lokken’.
Dat hielp direct! Een mannenstem uit de herberg. Dat klonk wel wat al te vreemd
in dit land, waar alle mannen hard moesten werken. Onmiddellijk kwamen er een
paar soldaten op de herberg afgestapt.
‘Ze komen Hanna’, lachte Marco. ‘Breng gauw een beker en een fles wijn....’
Toen de deur van de gelagkamer werd opengestoten, zat Marco rustig aan een
tafeltje, met een glas wijn voor zich. Lachend riep hij de soldaten toe:
‘Ha! treedt binnen vrienden. Een beetje gezelschap kan geen kwaad, want het is
hier een akelige boel. Ja, ja ik weet het wel, zogauw de graaf keizer geworden is,
verandert dat
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alles. Een dronk op jullie meester, de toekomstige keizer, slaan jullie toch zeker niet
af?’
Natuurlijk niet. Daar waren de grafelijke soldaten dadelijk voor te vinden. Ze
kenden dat kleine leuke boertje wel niet, maar uit zijn woorden konden ze opmaken,
dat hij een vriend van de graaf was. En bovendien, de wijn, die hij had, was kostelijk.
Daar wilden ze wel een tweede en derde beker van. Het leek wel of de andere soldaten
de geur van de goede wijn in de neus kregen. Binnen een half uur liep de gelagkamer
vol. Och, och.... wat kreeg Hanna het druk met wijn schenken. En wat genoot Marco.
Hij zou die soldaten wel eens even aan het praten maken.
‘Ja, ja vrienden’, zei hij, ‘er gaat een goede tijd voor jullie aanbreken. Keizerlijke
soldaten zult ge worden. Jullie hebben toch zeker het laatste nieuws wel gehoord hé?
Niet? Nu, luisteren jullie dan: De keizer heeft een smeekbede van zijn zoon ontvangen.
Doe toch alsjeblieft afstand, smeekte Otello. En de keizer doet het. Ja, ja.... ik heb
het voor zeker horen vertellen, de keizer doet afstand.... graaf Otto zal op zijn plaats
komen’.
‘Lang leve onze graaf’, juichten de soldaten. ‘Nog een nieuwe dronk op onze
toekomstige keizer’.
Marco bereikte zijn doel. De tongen kwamen los. Hij had niets meer te doen, dan
te luisteren.
‘Het zal tijd worden, dat onze graaf zijn zin krijgt’.
‘Het kost hem alle dagen schatten goud’.
‘En hij heeft al heel wat moeten beloven aan iedereen’.
‘Ha, ha, moet je die ridder Boudewijn hebben. Die denkt dat hij hertog zal worden,
als onze graaf keizer is’.
‘En ridder Floris dan? Die verwacht ook een heel hoog ambt’.
‘Ze zullen bedrogen uitkomen. Onze graaf maakt ze allemaal maar wat wijs. Zolang
hij ze nodig heeft, houdt hij ze te vriend’.
‘Je zult eens zien, als de graaf keizer is geworden, gaan al die ridders de doos in’.
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‘Aan ridder Alex, zal hij anders zo'n makkelijke niet hebben’.
‘Och kom, wat heeft onze graaf die man al niet wijs gemaakt. Die denkt minstens,
dat ie koning wordt’.
‘En weten jullie, wat er met hem gebeurt? De graaf heeft mij in het geheim zijn
plan meegedeeld. Zo gauw men onze meester de keizerskroon op het hoofd gezet
heeft, wordt ons een teken gegeven en moeten wij ridder Alex gevangen nemen’.
‘Haha, dan wordt ie koning van de gevangenen!’
‘Vrienden, lang leve onze graaf. Schenk nog eens in meisje, deze wijn is
voortreffelijk’.
Marco wreef zich intussen voldaan in de handen. Dat was werkelijk de moeite
waard, wat de soldaten hier uitkraamden. Daarvan kon hij prachtig gebruik maken.
Zeker, het waren allemaal maar woorden; maar uit alles bleek, dat de soldaten goed
van het doen en laten van hun meester op de hoogte waren. En wellicht was er wel
een middel te vinden, om de schriftelijke bevestigingen van die belangrijke feiten in
handen te krijgen. Toen de soldaten na enige uren lachend de herberg verlieten, wist
Marco, dat hij zijn wijn niet vergeefs geofferd had. Hij besloot deze dag wat vroeger
het gebied van de graaf te verlaten. Op weg naar de herberg, waar hij de vrouw en
Herman had achtergelaten, werkte Marco's geest aan een plan, om schriftelijke
bewijzen van graaf Otto's valsheid in handen te krijgen. Langzaam maar zeker rijpte
er een heel vernuftig plan.
Voor de avond viel was Marco bij de herberg, waar hij onmiddellijk door de twee
gasten hartelijk verwelkomd werd.
‘Alles goed gegaan?’ vroeg Herman.
‘Uitstekend, beter nog dan ik had durven verwachten’.
‘Heb je de graaf gevangen?’ vroeg de oude vrouw.
‘Welneen’, lachte Marco.... ‘Hij is geen vis. Nog een klein beetje geduld, vrouwtje.
Bevalt het je hier goed? Ja?
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mooi zo. Nog een paar daagjes en dan.... Ha, daar is de waard ook. Kom maar eens
hier mannetje’.
‘U hebt me zeker weer nodig hé?’
‘Goed geraden. Je wijn was kostelijk. Als je me nu morgen twee flinke, pientere,
jonge kerels kunt bezorgen en die van paarden kunt voorzien, dan maakt je potje
goede zaken’.
‘Het spijt me geweldig’, antwoordde de waard, ‘maar dat gaat heus niet. Er woont
hier niemand in de buurt. Kunt U hem niet gebruiken?’ en de waard wees naar
Herman.
‘Die is niet flink genoeg!’ lachte Marco; terwijl hij Herman een knipoogje gaf.
‘Nee waard, geen uitvluchten. Je moet er vanavond op uit, om twee flinke kerels
voor me op te zoeken. Al moest je naar het andere eind van de wereld. Ik moet ze
hebben. En let wel, niet uit het gebied van graaf Otto’.
‘Maar meneer!’
‘Denk om je gouden schijven, waard!’ lachte Marco.
‘Goed dan, ik zal mijn best doen!’
‘En slagen’, vulde Marco aan. ‘Ik heb vanavond ook nog een klein belangrijk
werkje te verrichten. Herman, jij zorgt wel, dat ik op mijn kamer door niemand
gestoord wordt’.
‘Anders niet’, zei de jonge boer. ‘Ik wou, dat ik beter kon helpen!’
‘Komt misschien nog wel’, sprak Marco. Meteen begaf hij zich naar zijn kamertje,
waarvan hij de deur zorgvuldig sloot. Uit het kleine zakje haalde hij schrijfgereedschap
te voorschijn en begon onmiddellijk zijn gewichtige arbeid. Meer dan een uur lang
was Marco verdiept in het tekenen der letters op de twee perkamenten velletjes, die
voor hem lagen. Het was een precies werkje, maar Marco verstond de kunst. Met
voldoening las hij het geschrevene over. Op het ene perkament stond:
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‘Edele graaf Otto,
Uw werk blijkt niet vergeefs. Allerwege gaat het gerucht, dat de keizer afstand
zal doen. Meer dan ridder Boudewijn en Floris heb ik mij verdienstelijk gemaakt. Ik
hoop dan ook, dat U mij de hertogstitel niet onthouden zult. Niet gaarne zag ik één
der andere ridders boven mij geplaatst in Uw keizerrijk.
Uw trouwe dienaar, Ridder Alex.
Het tweede perkament, dat Marco in zijn handen nam, bevatte vrijwel hetzelfde.
Het luidde aldus:
‘Edele meester,
Alles wijst er op, dat er een eind komt aan onze strijd. Zal dit ook voor ons het
einde van onze ballingschap betekenen? U late ons delen in Uw macht. Men zegt,
dat U ridder Alex tot koning zult benoemen.
Wij hopen, dat U onze grote verdiensten voor U zult waarderen, wij hebben immers
alles voor U over gehad. Wij wensen geen andere meester, dan U, als onze keizer.
Ridder Floris en Boudewijn.
De lettertekens van de beide brieven waren verschillend. De verzegeling der
perkamenten zou de stukken nog echter maken. Op het eerste stuk toch kon Marco
in het hete vloeibare lak het stempel van ridder Alex' ring afdrukken, de ring, die hij
eenmaal van de ridder zelf ontvangen had.
Voor de tweede verzegeling wist Marco heel handig een B en L in het lak te
tekenen.
Ja Marco was werkelijk voldaan over zijn werk. Toen hij even later beneden kwam,
om met de anderen het avondmaal te gebruiken, kwam ook de waard terug. Ook die
was natuurlijk geslaagd. Twee jonge mannen met een paard zouden zich de volgende
morgen melden.
‘Zo gaat alles uitstekend!’ genoot Marco.
Ook Herman werd nu in het plan betrokken. Op Marco's kamertje kreeg hij het
een en ander te horen.
‘Jij moet morgenochtend de twee jonge mannen ontvangen, Herman. Mochten ze
allebei tegelijk komen, dan
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houd je er één maar een tijdje aan de praat. Er moet minstens een uur tussenruimte
zijn. Zo gauw de eerste zich meldt, stuur je hem naar de boslaan, waar de drie
eikebomen staan. Je zegt hem, dat hij daar iemand ontmoeten zal, die een heel
belangrijke opdracht voor hem heeft.
Minstens een uur later stuur je de tweede.
Hem zeg je hetzelfde. Dat is alles’.
‘Anders niet?’ vroeg Herman, een beetje teleurgesteld.
‘Neen, voor morgen niet! Maar als dat goed gaat, zal er weldra iets groots gebeuren
en daar mag jij ook bij zijn’.
‘Nu ik hoop het, want ik houd niet erg van stilzitten!’
‘Ga dan rustig slapen!’ lachte Marco. ‘Dat ga ik ook doen! Want de dag van morgen
zal frissche krachten nodig hebben!’
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Veertiende hoofdstuk.
Het web is geweven.
De volgende morgen was Marco al vroeg verdwenen. De waard begreep er niets van
en liep hoofdschuddend in het rond.
‘Wat moet ik nu straks beginnen, als die twee mannen komen? Ik heb ze niet
besteld’.
‘O’, riep Herman, ‘maak je maar niet bezorgd. Ik weet wel, wat er gebeuren moet
en waarheen ze gestuurd moeten worden’.
‘Da's maar goed ook’, zei de waard, ‘want ik geloof warempel, dat de eerste sinjeur
daar al aankomt’.
Werkelijk! Op hetzelfde ogenblik sprong vlak bij de herberg een jonge man van
zijn paard. Herman haastte zich naar buiten, om de man de vereiste inlichtingen te
geven.
‘Ik heb dus iets belangrijks te verrichten,’ riep de jonge man even later, terwijl hij
op zijn paard sprong. ‘Vooruit, naar de drie eiken!’
Marco bevond zich reeds lange tijd op de afgesproken plaats. Hij had zich zo'n
beetje tussen het kreupelhout verscholen en wachtte nu op de komst van de eerste
helper. Eindelijk.... daar hoorde hij de doffe hoefslag van een paard. Marco vertoonde
zich nog niet dadelijk. Voor alle zekerheid liet hij het paard enkele malen het
boslaantje op en neer rijden. Toen verscheen hij plotseling bij de drie eiken en wenkte
de man op het paard.
‘Zoek je hier iemand?’
‘Ja.... er zou mij een heel belangrijke opdracht toevertrouwd worden’.
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‘In orde!’ zei Marco. ‘Dit document moet zo spoedig mogelijk naar Graaf Otto
gebracht worden. Je zult daar een antwoord ontvangen. Kom daar even spoedig mee
terug. Ik wacht je hier. Denk er om, je zending is van het hoogste belang; spreek er
met niemand over onderweg en als men je ondervraagt, dan ben je wat je werkelijk
ook bent.... een vreemdeling. Over twee uur kun je hier terug zijn. Als je de zending
goed volbracht hebt, zullen een aantal blinkende goudstukken je loon zijn....’
De man had zijn opdracht begrepen, groette en reed heen.
‘Ziezo, dat is nummer één’, lachte Marco tevreden. ‘Nu maar rustig op nummer
twee gewacht’.
Marco begon met een kleine rondwandeling te maken en vleide zich tenslotte
tussen de struiken neer. Hij had een prachtige gelegenheid om zijn eenmaal gemaakt
plan nog eens in zijn geheel te overzien. Plots klonk opnieuw het gestamp van een
paard. De tweede boodschapper naderde. Hetzelfde spel van ruim een uur geleden
herhaalde zich. Het tijdsverschil was zo, dat de twee jonge mannen elkander niet op
het kasteel van ridder Otto ontmoeten zouden. Het was nu maar de vraag, of de list,
die Marco bedacht had, lukken zou. Ging de graaf op het verzoek, dat de perkamenten
bevatten, in en antwoordde hij schriftelijk, dan had Marco alles, wat hij nodig had.
Deze schriftelijke bewijzen moesten, met de andere feiten, die Marco deze dagen
verzameld had, alle ridders, ook de ontrouwen bewijzen, dat graaf Otto vals spel
speelde. Zo hoopte Marco op vreedzame wijze iedereen tevreden te stellen en de
keizer zijn kroon te doen behouden. Zou het lukken? De uitslag van deze onderneming
was daarvoor van het grootste belang. Geen wonder, dat Marco vol ongeduld heen
en weer liep, zich nu eens languit in het mos neerwierp en dan weer de weg aftuurde,
of de eerste boodschapper nog niet terugkeerde. Eindelijk ja.... daar kwam in de verte
een paard aandraven. Trillend van
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spanning verborg Marco zich voor alle zekerheid in de struiken. Maar toen de ruiter
dichterbij kwam en Marco hem als de eerste helper herkende en hij ook zeker wist,
dat hij door niemand gevolgd werd, sprong Marco te voorschijn.
‘En....?’ was al wat hij vroeg.
‘Hier is het antwoord!’ zei de man op het paard, terwijl hij Marco een kleine rol
toestak.
Deze enkele woorden klonken Marco als muziek in de oren! Een antwoord van
graaf Otto, dus.... een bewijs!
‘Die graaf lijkt me een raar mens!’ ging de boodschapper ongevraagd verder....
‘Hij had een pret van belang. En zijn soldaten niet minder. Ze boden me wijn aan.
Maar ik heb ze vriendelijk bedankt!’
‘Goed gedaan hoor!’ prees Marco.
‘Ziehier! Daarmee zal je moeite wel beloond zijn hé?’
De man keek met stralende ogen naar de twee goudstukken, die Marco hem in de
hand duwde.
‘Allemensen!’ grinnikte hij, ‘als U nog eens zo'n karweitje voor me hebt, dan houd
ik me aanbevolen!’
‘Ik zal om je denken hoor!’ beloofde Marco. Toen draafde de man beleefd groetend
weg.
Marco huppelde van vreugde over het mos. Onder zijn kleed had hij het antwoord
van de graaf geborgen. Hij had moeite zijn nieuwsgierigheid te bedwingen en de rol
in de open lucht niet open te maken. Maar hij was voorzichtig genoeg, om dat niet
te doen. Eerst moest hij de komst van de tweede boodschapper afwachten. Nog geen
uur later kwam die al. Ook met een antwoord. Ook deze man zag zich voor zijn
moeite rijkelijk beloond.
‘Er leven toch een heleboel rare mensen op de wereld!’ lachte de man, toen hij
met de goudstukken in de hand wegreed. Marco vroeg hem maar niet, wat hij
bedoelde. Zijn gedachten waren heel ergens anders. Marco maakte zo vlug hij kon,
dat hij in de herberg kwam, waar hij zich onmiddellijk in zijn kamertje opsloot.
Marco's hart klopte
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sneller dan ooit, toen hij van onder zijn kleed de twee rollen te voorschijn haalde.
‘Aan ridder Alex’, stond er op het ene document. Voorzichtig, zonder het zegel
van graaf Otto te beschadigen, opende Marco de rol. Op een klein stukje perkament
stonden de volgende woorden gekrabbeld:
‘Mijn trouwe vriend en helper, ridder Alex. Natuurlijk zal ik Uw diensten niet
onbeloond laten. Als eerste hertog des lands zult ge onder de keizer staan. Voor
ridder Boudewijn en Floris behoeft ge niet bang te zijn. Zij zullen blijven wat ze zijn:
bannelingen. Mochten ze het mij al te lastig maken, dan zullen mijn soldaten hen op
geheimzinnige wijze doen verdwijnen. Toon dus onvermoeid Uw trouwe ijver aan
de nieuwe keizer!
Otto!’
‘Wat een schurk, wat een bedrieger’, mompelde Marco. ‘Zoiets zal niemand ooit
verwacht hebben. Nu het tweede document!’
Het antwoord van de graaf aan de ridders Boudewijn en Floris was al even gemeen:
‘Getrouwe ridders!’ stond er boven. ‘Vreest niet, Uw ballingschap is spoedig ten
einde. Hoe zou ik zulke trouwe dienaars kunnen vergeten? Ik heb voor U beiden de
hertogstitel bestemd. Wat ridder Alex betreft, zijn manier van doen ben ik reeds lang
moe. Hij zal zijn laatste levensdagen wel in één of andere cel moeten slijten. Blijft
mij helpen en Uw nieuwe keizer zal Uw verdiensten niet onbeloond laten.
Otto’.
Met steeds stijgende verbazing, maar met steeds toenemende vreugde, had Marco
deze brieven gelezen. En nu.... nu had hij willen dansen en zingen van vreugde. Twee
sterke bewijzen van de valsheid van graaf Otto had hij in handen.
‘Onze list is gelukt!’ juichte Marco. ‘Graaf Otto heeft zijn eigen ondergang
getekend. Nu kunnen de voorbereidingen voor het grote feest gemaakt en de
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uitnodigingen verzonden worden! Als de gasten nu maar komen willen!....’
Vreugde en opwinding waren op Marco's gelaat te lezen, toen hij bij Herman en
de vrouw in de gelagkamer kwam.
‘Wat is er Marco?’ riepen ze gelijktijdig.
‘Het einde nadert’, juichte Marco. ‘Het grote feest gaat beginnen’.
De twee begrepen er nog niet veel van.
‘Wacht maar’, sprak Marco, ‘we gaan zo dadelijk naar de keizersstad. Onderweg
zal ik jullie alles vertellen’.
Inderdaad vertrok een uurtje later het kleine wagentje met het zwart paardje ervoor,
van de herberg op weg naar de grote stad. Een zonderling drietal vervoerde het:
voorop twee lachende boertjes: Marco en Herman, er achter het oude vrouwtje.
Zonder enige stoornis bereikten de reizigers de stad van de keizer. Marco had hen
het nodige verteld en zocht nu voor hen een goede gelegenheid op om te overnachten.
Ze wisten, wat hen in de komende dagen te doen stond. Ook voor paard en wagen
werd een goed plaatsje gevonden. Toen verdween Marco in de donkere straten van
de stad....
In het keizerlijk paleis heerste reeds diepe rust. De keizer had zich in zijn werkkamer
teruggetrokken. In diep nadenken verzonken zat hij bij de tafel. Telkens opnieuw
trokken de gebeurtenissen der laatste dagen aan zijn geest voorbij. Onophoudelijk
vertoefden zijn gedachten bij Marco. Het wachten op de nar duurde lang. Zonder
nar: geen berichten over Otello en geen nieuws over de plannen, die hij uitwerkte.
Vele avonden was de keizer al teleurgesteld naar bed gegaan, had hij vergeefs
gewacht. Zou deze avond opnieuw teleurstelling brengen? Zou ook deze avond geen
enkel bericht binnenkomen? Plotseling schrok de keizer op uit zijn gemijmer. Een
zacht gedruis had zijn oor getroffen. En ineens stond er een donkere gedaante voor
hem.
‘Marco?’ riep de keizer verheugd uit.
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‘Stil Majesteit. Ja, Uw nar groet U! Maar we moeten zacht praten, want niemand
mag weten, dat ik bij U ben. We zullen ook geen kaarsen aansteken.... Ik heb U veel
te vertellen!’
‘Het werd hoog tijd, dat je kwam, Marco. Niet, dat ik twijfelde aan je plannen.
Maar het volk begint langzamerhand te begrijpen, wat er gebeurt. Nog weet het de
volle waarheid niet. Zo gauw het echter alles weet, dan is het gedaan met de vrede.
Dan zullen ze van mij de oorlog eisen tegen mijn belagers. En misschien hebben ze
ook wel gelijk. Misschien kan alleen een oorlog een eind aan deze vreselijke toestand
maken. En toch had ik zo graag de strijd vermeden....’
‘Er zal geen strijd nodig wezen, majesteit!’ onderbrak Marco de sombere taal van
de keizer.
‘Heb jij dan een oplossing gevonden? Ken je misschien reeds de namen van hen,
die zich tegen mij verbonden hebben?’
‘Ja, Majesteit! En zelfs meer dan dat. De verbondenen hebben hun namen met
bloed geschreven op een document, dat ik U binnen enkele dagen geven zal. Maar....
zij allen majesteit, hebben niet zoveel schuld, als wij dachten. Zij allen zijn het
slachtoffer, bewust of onbewust van één, die zich verscholen hield achter de
samenzweerders’.
‘Wie is het Marco?’ vroeg de keizer.
Marco antwoordde niet onmiddellijk, maar vervolgde: ‘Herinnert Uwe Majesteit
zich mijn wens? Het volk, dat ik verlaten had, werd en wordt nog verdrukt, ja vertrapt
door zijn gebieder. Deze dwingeland en de man, die allen tegen U opzet is één en
dezelfde persoon. Ja, majesteit, het is graaf Otto, die het harde zwoegen van zijn
onderdanen weet om te zetten in het goud, dat Uw ondergang bewerken moet. Hij
is het, die Uw edelen en ridders met goud en mooie beloften tot ontrouw heeft weten
te brengen’.
Marco zweeg.
De keizer zat als verslagen voor zich uit te staren. Dat

Joh. Ram, Marco de nar

136
zulk een voornaam en vertrouwd persoon als graaf Otto, aan het hoofd der
samengezworenen stond, had hij niet durven verwachten en vervulde hem voor enkele
ogenblikken ook met grote vrees. De nar begreep de toestand van zijn meester en
haastte zich te zeggen:
‘Weest niet bevreesd, majesteit. De macht van de graaf is reeds gebroken. De nar
heeft zijn plan gemaakt. Over enkele dagen zal de graaf naar Uw paleis komen in de
vaste overtuiging, dat alle edelen hem tot keizer zullen uitroepen. Maar dat zal niet
gebeuren.... want Uw nar zal alles verijdelen. Luister majesteit, naar wat gebeuren
zal....!’
Zo zacht fluisterend, dat de keizer Marco nauwelijks kon verstaan, ontvouwde
deze voor zijn meester het plan, dat hij had uitgedacht. Hoe langer Marco vertelde,
des te beter zag de keizer in, hoe groots, hoe geweldig het plan van zijn nar was.
Vreugde en dankbaarheid verdrongen alle sombere en angstige gedachten. Zwijgend
en met de grootste aandacht aanhoorde hij Marco tot het einde van zijn lang verhaal.
Uren en uren verliepen, maar keizer noch nar dachten aan rusten. Nog maar twee
dagen scheidden hen van de gloriedag. In die tijd moesten zij samen alle krachten
inspannen, om het zo groots opgezette plan volkomen te doen slagen. Eindelijk, het
was reeds laat in de nacht, was alles voor de komende dagen vastgesteld en besproken.
‘Ik moet nu heengaan, majesteit!’ sprak Marco tenslotte. ‘Niemand mag iets van
mijn tegenwoordigheid hier bespeuren. Vaarwel’.
Lang en krachtig drukte de keizer zijn trouwe nar de hand en hij sprak aangedaan:
‘Dank Marco, voor alles wat je gedaan hebt’.
Toen verdween de nar door het geopende venster in de duisternis van de nacht.
In de vroege morgen van de volgende dag bevond Marco zich alweer in het vervallen
kerkje bij het kasteel van graaf Otto. Hij behoefde niet al te lang te wachten, of ook
de jonge
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Arnoud kwam door het kerkraam naar binnen geklauterd.
‘Hallo’, riep Marco zachtjes, ‘schrik niet hoor!’
‘Ik zag U lekker al staan!’ lachte de jongen even. ‘De kettingen zijn haast
doorgevijld. Maar.... het geeft toch allemaal niks!’
‘Waarom niet’, vroeg Marco verwonderd.
‘Ze zeggen allemaal, dat graaf Otto keizer wordt’.
‘Wie zeggen dat?’
‘De soldaten. Iedere avond hebben ze feest. Tot laat in de nacht horen we ze zingen.
Zo nu en dan komen ze met bekers wijn in de hand de gevangenen bespotten. Wacht
maar, hebben ze tegen de pater geschreeuwd, als onze heer eerst maar eens keizer
is, dan krijg je nog een veel beter leven. Vindt U dat niet verschrikkelijk Marco?’
‘Ja Arnoud. Het is meer dan erg. Zoiets zal God niet ongestraft laten. Als Hij het
wil, zijn binnen enkele dagen de hoge sprongen van al die heren gedaan. Luister jôh!
Morgenavond moet de priester vrij zijn. Je moet proberen een gewoon stel kleren
voor hem te krijgen. Die moet hij dan aantrekken. Zoals je al weet, moet je hem naar
de herberg van Hanna brengen. Van de soldaten zul je geen last hebben. Toch moet
je alles zo voorzichtig mogelijk doen. Daar in de herberg zul je de jonge boer Herman
vinden. Die zal de priester, Hanna en jou naar de stad brengen. Dat wordt wel een
nachtelijke tocht, maar dat geeft niets. En in de stad Arnoud, zul je iets geweldigs
meemaken. Je mag mee naar het paleis van de keizer’.
Met grote vraagogen staarde de jongen Marco aan. Daar snapte hij niets van.
‘Ja het is heus waar’, verzekerde de nar. ‘Vertel het ook maar vast aan de pater.
Bij de keizer moeten jullie allemaal vertellen, wat graaf Otto jullie heeft aangedaan’.
‘Maar dan krijgen we nog veel meer straf’, vreesde Arnoud.
‘Daar hoef je niet bang voor te zijn. De graaf zal jullie niets doen. De keizer zelf
zal jullie beschermen’.
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De knaap kon het haast niet geloven. Maar als Marco het zei, moest het wel waar
wezen. En daarom zei hij vastbesloten: ‘Ik zal doen, wat U gezegd hebt!’
‘Goed zo! Over twee dagen zie je me weer! Op het feest. Groet de priester van
mij!’
Met de uiterste voorzichtigheid verliet Marco de kapel weer. Meteen spoedde hij
zich naar de herberg, waar hij zijn paardje weer besteeg en in snelle draf wegreed
naar het kasteel van ridder Alex.
‘Nu komt nog één van de moeilijkste karweitjes’, overwoog Marco bij zich zelf.
‘Nu krijgt ridder Alex een beurt. Als dit deel van mijn plan ook goed slaagt, dan is
alles in orde!’
Tegen de middag bereikte Marco het kasteel van ridder Alex.
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Vijftiende hoofdstuk.
Alles is klaar.
Toen Marco voor de poort van ridder Alex's kasteel stond keken de wachters het
vreemde boertje wel een beetje wantrouwend aan. Maar toen uit de mond van het
boertje een vrolijk lied weerklonk, herkenden ze hem onmiddellijk en openden zij
dadelijk de poort voor de nar.
‘Waar is ridder Alex?’ vroeg Marco.
‘In de grote zaal. Enkele andere edelen zijn bij hem. Ze schijnen een gewichtige
bespreking te hebben’.
Maar Marco stoorde zich niet aan gewichtige besprekingen. Met een krachtige
ruk duwde hij de deur van de ridderzaal open en riep zo hard hij kon:
‘Ridder Alex! De nar groet U!’
Onthutst en verschrokken door deze plotselinge stoornis sprongen de gasten van
ridder Alex op. Eén greep er reeds naar zijn zwaard, terwijl hij uitriep:
‘Wat moet die nar hier?’
Marco antwoordde onmiddellijk:
‘Een boer en een dwaas zijn vaak wijzer dan menig edelman! Als ridder Alex de
goedheid wil hebben, mij naar zijn particuliere vertrekken te leiden, zal de nar hem
de waarheid van deze woorden bewijzen!’
‘Ha!’ juichte ridder Alex al. ‘De nar brengt zeker goed nieuws. Mijn vrienden
zullen mij dit aangenaam samenzijn met de nar niet misgunnen! Tot straks vrienden!’
Weldra bevonden de ridder en de nar zich in een kleinere kamer.
‘Welnu!?’ vroeg de ridder gejaagd. ‘Is alles in orde? Doet de keizer afstand?’
‘De nar is voldaan over zijn arbeid!’ sprak Marco kalm.
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‘Ik heb U dèze boodschap mede te delen: over twee dagen verwacht de keizer U en
Uw vrienden en graaf Otto in zijn paleis!’
‘Eindelijk!’ riep de ridder uit. ‘Eindelijk is de dag der victorie aangebroken. We
hebben er lang genoeg naar uitgezien.... Maar.... je kunt me toch wel vertellen Marco,
hoe je dit alles hebt klaargespeeld?’
‘Dat kan ik U helaas nog niet! Tot mijn spijt heeft de nar aan ridder Alex nog iets
mede te delen. Een tijding, die minder aangenaam is’.
‘Wat bedoel je?’ vroeg ridder Alex enigszins angstig.
Als antwoord haalde Marco een goed verzegelde rol te voorschijn en reikte die de
verbaasde ridder over.
‘Leest U dit schrijven maar even! Door zeer bijzondere omstandigheden heeft de
nar het in handen weten te krijgen’.
De ridder staarde op het zegel van graaf Otto. Vol spanning opende hij de rol en
nam het stukje perkament in handen. Maar nauwelijks had hij een blik geworpen op
de woorden, die daar geschreven stonden, of een dodelijke schrik tekende zich op
zijn gelaat af. Het duurde even voor het goed tot hem doordrong, wat graaf Otto aan
zijn trouwe helpers: Boudewijn en Floris beloofde en wat hij met die lastige ridder
Alex van plan was. Een cel stond hem te wachten, voor alles wat hij gedaan had! In
plaats van meer macht, meer eer en roem kreeg hij een cel.... als graaf Otto keizer
werd.
Minuten van spannende stilte gingen voorbij. Sprakeloos staarde de verschrikte
ridder voor zich uit. Dan weer las hij de regelen van graaf Otto en bekeek hij het
zegel. Er was geen twijfel mogelijk.... hij was een verloren man.
‘Maar Marco!’ stamelde ridder Alex eindelijk. ‘Maar dan is al ons werken voor
niets geweest.... dan zijn wij bedrogen.... dan.... dan moet graaf Otto geen keizer
worden. Dan is het beter dat wij niet naar het paleis van de keizer gaan....’
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Plotseling begon Marco luid te lachen. Geërgerd en kwaad keek de ridder zijn nar
aan. Waarom lachte de nar nu?
‘Maar mijn edele ridder Alex!’ begon Marco toen hij uitgelachen was. ‘Waar blijft
nu Uw riddermoed! Bent U bang tegenover de graaf te komen staan? Twijfelt U nu
plots aan de belofte, die de nar U gegeven heeft? Heb ik U allen niet gezegd, dat ge
U, op het door mij bepaalde tijdstip, zonder vrees of enig gevaar voor Uw leven, het
keizerlijk paleis zou kunnen betreden? Heeft de nar U niet gezegd, dat hij het goed
met U allen meende?’
‘Ja, dat is waar. Je hebt dat alles beloofd. Maar....’
‘Luister ridder Alex’, begon Marco weer, ‘U moet ondanks alles, over twee dagen
naar het keizerlijk paleis optrekken. Aan al Uw vrienden moet U het bericht sturen,
dat de grote dag gekomen is. Zeg hun, dat Marco geslaagd is, volkomen geslaagd!
Ook graaf Otto moet U bericht zenden. Ook hij moet naar de keizersstad komen.
Maar denk er aan ridder, U zwijgt tegenover iedereen, over wat U zo even gelezen
hebt. Als U dit alles doet, precies doet, zoals Marco de nar het U gezegd heeft, dan
zult U tevreden over te nar zijn’.
‘Je spreekt weer in raadselen Marco’, zuchtte ridder Alex. ‘Maar ik moet erkennen,
je hebt me bijtijds gewaarschuwd. Ik heb dus geen reden aan je woorden te twijfelen.
Goed dan.... al begrijp ik de bedoeling nog niet, ik zal doen wat je gezegd hebt.
Maar.... ik neem het grootste deel van mijn soldaten mee’.
‘Iets, dat ik U juist nog aanraden wou. Want de aanwezigheid van de soldaten is
van het grootste belang. Laat Uw mannen die van graaf Otto omringen en goed op
hun gedragingen acht geven. Meer heb ik vandaag niet te zeggen. Belangrijke
bezigheden roepen mij. Ridder Alex, de nar groet U! Houd U stipt aan zijn woorden
en over twee dagen zal het feest zijn in het keizerlijk paleis’.
Nog voor de ridder verder iets zeggen kon, had Marco het document van de graaf
weer opgeborgen en de kamer
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verlaten. Weldra openden zich de poorten voor hem en draafde het zwarte paardje
over de weg naar de keizersstad. Tegen het vallen van de avond bereikte hij die en
weldra bevond hij zich in het huis, waar Herman en de oude vrouw een onderdak
gevonden hadden.
‘Nu is het jouw beurt Herman!’ begon Marco onmiddellijk. ‘Vannacht moet jij er
met de wagen op uit naar de herberg van Hanna. Voordat het licht wordt, moet je
daar zijn, want niemand mag je zien. Overdag houd je je schuil. In geval van nood
heeft Hanna wel een goed plaatsje voor je. Maar er zal niet veel gevaar zijn deze
dagen. De vreugde van graaf en soldaten zal wel zo groot zijn, dat ze even de
verdrukte bevolking vergeten zullen. Morgenavond komen Arnoud en de priester,
die door de jongen bevrijd is, ook naar de herberg. En dan wordt het jouw belangrijke
taak, het hele gezelschap veilig naar de keizersstad te voeren. Met de oude vrouw
kunnen jullie dan gezamenlijk in de vroege morgen naar het paleis gaan, waar een
dienaar van de keizer jullie zal opwachten en naar een der zijzalen brengen zal’.
‘En dan?’ vroeg Herman, die met de grootste aandacht Marco's relaas gevolgd
had’.
‘Ja’, lachte Marco ‘dan zul je een kleine rol moeten spelen, maar vooral getuigen
moeten zijn, van één nog nooit aanschouwd blijspel’.
‘Ik begrijp er nog niet veel van’, zuchtte Herman.
‘Hoeft ook niet’, plaagde Marco. ‘Ik heb nu heus geen gelegenheid, je dat allemaal
uit te leggen. Want het wordt hoog tijd, dat je je reisvaardig gaat maken. Binnen twee
dagen zijn alle raadselen opgelost. Tot vrolijk weerziens Herman’.
Toen verdween Marco weer. Niemand zag of hoorde de volgende dag iets van de
nar. Het werd een dag van rust voor hem, die hij in aangenaam samenzijn met de
keizer doorbracht.
In de stad golfde echter een onrustige beweging. 't Was
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alsof de mensen voorvoelden, dat er bijzondere dingen op komst waren. Overal
stonden ze in groepjes te praten. Niemand wist feiten of bijzonderheden, maar ieder
verwachtte iets; iedereen hoopte op plotselinge onthullingen.
Met een zekere onrust zelfs sloten vele mensen die avond de deuren en blinden
van hun huizen....
Tot plotseling de nieuwe dag met fors geluid van jubelende bazuinklanken werd
aangekondigd. Het heldere geluid galmde over de stad en deed de bewoners vroeger
dan anders ontwaken. En nauwelijks wakker, schoten ze haastig in hun kleren,
openden ramen en deuren en staken hun angstige, verschrikte gezichten naar buiten,
om te zien, wat die vroege stoornis te beduiden had.
Onmiddellijk werden ze gerustgesteld door het vredige toneel, dat ze te
aanschouwen kregen. Voorafgegaan door vier herauten te paard, die telkens op hun
bazuinen bliezen, zat daar op een prachtig getuigd paard, de sinds enige tijd verdwenen
nar, Marco. Hij was in een sierlijk nieuw narrenpak gestoken en een bijzondere lange,
groene puntmuts bedekte zijn hoofd.
Het hele voorkomen van de nar sprak van vrolijkheid. Als de bazuinen zwegen
klonk zijn lachende stem door de straten:
‘Burgers van de keizersstad! 's Keizers nar kondigt U heden een blijde dag aan.
Verdwijnen zal alles, wat U verontrust heeft; alles wat geheimzinnig was. Vandaag
zullen in de stad de edelen en groten van het rijk samenkomen, om met de keizer
heel belangrijke gebeurtenissen te bespreken. Allen, die belangstelling hebben voor
deze gebeurtenissen, komen naar het grote keizersplein!’
Terwijl de kleine stoet alweer verder toog, hingen de mensen nog uit hun venster
of stonden nog in hun deuropeningen en zij riepen elkander toe, dat ze niets van deze
geschiedenis begrepen. Er zat dus niets anders op, dan zorg te dragen, zo gauw
mogelijk gereed te zijn, om naar
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buiten te komen. Nauwelijks was dan ook Marco's rondgang door de stad geëindigd,
of daar bevond zich reeds een grote menigte burgers op straten en pleinen, heen en
weer slenterend, pratend en roepend, allen in afwachting van de grote dingen, die
komen gingen. Gelukkig, hun geduld werd niet lang op de proef gesteld. Al gauw
kondigde trompetgeschal de komst van edelen en soldaten aan. Gedost in hun
schitterende gewaden, reden de ridders aan het hoofd van hun dienstmannen. De
meeste edelen hadden slechts weinig volk bij zich. Maar plotseling kondigde luid
paardengetrappel de komst van een veel grotere stoet aan. Ridder Alex, temidden
van bijna al zijn soldaten, deed zijn intocht. Zij, die een beetje op de hoogte waren,
zagen tot hun grote schrik en verbazing, dat in het gevolg van ridder Alex de beide
verbannen edelen Boudewijn en Floris meereden! Wat moest dat betekenen? De
meeste toeschouwers begonnen er steeds minder van te begrijpen. En nog vreemder
werd aller gewaarwording, toen een nog veel grotere stoet werd aangekondigd.
‘Graaf Otto en zijn soldaten doen hun intocht’, klonk het van mond tot mond.
Trots, het zwaard uitgetrokken voor zich uit, met een houding, alsof hij reeds
keizer was, reed daar graaf Otto aan het hoofd van zijn vele soldaten. Zijn blikken
zagen met zoveel minachting neer op de burgers langs de weg, dat iedere
welkomstgroet op de lippen van de zo graag juichende burgers bestierf. Enige uren
duurde die algemene intocht. Marco had er wel voor gezorgd, dat, behalve de
samenzweerders, ook de trouwe ridders op het paleis aanwezig zouden zijn. In het
paleis zelf heerste een geweldige drukte. Talrijke bedienden deden al hun best, om
al de hoge gasten met de gebruikelijke plechtigheden naar de met palmen en bloemen
versierde ridderzaal te brengen en ieder die plaats te geven, welke hem volgens zijn
rang toekwam. In alles werd echter precies gehandeld, zoals door Marco zelf, in
overleg met de keizer was bepaald.

Joh. Ram, Marco de nar

145
Zonder dat iemand er erg in had, waren ook de talrijke groepen soldaten op het grote
plein zodanig geschaard, dat die van graaf Otto te midden van de anderen kwamen
te staan. Alles verliep zo volgens de regels, zonder dat Marco er bij tegenwoordig
was.
Waar was de nar dan?
Op het ogenblik, dat ridder Alex zijn intocht deed, had hij, gehuld in een grote
donkere mantel, een zwarte kap over het hoofd en door niemand gezien, het paleis
verlaten. Z'n klein zwart paardje stond reeds gezadeld en weldra rende het beest door
de lanen van het bos, tot het op de grote weg uitkwam.
‘Goed zo paardje’, prees Marco, terwijl hij het beest op de hals klopte. ‘Je begrijpt
wel, dat er haast bij is. Lopen maar!’
Er was bijna niemand, die enige notitie nam van die zwarte gedaante, die over de
weg voortschoot. Alle aandacht was gericht op de vele mensen, die naar de stad
optrokken. Ongestoord draafde het paardje dan ook meer dan een uur voort, tot het
eindelijk op een wenk van zijn berijder zijn vaart minderde en weldra stil hield voor
de poort van een kasteel. Het was dat van ridder Alex. Veel leven scheen er niet te
zijn, want Marco moest wel driemaal op de hoorn blazen, voor één der wachters zich
vertoonde. Hij herkende de nar niet zo gauw en riep onmiddellijk:
‘Er wordt vandaag niemand tot het kasteel toegelaten!’
Marco lachte en sloeg zijn kap omlaag.
‘Aan ridder Alex' nar zal toch zeker de toegang niet geweigerd worden?’
‘Wij hebben uitdrukkelijk bevel’ hield de wachter vol, ‘de poort voor niemand te
openen!’
‘Ook niet als de nar door diezelfde ridder Alex met een bijzondere zending belast
is, die onmiddellijk uitgevoerd moet worden?’
De wachter begon te twijfelen.
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‘Open vlug de poort’, drong Marco aan, ‘en ik zal je het bewijs van mijn bijzondere
zending tonen!’
De wachter dorst niet langer tegen te stribbelen. Hij wist maar al te goed, hoe groot
het vertrouwen van zijn meester in de nar was. Zo gauw Marco door de opening naar
binnen geglipt was, toonde hij de wachter de zegelring van ridder Alex. Opnieuw
kwam dit kleinood hem uitstekend van pas.
‘Ziehier!’ sprak Marco, ‘aan de waarde van deze ring zul je toch wel niet twijfelen.
Bewijst het voldoende mijn zending?’
De wachter was gerust.
‘Het is in orde hoor! Maar wij moeten voorzichtig zijn!’ verontschuldigde de man
zich nog.
‘Dat begrijp ik!’ gaf Marco toe. ‘Maar luister nu! Een plotselinge gebeurtenis heeft
ridder Alex van plan doen veranderen. De prins moet niet op het kasteel blijven. De
ridder wenst Otello zo spoedig mogelijk bij zich te hebben. Haast U dus, de prins
onmiddellijk bij mij te brengen, want ik heb de grootse opdracht hem naar ridder
Alex te voeren. Haast U vriend, want elke minuut is in deze zaak van het grootste
belang!’
De wachter was diep onder de indruk van de met klem en beslistheid uitgesproken
woorden van de nar. Er bestond voor hem niet meer de minste twijfel en dus haastte
hij zich, het bevel te volvoeren. Binnen enkele minuten kwam dan ook Otello over
het binnenplein aangerend. Zo gauw hij Marco ontdekte, gaf hij een schreeuw van
blijdschap.... ‘Marco! Marco! Kom je me nu eindelijk halen? Marco, wat heb ik naar
je verlangd!’
‘Bedaard jonge vriend!’ sprak Marco zo koel mogelijk. ‘Jubel niet te vroeg!’
‘Ben ik dan nog niet vrij?’ riep de jongen teleurgesteld uit. De tranen schoten hem
in de ogen. Maar Marco moest zich goedhouden, zolang er nog een soldaat in de
buurt was en daarom sprak hij zo onverschillig mogelijk:
‘Een nar heeft niet het recht, iemand te bevrijden, doch
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“En voort joeg het zwarte paardje met zijn kostbare last” (Blz. 148)
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doet wat hem gezegd wordt. Ridder Alex heeft mij gelast, de jonge prins zo gauw
mogelijk bij hem te brengen. Kom dus voor op mijn paard zitten en vraag niet verder.
Wij hebben geen tijd te verliezen’.
Weer ging de poort open, nu om Marco en de prins uit te laten. Voor Marco echter
zijn paardje de sporen gaf, om snel naar het keizerlijk paleis terug te rennen, boog
Marco zich over de schreiende prins heen en juichte:
‘Lach maar Otello! Lach maar lieve prins. Je lijden is voorbij. Je bent vrij! Vrij!’
‘Is het heus waar?’ vroeg de knaap, die dit onverwachte niet zo gauw geloven kon.
‘Ja hoor! Je bent vrij!’ herhaalde Marco.
De tranen nog in de ogen begon Otello te lachen. ‘Gaan we naar het paleis? Zal
ik nu mijn vader en moeder terugzien?’
‘Ja, ja Otello! Vandaag is het feest. Het hele paleis is in feeststemming. Je zult
getuige zijn van de nederlaag der samenzweerders. Het grote spel gaat zo dadelijk
beginnen. Het wachten is slechts op ons. Laten we ons dus haasten’. En voort joeg
het zwarte paardje met zijn kostbare last.
Ja, ze moesten zich haasten, want het wachten in het paleis was op de samensteller
van het grote spel, dat beginnen moest. Allen waren aanwezig. Keizer en edelen
waren bijeen. Alleen de nar ontbrak.
De samengezworenen vooral begrepen er niets van Ze keken elkander vragend
aan. Wie moest er eigenlijk beginnen? In vreemde, enigszins angstige afwachting
zaten zij daar. Alleen de keizer zat rustig en kalm op zijn troon. Hij wist wat er
gebeuren moest.
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Zestiende hoofdstuk.
Feest in het paleis.
Marco liet wel wat lang op zich wachten. Een vreemde, enigszins beangstigende
stilte viel over al de aanwezigen in de grote ridderzaal. Maar dan plotseling werd die
stilte verstoord. Met een krachtige zwaai was een der zijdeuren opengeworpen en
daar verscheen Marco. Bellengerinkel en een luide schaterlach weerklonken
tegelijkertijd. Plotseling stond daar de nar midden in de zaal. Hij was in een
veelkleurig narrenpak gestoken, waaraan talrijke belletjes hingen, die vrolijk tingelden
en als een zachte muziek de woorden begeleiden, waarmee de nar het grote blijspel
opende:
‘Gegroet keizer, gegroet graaf, ridders en groten. Gegroet! Ja, de nar groet U allen
en heet U welkom in deze zaal. Eindelijk is het uur der vergelding gekomen. Aan
een nar, aan een dwaas, hebt gij allen Uw belangen toevertrouwd. Aan een nar, die
geen personen ontziet en geen voornaamheid kent. Een nar, die slechts vrolijkheid
moet toveren. Maar.... Hoe zal een nar hier vrolijkheid brengen? De zaak, die U allen
tezamen gebracht heeft, is veel te ernstig. En de nar in al zijn dwaasheid, heeft de
zaak nog veel ernstiger gemaakt. Veel ernstiger, dan velen van U denken. En toch
moet de nar vrolijkheid brengen.... Hij heeft er daarom een spel van gemaakt....
ernstig en blij, dat voldoening geeft en misschien ook ergernis wekt. De spelers staan
reeds achter de schermen gereed. De nar waarschuwt U allen echter tevoren: het
voorspel is droevig, beschamend, maar het slot.... het slot zal een lach van
tevredenheid op vele gelaten toveren. Welnu.... keizer, edelen en groten.... het spel
begint....’
Een stomme verbazing had zich van allen meester
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gemaakt. Waartoe moest deze dwaze vertoning leiden? Moest men er zo toe komen,
de keizer tot afstand te dwingen? Bij de verbazing voegde zich in de harten der
samenzweerders ook een gevoel van onzekerheid. Maar er was wel niet veel
gelegenheid om over het vreemde van deze toestand na te denken. De nar had een
zacht gefluit laten weerklinken en op het zelfde moment was er een deur opengegaan.
En nu naderde een jeugdig meisje in een smetteloos wit jurkje en een paar blanke
lelies in haar hand, de troon van de keizer. In tegenwoordigheid van zoveel groten
voelde het kind zich niet erg op haar gemak, maar de vriendelijke gebaren van de
nar, die haar tot vlak bij de keizer voerde, gaven haar de nodige moed, om de keizer
toe te spreken. Zij bood hem haar bloemen aan en sprak toen, een beetje bevend,
maar toch voor iedereen verstaanbaar:
‘Edele keizer. U alleen kunt ons helpen. Mijn vader is gevangen, omdat hij niet
hard genoeg werkte. En hij kon toch heus niet harder, majesteit. Het ergste is nog,
dat nu moeder zijn werk moet doen en ik alleen thuis moet blijven, om op de herberg
te passen en het laatste, dat we in huis hebben, aan de soldaten te geven. Zegt U toch
tegen graaf Otto, dat hij mijn vader niet langer gevangen houdt. Het zou zo fijn
wezen, als vader weer thuis was!’
Zo gauw Hanna uitgesproken was, sprong graaf Otto, een moment de regels der
ridderschap vergetend, overeind en riep uit:
‘De keizer vergunne mij op te merken, dat dit geen zaak van belang is, die hier
aan de orde hoort te komen. Vandaag zeker niet. Bovendien, de man, waarover het
kind sprak, was wel degelijk strafbaar....’
De keizer wenkte met de hand.
‘Rustig, graaf Otto! Ik begrijp Uw verontwaardiging. We zullen straks beslissen
of een onderzoek in deze zaak noodzakelijk is. Ik dank het meisje voor haar hulde’.
Graaf Otto lachte vergenoegd. Het stond voor hem wel
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vast, dat van dat onderzoek wel nooit iets komen zou. Hanna maakte een buiging en
trad, enigszins teleurgesteld over het vage antwoord, ter zijde.
Maar het fluitje van Marco had alweer geklonken en in de plaats van het meisje
stond nu de oude vrouw voor de troon van de keizer. Haar stem klonk scherp en
bitter:
‘Geëerbiedigde majesteit. Een oude vrouw verzoekt U, te luisteren naar haar klacht.
Een groot onrecht is ons aangedaan! Mijn man zucht in de gevangenis. Ons huis zijn
wij uitgejaagd en ons spaargeld heeft men ons ontnomen. Heel onze oude dag is door
graaf Otto bedorven....’
Onder het praten van deze vrouw richtten vele ogen zich weer in duidelijke
verontwaardiging op graaf Otto. Maar deze wist zich nu volkomen te beheersen en
glimlachte minachtend. De keizer antwoordde de oude vrouw:
‘Uw zaak lijkt me zeer ernstig. Wees echter niet bevreesd, U zal recht geschieden’.
Nauwelijks had de keizer deze woorden gesproken of met forse, driftige stappen
trad een jonge man nader. Even boog hij de knie. Toen sprak hij met driftige stem:
‘Geëerbiedigde keizer, ook ik ben een onderdaan van graaf Otto. Ik deed steeds
mijn plicht, zo goed ik kon, maar ik wenste ook mijn rechten. Die rechten onthield
de graaf mij en allen die het ongeluk hadden, zijn onderdanen te zijn. Ik had het plan
opgevat, mij tot U te wenden, omdat Uw rechtvaardigheid bij allen bekend is....
maar.... de soldaten van de graaf hebben mij gegrepen, gebonden en.... geslagen als
een hond. De striemen der zweepslagen branden nog op mijn lichaam. Als half dood
hebben zij mij buiten de poort van het kasteel geworpen. Mijn vader en moeder
sleepten ze in de gevangenis. Maar thans is het mij gelukt tot U door te dringen en
zonder vrees leg ik thans mijn lot in Uw handen’.
Na deze krachtige taal, die zo duidelijk de boze daden van de graaf bekend maakte,
konden vele edelen een woord van afkeuring en verontwaardiging niet inhouden.
Maar
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boven dat gemompel klonk plots luid de toornige stem van graaf Otto.
‘Haha, dat komt er van, als de keizer een weggelopen liedjeszanger, een nar, aan
zijn hof verbindt en domme edelen zo'n dwaas hun vertrouwen schenken. Nu wordt
de keizer met allerlei kleinigheden lastig gevallen. Ik zou de keizer willen aanraden
met meer zorg zijn dienaren te kiezen. Bovendien lijkt het mij beter, deze
narrencomedie te staken en aan onze eigenlijke arbeid te beginnen. Het is toch
algemeen bekend, dat de regering van onze tegenwoordige keizer....’
‘De rechtvaardigheid betracht, edele graaf!’ onderbrak Marco de woede-aanval
van graaf Otto.
‘Heeft de graaf deze rechtvaardigheid te vrezen? Neen? Welnu dan! Gun de nar
zijn spel. Een nar speelt nu eenmaal graag. Wij zijn trouwens nog niet aan het einde
van het droeve gedeelte. Nog even geduld dus’.
Een luid gelach weerklonk bij deze narrenspotternij, maar alle gelach verstomde
onmiddellijk, toen uit de deuropening een knaap met een grijze, bleke priester te
voorschijn trad en de keizerstroon naderde.
‘Zie Majesteit!’ juichte de knaap, zonder enige plichtsplegingen. ‘Deze priester
heb ik, dank zij Marco, gered uit de gevangenis van onze graaf’.
Bij het zien van dit tafereel kon de graaf zich niet langer beheersen.
‘Vervloekte nar!’ schreeuwde hij. ‘Wat gaan jou mijn zaken aan?’
Alle hoofden wendden zich naar graaf Otto. Van alle kanten beduidde men hem,
dat hij beter deed te zwijgen. De graaf wierp zich boos in zijn zetel en zweeg.
‘Edele keizer!’ begon de priester. ‘Reeds maanden zuchtten met mij vele anderen
in de vunzige kerkers van graaf Otto. Ik bezweer U, dat allen, die daar naar hun
vrijheid verlangen, onschuldig zijn. Mijn misdaad is, dat ik het gewaagd heb, de
graaf de waarheid te zeggen. Ik heb
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hem gezegd, dat hij door zijn daden Gods wraak over zich afroept. Heel zijn gebied
gaat gebukt onder de last van zijn dwingelandij. Zijn heerszucht is niet te voldoen
en zijn gouddorst niet te verzadigen. Met zijn soldaten verbrast hij, wat de arme
bevolking door harde arbeid weet te verdienen. Als plunderaars en rovers hebben zij
de arme bevolking alles ontnomen’.
Aan het klachtenrelaas van de priester scheen geen einde te komen. Het werd een
opeenstapeling van allemaal onrechtvaardigheden. Uitgeput zweeg de priester
eindelijk.
Een storm van verontwaardiging brak los. Zowel vriend als vijand keurde openlijk
het gedrag van de graaf af. Niemand van de saamgezworenen had kunnen vermoeden,
dat de man, voor wie zij streden, zo'n tyran was.
‘Keizer, edelen en ridders!’ klonk plots Marco's stem weer. ‘Het voorspel is ten
einde. Het eigenlijke spel gaat dus beginnen. Niet waar heer graaf? Voor deze kleine,
onbetekenende dingen zijn alle groten niet samengekomen. Voornamere belangen
voerden U hierheen. Een heel bijzonder voorstel moest ingediend worden en men
belaste met dit alles: Een nar. Maar.... De nar is een beetje verlegen geworden. Wie
van de edelen helpt hem? U ridder Floris? Ja,.... helpt U mij.... laten wij samen de
keizer naderen en hem zeggen.... ja.... wat zullen we hem zeggen.... hoe zullen wij
het zijne majesteit duidelijk maken? Wacht, geeft U mij het document ridder.... dan
zal ik de keizer de namen voorlezen van allen, die zich tot heil van het land, verbonden
hebben en hem zeggen, wat zij willen....’
Ridder Floris liet zich leiden en overhandigde Marco het geheime document.
Meteen klonk Marco's schaterlach door de zaal. Zwaaiend hield hij het perkament
boven zijn hoofd.
‘Ziehier, majesteit, het nog ontbrekende grote bewijs. Hier staan de namen met
bloed getekend! Luister! Graaf Otto, ridder Alex, Boudewijn, Floris, Heinrich en
nog enkele anderen. Wat al deze voorname mannen van U, de keizer verlangen? Het
staat hier; zij zullen samenwerken om de
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keizer tot afstand te dwingen. Voor alle middelen, die daarvoor nodig zijn, zorgt
graaf Otto.
Ziezo! Majesteit! Het hoge woord is er uit. Gij moet Uw waardigheid neerleggen,
een ander moet keizer worden. Weet gij al, wie opvolgen moet? Natuurlijk! wij weten
het allemaal. Hij, die het goud gaf, het goud, gemaakt van het zweet der verdrukten,
hij die U allen een grote macht beloofd heeft.... ja.... edelen en groten, graaf Otto
moet keizer worden’.
Een enkele kreet van bijval volgde op deze woorden. Maar de nar vervolgde
onmiddellijk:
‘Juich niet te vroeg vrienden! Want wie Uwer weet, wat hem te wachten staat, als
graaf Otto keizer geworden is? Niemand? Welnu luister dan. Dit schrijft de edele
graaf aan zijn trouwe vrienden Boudewijn en Floris’.
In zijn handen had Marco nu de brieven van graaf Otto en duidelijk las hij:
‘Hertogen zult ge worden en niemand boven U hebben, dan mij Uw keizer. Ridder
Alex zal zijn verdere levensdagen slijten in één mijner cellen’.
‘Leuk voor Boudewijn en Floris hé? Maar ook ridder Alex kreeg een briefje. Mijn
trouwe ridder, staat er boven. Uw diensten zullen niet onbeloond blijven. Hertog zult
gij worden! Wat de twee verbannen ridders betreft: zij zullen blijven wat zij zijn:
bannelingen! Als ik hen tenminste niet op een geheimzinnige wijze zal doen
verdwijnen!’
Marco zweeg. Hij behoefde ook niets meer te zeggen, want iedereen doorzag nu
duidelijk de plannen van graaf Otto. Een storm van verontwaardiging brak los. De
graaf begreep onmiddellijk, dat hij verloren was.
Een laatste kans wilde hij wagen. Hij had er op gerekend en niet voor niets zoveel
soldaten meegenomen. Nu list en valsheid niet gelukt waren, moest het geweld
uitkomst brengen. Met een kreet van woede vloog de graaf overeind en meteen wilde
hij naar één der vensters rennen, om zijn
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soldaten het afgesproken teken te geven, het paleis binnen te stormen.
Maar Marco had alles voorzien en op alles gerekend. Zo stonden ook hier twintig
keizerlijke soldaten gereed, de woedende graaf op te vangen en vast te grijpen. Hier
hielp geen woest geweld meer. Binnen enkele ogenblikken lag de trotse graaf
gebonden op de vloer.
‘En nu het slot van het spel!’ juichte Marco. ‘De saamgezworenen kunnen spreken.
Marco heeft hen beloofd, dat hun wensen vervuld zouden worden; dat zij vrijuit
konden spreken, welnu, men spreke!’
Enkele minuten van spannende stilte gingen voorbij. Toen traden, zonder afspraak,
gelijktijdig de voornaamste van de verbonden edelen naar voren. Zij ontblootten
zwijgend hun zwaarden en legden die voor de voeten van de keizer neer. Toen pas
sprak ridder Alex:
‘Geëerbiedigde majesteit. De nar heeft ons allen in wijsheid overtroffen. Het goud
en de beloften hebben ons verleid. Wij erkennen onze schuld en leggen ons lot in
Uw handen. Onze zwaarden liggen aan Uw voeten. Doe met ons wat U goed dunkt....
Eén misdaad zijn wij in staat onmiddellijk te herstellen. Uw zoon Otello zullen wij
U terugbrengen. Hij zit gevangen....’
Een luide kreet deed ridder Alex plotseling zwijgen. Het was de juichkreet van
Otello, die binnenstormde en zich met grote onstuimigheid in de armen van zijn
vader wierp.
‘Vader, vader’, juichte hij, ‘eindelijk ben ik weer bij U....!’
Een grote ontroering maakte zich van allen meester, toen zij de vreugde van keizer
en zoon aanschouwden, nu die, na zo'n lange scheiding, weer verenigd waren. En
een gevoel van spijt en wroeging kwam in de harten van hen, die zulk een wrede
scheiding veroorzaakt hadden.
Vol onderwerping wachtten dan ook de samenzweerders het vonnis, dat hun keizer
over hen zou uitspreken, af.
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Zo gauw de eerste hartelijke begroeting voorbij was, richtte de keizer zich op en
sprak:
‘Laat ons op de eerste plaats God danken, dat Hij ons deze dag van vreugde
geschonken heeft. Daarnaast gaat ook grote dank aan mijn trouwe nar Marco, door
wiens toewijding en arbeid de plannen van de graaf mislukt zijn. heb ook gezien,
wat Marco al tevoren gezegd heeft; hen schuld erkend en hun lot in mijn handen
gelegd. Maar ik heb ook gezien, wat Marco al tevoren gezegd heeft; hun treft geen
te grote schuld. Ik heb de nar moeten beloven U allen vrijuit te laten gaan. Ik doe dit
graag. En meer nog! Op deze dag moet slechts blijdschap heersen en daarom, staat
op edelen; ik geef U Uw zwaarden terug. Ge blijft wat ge vroeger waart; mijn ridders,
mijn trouwe vazallen. Ik reken op U!’
Een dankbaar gejuich vervulde de zaal. Nog eenmaal beloofden de edelen hun
hechte trouw aan de keizer en nadat de heuglijke tijding van deze goede uitslag ook
aan de keizerin was meegedeeld en deze haar geliefde, lang gemiste zoon aan haar
hart gedrukt had, begaf zich de hele vorstelijke familie, omgeven door alle edelen,
onder leiding van de nar naar buiten. Behalve de soldaten stonden daar nog honderden
nieuwsgierigen in de grootste spanning te wachten. Een daverend gejuich barstte los.
Het rumoer verstomde, toen Marco van een verhevenheid om stilte wenkte. Luid
klonk zijn stem over de massa:
‘'s Keizers nar deelt U allen mede, dat alle moeilijkheden in het rijk opgelost zijn.
De aanstoker van alle onrust was graaf Otto. Hij is gevangen genomen en geen der
edelen wenst meer de afstand van de keizer. En tot slot: Prins Otello is weer gezond
en wel op het keizerlijk paleis teruggekeerd!’
De vreugde, die deze mededeling opwekte, uitte zich in een bijna eindeloze
toejuiching ‘Leve de keizer! Leve de prins! Leve de nar Marco!’ klonk het om beurten
uit de monden der honderden.
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De soldaten van graaf Otto kregen de keus hem in gevangenschap te volgen of in
dienst van de keizer te treden. Ze kozen onmiddellijk het laatste.
Aan alle ellende was nu een eind gekomen. Het land van graaf Otto kwam onder
het onmiddellijk bestuur van de keizer. Veel onrecht, land en volk aangedaan, werd
hersteld. Alles wat Marco nu eindelijk voor zijn eigen volk vragen kon, werd gegeven.
De volle gevangenis van de graaf werd geopend. Het oude vrouwtje kon met haar
man, hun eigen huisje betrekken. Hanna zag haar vader, Herman zijn ouders terug.
Overal heerste vreugde. De vrijgelatenen ontvingen alles wat ze nodig hadden. Het
kasteel van graaf Otto werd door bekwame meesters omgebouwd tot een prachtige
kerk. De eerste H. Mis opgedragen door de grijze priester, die lange tijd in de
onderaardse kelder was opgesloten, werd bijgewoond door keizer, keizerin, Otello,
Marco, vele ridders en de hele bevolking. Vurige dankgebeden stegen op tot God en
Zijn Heilige Moeder, die alles zo ten beste geleid hadden.
En Marco de Nar? Hij bleef een nar; een lachende zanger. Hij had de keizerlijke
familie en bijzonder zijn jeugdige prins zo lief gekregen, dat hij hen niet meer verlaten
kon. Alleen had hij de keizer verzocht, iedere maand enkele dagen te mogen gaan
naar zijn geboortestreek, naar zijn eigen volk. Daar reisde hij dan van herberg tot
herberg en zong zijn liederen, maar nu alleen van vreugde en vrolijkheid. Overal
waar Marco kwam, juichte men hem toe, begroette men hem als een dierbare vriend.
En als de kinderen, vele jaren later nog, met verbazing vroegen:
‘Vader! Wie is toch die man, waarvan iedereen zoveel houdt?’ dan klonk het
juichende antwoord:
‘Die man, dat is onze nar, die ons de vrijheid en het levensgeluk heeft
teruggeschonken, die man is
M A R C O D E N A R !’
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