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I,

Vijf honderd. jaar geleden was er oorlog tus-
Echen Frankrijk en Engeland. En de Engelschen,
c{ie vereenigd waren met de Bourgond'iërs, in
F rairkrij,k zelf, behaalden groote overwinningen.
Ze waren in een groot deel van Frankrijk mees-
ter, en, indien ze àe stad Orléans konden ne'
rnen, zouden ze ook baas word,en in het Zuiden.
[',n dan was het met Fran,krijk gedaan.

Engelsche en Bourgondisclr,e benden, trokken
plunderend rond, en 't was onveilig op de we-
gen.

Geen wondet dus dat Bertrand, een handelaar
die met een ezelskar rond reisd,e om allerlei wa-
ren op de hoeven te verkoopen, zich spoedde om
thuis te zijn, nu het al avond was geworden. Don-
ker was het niet, want lieflijk scheen de maan.
Maar daardoor zouden roovers te beter de ezels-
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kar bernerlçt hebben. En die kerels namen alles'
mee en gaven geen zier om 't leven va;n een bur-
ger.

Narast Bertrand ':zat zijn.zoon Pierre, 'een jon-
gen van zesti'en jaar, die vader bij den handel
hielp. Beiden verlangden naar huis, naar hun
avo'ndmaal en de rust.

De kar schol<te vorort over den, slechten weg.
'Maar Domremy, de woonplaats, was dichtbij-

En met een zucht van verlichting zag Bertrand
weldra d,e kerk, welker da}< in de maan àls verzil-
verd sclleen.

Plots stootte Pierre zijn vader aan.

- 
fijl eens daar'... op het kerkhof, fluis-

terde hij.
En Bertrand schrok dan ook. Tusschen de

kruisen lag een gedaante geknield. Was dat een

spoolc of een geest? Vader en zoon stroegen een

lçruis.

- 
ls61 ons eren anderen weg n'ernen! smeekte

Pierre. O, ttt zie ik het... het is Jeanne van

Jacquot d,'Arc, hernam hij, eensklaps gerust ge-

steld.

- J., waarli,jl<...
De maan bescheen het schoon, zacht gelaat van

ee'n zeventienjarig meisje, dat daar in biddende
houding zat, àe oog"tt hemelwaarts' Rond haar

rvas all"s stil. De huisjes stonden reeds gesloten'

De meeste menschen zouden wel slapen'
4

Vader en zooïl zwegen tot de kar een eind
voorbij het kerkhof wa*l
. -: Jeanne is niet bang om zoo tusschen de

doiodsn 1. gaan bidde.r, r"i Pierre.

- 
Ziî is een vroom rneisje, antwoordde Ber-

trand. En ze is dikwijls op h.t kerkhof. Ze luis_
terd zoo gaarne naar het luiden der kl,okke 

". Z"
is ge_en gewoon kind. Ik weet nog, dat ze ,geboren
vyerd. Het was in den nacht 

".rr*,Dri. Koïroi"g"n.
We hadden 's .avonds feest gevierd. In den "i"friiroorden we al de hanen kruài,"rr. Dat was ïron-
derlijk en er werd t,oen veel over gepraat. Er stond
cen groote hoop volk aan de k..k, toe,n Jeannegedoopt werd. 't Leek wel of we allen 

"oJ b[jd"
waren. als de ouders zelf. Nu is dat versetln.
Jeanne hoedt de scha,pen en werkt ,rr.t lru"r-mo.-
cïer mee, zooals de andere meisjes van het dorp, en
toch is ze geen gewooïr kind. .. Ze zit dikwijls te
peinzen en te droomen.

De ezel blee.f staan en balkte van genoegen.
Hij was thuis... ,Een vrouw deed de dJ"" o,fr"".
Fiet was Pierre's moed,er.

- 
Goeden avond, groette ze. Wat ben ik blij,

dat ge trier zijt ! Ik maakte me al ongerust.

- Jr, het is laat geworden, 
"pÀL haar man"

We-zijn vandaag ver geweest. Màar we hebben,
God zij dank, goede zaken gedaan...

Pierre hielp zijn vader den ezel stailen en de kar



in de s"huur steLen. Ën d.n smu'tLte heerlijk het

avondmaal.- 
- 

Met die soldaten in de streek ben ik altijd
bang voor u, zei rnoeder.

-l Rob"tt de ,Baudricourt is toch met eigen

volk te Vaucouleurs, vlak bij, merkte Bertrand

op. Maar ja, het verandert gauw' De vijand is

sfoutmoedig en dringt overal door'

- 
MijnËeer de Baudricourt's soldaten ziin

ook ruw, hernam moeder. En of ge nu van vriern'd

"i Ji""â wordt gebeten, 't doet altijd zeer' O'
'wanneer zal het vrede worden!-- 

Ni", spo,edig, meende Bertrand' Onze ko-

ning is dtod "h 
prin" Karel is jong' En de heeren

à;,"i.t" raadmoeten geven' twistten onder el-

L;;. ô; ,iiL" li"d.t htbb"tt geen sebrek' -smul-'Ë;Jr""r.n. 
En de viiand rukt altijd verder' [k

"r..", dat Karel nooit tot koning gezaltà' zal wor-

den. Dat moet te Reims gebeuren en daar is de

;it*td m"e"t"r. 'k Denk dat !::t met Frankrijk ge-

ci.an is en de Engelschman ons zal regeeren'
- -Èi.rr. 

vertelde aan moeder, hoe ze Jeanne

d'Arc op het kerkhof hadden gezien'"'- 
fr"i, .rr.rrd"ag beweerde Marguerife, -de 

be-

d,elares, dtt J..nt. niiet pluis is in 't hoof d' zei

"t""*'g"ttiand,. 
Verscheidene menschen hebben

J;;;;" bij haar s9\an9n luid hooren spreken en er

ivas toch niemand bij haar'

6

- 
,O, moeder, ze zat nu zoo vioom te bidden,

vertelde Pierre. En dat zor; ze toch niet doen, als
er een duivel in haar zat.

Men meende toen, dat een zinnelooze een dui_
vel in zich had, die tot allerlei dwaze handelingen
dreef.

' - lrnU praatte het drietal niet meer. Reeds lagen
de dochters Marie en Julienne te bed. En ,t ias
ook v,oor de ouders en Pierre tijd om te gaan rus-
ten. Toch lag Pierre nog eenigen tijd wnLk.r. En
lrij daçht aan Jeanne d'Arc.

Hij kwam dikwijls bij Je.anne's ouders aan huis.
Hij was bevriend met de zoons Jacquernin, Jean
en Pierre. En de vader was bestu""à", of dlken
der gemeente en l<o'mmandant van de wacht. Da-
gelijks trokken er rei,zigers voorbij uit Vlaanderen
en Bcurgondië. Die log,eerden soms in het huis
van de Arcs. Pierre had mede aangezeten bij de
schouw om die menschen van hun tàchten te iroo-
ren vertellen.Ze spraken dan rneestal over de ver-
woestingen en de wreed,heden van den oorlog. En
Pierre gevoelde in zulke uren lust om mee te
strijden voor de bevrijding van Frankrijk. Jean-
ne's broers sprake,n ook van naar 't leger te trek-
ken.

Jeanne had sorns geweend als ze hoonde, hoe
ongeluL.kig veel menschen in Frankri'j]< waren. En
zeker had ze van avond gebeden voor de overwin-
ning en den vrede. En dan d,urfde zoo'!r bedelares

/

'rt
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-rond strooien dat het brave meisie niet goed bij
't hoofd was.

Pierre viel zoo mijmerend in slaap'

Den volgen'den morgen moest hij er weer met

tr,à", op ,rlt. Ze hadden vandaag zaken'te dben te

V"""""t."rs. Pierre ging wel gaarne naar het

,t"d;u orn er de beweging van de sold'aten

te zien, die er g"hoo,zaamden aan kapitein de

Baudricourt.- 
Te Vaucouleurs reed' B'ertrand van den eenen

winkel naar den and'eren om kruidenierswaren'

iii"*""a "" wol af te leveren en nieuwe bestellin-

gen oP te nemen.'- Pi"; moest helpen lossen, en het boek hou-

a"". Hii gold in h"t dorp, en zelfs in de streek'

;;;;;.; !.l""rd'., omd'f hirj wat lezen en schrij-

;;;-k"". ?.d". had hem dat voor veel geld laten

f."t.* gi; de Arcs kon ni'emand het' ooh Jeanne

niet.
È"t was al een eind in den namid'dag toen Ber-

,r"J rr.u, h"t h,tit tun kapitei'n Baudricourt reed

om zijn pasnoort te laten vernieuwen'
Vader 

"rr 
too,' t"k"" verbaasd op' Juist liet de

Urpit"i" *e" b"toekers uit: h-et waren Jeanne

i;Âr", in haar eenvoudi'g' to9-d kleed en een stoere

bo"r, in wien Pierre, Durand Laxart' een oom van

T;;il; h;;[."à;' Én tot dien oom riep kapitein

lrraàr eens ferm de ooren! V/at haalt ze nu.in haar
hoofd !

Pierre stond ontstelil,naast zijn kar. Wat had
Jeanne misdreven? Was ze weggeloope,ll van huis
,en opgepakt en moest haar oom Durand ze komen
halen ?

Bertrand ging haastig bij den kapitein om een
pas te vragen. En Pierre keek naar zijn dorpsge-
noote. Jeanne zag hern en tracl' op hem toe.

- 
Pierre, denk geen kwaad van mij, sprak ze,

en met haar schrandere, fonlcelende oogen keek ze
hem aan.

Kwaad, wel neen, Jeanne, stamelde de
knaap.

- 
Ik haC een boodschap te doen bij den kapi-

tein en vroeg mijn oom mee. Maar die heer wil
niet luisteren" Toch zal hij wel moeten. O, Pierre,
tusschen Coussey en Vaucouleurs woont een
meisje, dat eer een jaar verloopen is, den koning
van Fra,nkrijk zal doen kronen.

Jeanne k'nikte en verwijderde zich.

- 
Rijdt ge met ons mee, we lceeren recht naar

huis terug i riep Pierre haar na.
Ze keerde zich om en schudde het hoofd, en

, antwoordde:

- 
Ik ben eenige dagen bij mijn oom te Burey.

Na lang wachten kreeg Bertrand zijn pas.

- 
'1 Wordt weer laat, bromde hij. Om een

paar letters te krabbelen hebben ze daar een half
I

de Baudricourt:

- 
Bïeng ze terug bij

ti

haar vader en wasch ze



uur ,roodig el,* eerst ontvangen ze een eerlijk
rnerns"h "f hij een dief en een rnloordenaar is' Die
i<erels ut*rC.t beter hun dapperheid' toonen door

de Engelschen uit het land, te jagen'

Pierre dacht aan de zonderlinge woorden van

Jeanne d'Arc." 't D,r.rrde eert tijdje, eer Bertrand uitgebromd
was. De kar re'ed toen al den eenzamen land-

weg op.

- 
N,t geloof ik waarlijk ook, dat Jpanne.van

onzen Jacquot in 't hoofd is geraakt, zei de han-

delaar 
" toàn. Wegloopen naar het soldaten-

stadje !- 
-: Neen, vader, dat heeft ze niet gedgan.. Z-e

' vertelde me, dat ze eer. boodschap voor den kapi-

tein had.

- 
och, wat,

meisje als zij!
een bood"schaP? Een boeren-

hem had meege-
koning zou doen

Pierre herhaalde wat Jeanne
deeld, over een meisje, dat den

kronen.
-- Xs dat nu geen gekkenpraat, ,hernam Ber-

trand. Haar,oom zal juist rc Vaucouleurs geweest

zijn, en haar bemerkt hebben' Jacquot moet ze

;;;t 
""rr" 

..n flink pak sltag gÀven' Dan ranselt

liij er clen duivel uit. Aan,die soldaten gaan ver-

teilerr, dat een meisje den koning za| helpen!

F-;i.". Er dansen in de herbeïgen' dat wilde ze

r"kur. 't Komt niet overeen met haar bidden varr

r0

gisteravond. Ha, Marguerithe heeft gelijk: het is
in Jeanne's hoofd niet pluis.

Maar Fierre wilde dat niet gelooven. Vader
dutte in. iEe knaap lette op de baan gn verzonk in
gedachten.

II.

Weer kwam Bertrand met Pierre bij avond
van een tocht huiswaarts.

In 't bosch, waar de kar ntf over een zandweg
reed, was het reeds donker.

Aan een bocht van de dreef, zageî vader en
zoon plots lichten. Groote vuren brandden en ge-
C,aanten zaten er rond.

- 
Soldaten, zei Bertr,an'd. Zljnhet vrie'nden of

vijanden )
Hij wist, dat de vijand in den laatste* tijd ver-

der was gedrongen
* We zullen rechtsomkeer rnaken, zei hi'j tot

Fierre. Ik vertrouw die gasten niet.
Maar uit het struikgewas sprongen reeds eeni-

ge kerels, die Bertrand vastgrepen.

- 
Een spion, di'e komt loeren wat we uitvoe-

ren, riep er een.
: 't Is niet waar! zei Bertrand. Ik ben een

rusiig burger., Laat me los.
Hij wilde zich bevrijden. Flots slaakte hij een

lt



gil en stortte neer door een sabelhouw getrof"
fen.

- 
Pierre... vlucht naar... moeder. Bescherm

haar.,. stamelde hij nog.
De jongen knielde weenend bij zijn vader neer.
Maar.een der sold,aten greep hem bij den nek

omhoog.

- 
Ge hebt mijn vader gedood! schreeuwde

Pierre.

- Ja ! En gi,j gaat hem straks achterna, galge-
naas! Maar eerst zult ge onzen kommandant eens
vertellen, wat ge zoo bij donker hier in 't bosch
liomt uitvoeren.

Pierre werd woedend en vlug stompte hij den
soldenier zijn vuist in 't gelaat. Piijnlijk verrast
iiet de kerel hem even llos. Pierre sprong snel in
het struikgewas en vluchtte weg. FIij hoorde
de mannen razer', tieren en vloeken ... Z.e achter-
volgden hem, doch niet lang. 't 'Was voor hen een
hopeloos zoeken in het donkere woud,.

Pierre bleef hijgend staan. Alles was zoo gauw
gebeurd. Tien minuten of een kwartier geleden,
had hij nog rustig naast va er gez,e'ten, op de
kar. En was zijn vader nu waarlijk dood?

De knaap snikte van verdriet. Hij wilde terug
naar de noodlottige plaats. Misschien leefde va-
der toch nog... Pierre wist wel, dat, als de solda-
ten hem weer in hun macht kregen, ze hem ook

t2

het leven zouden benemen, maar de kinderlijkeliefde dreef hem rerug
In zijn vlucht h"d htj 

-echter geen rekening kun_nen houden mer de richting. V;;, l.g;ûî--;;_
der?

-- AIs ik het schijnsel der vuren zie, vind it< deplla_ts wel, meend. âe L".rp.
. ..Hii sloop tusschentet striikgewas voort" Maar
lif 3s geen lichten Hij L." ;i:;'o"r*o"d"n, dat
cie soldaten ze gedoofd irrdd"rr. D" ùg"rtroep was
wa n tro u-u/end gewo rden do o r d" rr"rsl"hii"i "; ;;de ezelskar. Men hield Bertr""a ooo, een spionvan kapitein de Baudricourt. En een t """p ï."ontsnapt en kon nu het kamp verraden. O.'"ii""à
was op zijn hoede.

. Pierre_zag dus geen vuren. En in ,t donker
d-waalde hij rond. Ei"d"lilk b.*.rLt" hij ""i il"t.Wanhooig klo-pte-hij aan. 't Durrà" eenigen tiid
eer een bezembinder hem binnen liet.

Pierre vertelde zijn vreeselijk avontuur.
_ _; Bertrand, zei de -..r,,o, ik ken hem goed.
En ik heb ook u, den zoon dikwijls-op d* 

"u.jrk",gezien. En is uw_vader vermoord.?'W.t-ii;i""
toch! Blijf vannacht hier! Er zuilen overar ,ord.-
ten rond zwerven en ge hebt nu ondervonden dat
ze niets om 't leven van een mensch gev€Dr

- Ik kan vader niet vinden! kloeg"pierre.

- Dat is een onbegonnen werk In dit groote
bosch.
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- 
Dan moet ik dadelijk naar huis!

- 
Ge zijt nog twee uur van Domremy...

- 
Maar morgen kunnen de wreedaards het

dorp plunderen. FIet ligt aan den grooten weg. Ik
moet de menschen waarschuwen ,en moeder en
mijn zusters beschermen.

- Jr, dat zou wel noodig kunnen zijn. 'Weet

ge wat, ik ga met u mee, hern,am de bezembinder,
die hier alleen woonde.

In den nacht kwamen beiden te Domremy aan.
Het dorp lag in diepe rust. En men was er zich
dus niet bewust van het dreigend gevaar.

- 
l31sn we eerst 'den kommandant der wacht

cpkloppen, stelde Pierre Voor. Het is Jacquot
d'Arc. Hij woont hier. Hij kan het alarm geven.

De vader van Jeanne opende een raam. Het
gebeurde meermalen, dat late reizigers zijn gast-
vrijheid inriepen.

- 
Wie daar? vroeg hij.

- 
Ik ben het, Pierre van Bertrand. O, er is iets

vreeselijks gebeurd, antwoordde de knaap en hij
brak weer in tranen uit.

- 
Ik kom ! beloofde Jacquot.

Met een kaars in de hand noodigde hij het twee-
tal binnen. En Pierre deelde zijn gruwelijk weder-
varen me€.

- 
Dan moet het heele dorp vluchten, besliste

jacquot d'Arc. Kapitein de Baudricourt heeft van
middag met zijn soldaten Vaucouleurs verlaten
t4

en wg zijn zonder bescherming. Morgen komt de
vijand hier alles afbranden en plunderen, en wie
blijft, wordt vermoord.

Zoo ging het in dien tijd.
-- Ik zal het alarm geven, hernam d'Arc. Ar-

me Pierre, weet uw moeder het nieuws al?_ Neen I

Met den bezembinder begaf Pierre zich naar
zijn woning. Moeder was in doodelijke onrust, op-
gebleven.

- 
,O, waar is vader! kreet ze, toen ze zag, àat

een vreemde haar zoon vergezelde.

- 
Dood! snikte Pierre.

rHorten'd en stootend gaf hij nog eens verslag
van het gebeurde. Zijn zusters kwarnen ook op en
luchtten eveneens hun verdriet in tranen.

Intusschen geraakte het dorp in beroering. De
menschen waren gewekt, door de noodklo,k-. Jac-
quot d'Arc deelde de angstwekkende mare mee en
ried ieder aan te vluchten.

Met vee en andere bezittingen trok de treurige
stoet op. Pierre dacht aan de laatste woordsn ya,
zijn vader. Hij moest nu handelen en zich een
man toonen, om vaders plaats te vervullen.

Jacquot d'Arc nam de familie Bertrand onder
zijn hoede. Hij was Pierre dankbaar voor diens
waarschuwing. De bezembinder keerde terug. Hij
wilde het bosch niet verlaten. Hij beloofde naar
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het lijk van Bertrand te ro"k.n en het, zoo mogè-
lijk, treffelijk te begraven.

,Domremy lag van allen verlaten,...

Jeanne d'Arc toonde veel medelijden met de

familie Bertrand.

- 
't Is wel treurig in Frankrijk, zei ze tot

Pierre, maar eer een jaar verloopen is, zal het ge-

red zijn.

- 
De vijand dringt toch steeds verder door,

rnerkte de knaap op.
a Geloof in mijn woorden!
Pierre dacht aan Jeanne's bezoek te Vaucou-

leurs. Ze was nadien weer thuis gekomen. En de

menschen zeiden, dat ze heel vreemd deed. En nu
sprak ze ook zop zondeiling.

Maar Pierre had te veel verdriet om lang haar
woorden te overpeinzen.

De rnenschen van Domremy vluchtten' naar

Neufchâteau. D'Arc nam de Bertrands mee in een

l.-lein gasthof. Ditr<wijls'zag Pierre Jeanne in.ge-
bed J"rtonL"rl En hii voelde eerbied voor
haar.

Zelceren dag zei hij tot haar vader:

- 
Ik loop hi"t niets te doen, en ilc zou willen

strijden vobr Frankrijk... Als v,ele jonge mannen

,oo h.rrd"len, moet onze prins koning worden en

zullen we vrij zijn.
-: Maar uw moeder? merkte Jacquot d'Arc

op.
l6

'- Mijn zusters biijven til h".r. Ô, tt ir of iL
altijd vader tot rne hoor zeggen, dat ik voor
Frankrijk moet strijden.

- 
Denk er nog eerst eens goed over na, mijn

jongen, ried Jacquot aan.
Pierre deelde zijn wensch aan zijn ,moeder

mee.
-- Wel, van mij moogt ge gaan, sprak de we-

duwe. Elken dag worden er onschuldige mens'chen
vermoord, zooals uw brave vader. De jeugd moet
het land van den vijand bevrijden. Ga, Pierre. Ik
zal rnet uw zusters werken voor ons brood.

Men vernam dat de vijand weer v,oort getrok-
ken was, En de vluchtelingen konden naar hun
dorpen terug keeren. Ook die van Domremy gin-
gen heen. Pierre vergezelde zijn moeder en zus-
ters.

Domremy lag daar verwoest. 't Was een treurig
gezicht. De menschen stelden zich dadelijk aan 't
werk om een huisje of een hut te bouwen. Pierre,
door zijn zusters en Jacquemin, den oudsten broer
van Jeanne, geholpen, deed 't zelfde. Ziin moe-
der geraakte onder dak.

Nog andere jonge mannen wilden rraar 't le-
ger. Op zekeren avond, ging Pierre afscheid ne-
men van de familie d'Arc. Twee zoons zouden de
volgende week ook dienst nemen.

jeanne liet Pierre uit en zei minzaam:
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- 
Ge zijt een dappere jongen; we zullen el-

kaar terus zien. Ik kom ook naar 't leger.

- 
Gij, Jeanne! riep Pierre verbaasd uit.

- 
Spreek er met niemand over. Veel men-

schen lachen met me. Dat geeft niets. Gcd zal
Frankrijk verlossen. Goede reis, houd u kloek,
Pierre.

Jeanne keerde in huis terug. En over haar
vreemde woorden nadenkend, ging Pierre huis-
waarts. Daar wachtte hem een verrassing. Er was
bezoek. De bezembinder uit het woud had ge-
hoord, dat de menschen van Domremy terugge-
i<eerd waren. En hij kwam nu vertellen dat hij in
het woud het li,jk van Bertrand gevonden en het
op 't kerkhof van zijn eigen dorpje eerbiedig be-
graven had. De kar en de ezel waren blijkbaar
cloor de soldaten meegenomen. Pierre, zijn moe-
tler en zusters waren den goeden man zeer dank-
baar voor zijn naastenliefde.

Den volgenden morgen vertrok Pierre. Zijn
moeder weende, toen ze hem omhelsde en dan
zegende.

- 
God behoede u, mijn kind, zei ze. Help ons

arrm land bevrijden !

Pierre was ook diep ontroerd. Hij verliet zijn
huis en zijn dorpje

Hij ,kwam te Vaucouleurs aan en ging naar
het huis van den kapitein. Deze merËte op, dat
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Pierre nog zoo jong was. De knaap vertelde zijn
geschiedenis.

- 
'lVel, sprak de Baudricourt toen, ik neem u

in dienst, want ge ziet er een dapperen jongen
uit.

Pierre werd bij het personeel van den kapitein
geplaatst. Hij kreeg een net pakje, sterke laar-
zen, een hoed met pluim en wapens.

Op een avond zat hij met een ouderen soldaat
te praten.

Van waar kqmt gij ) vroeg deze.

- 
Van Domremy.

- 
Zoo, zoo. Dan kent ge daar zeker wel een

meisje dat Jeanne d'Arc heet.

- 
O, hee,l goed.

- 
Spreekt ze nog van Orléans te bevrijden en

den koning naar Reims te leiden.
.- Wat bedoelt ge?

- 
O, weet ge dat niet) Die Jeanne d'Arc is

over eenigen tijd birj onzen kapitein geweest. En
ze beweerde, dat ze stemmen uit den Hemel had
gehoord, die haar zegden, dat ze met het leger Or-
léans moest verlossen en den prins naar Reims
\roeren, om er hem te doen kronen tct koning van
Frankrijk. In de stad hier zijn er wel menschen die
gelooven, dat zij door'God gezonidgn is, maar wij
iachen er mee. Als onze troepen de Engelschen
niet l<unnen verjagen hoe zou een meisje het dan
doen?
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- Jeanne d'Arc is zeer \'ïoom, antwoordde
Pierre, die door deze woorden ontroerde.

- Iu, dat kan wel, maar de kapitein wil zich
r:iet belachelijk maken. Verbeeld u, dat boeren-
meisje wilde, dat de Baudricourt haar naar den
prins zou brengen. Ze àurfr nog al. De prins zou
wel vragen, waarom onze kapitein hem een zottin
stuurt.

Pierre zei niet veel meer, doch nu geloofde hij,
ciat Jeanne groote daden zou verrichten.

De knaap was ijverig en verstandig en leerde
vlug de wapens beoefenen. De kapitein die ook
bemerkt had, dat Pierre lezen en schrijven kon,
was zeer tevreden over hem.

Zoo gingen eenige wel<en voorbij. Het speet
Pierre, dat zijn bende altijd maar in dit stadje
I;leef en niet ten strijde trok, De kapitein zei hem
eens dat prins Karel geen geld bezat om den oor-
log flink te voeren, en het er rnet Frankrijk droe-
vig voor stond.

Zekeren morgen keek Pierre verrast op. Jeanne
d'Arc kwam met een ridder naar het huis van den
kapitein. Ze zag haar dorpsgenoôt en knikte hem
'rriendelijk toe.

Pierre werd wat later door zijn meester geroe-
pen, deze vroeg hem of hij Jeanne goed kende.

- Jawel, kapitein, ik kwam dikwijls in haar
huis.

- 
En is ze wel goed wijsl
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- Jeanne is zeer verstandig, kapitein. Ze heeft
zo'n medelijden met prins Karel en het volk.

- 
'Wel, blijf maar hier, als ilc met haar

spreek.
Jeanne werd binnen geleid. i

- 
Wat lçomt ge doen ) vroeg Robert de Bau-

c{ricourt.

- V vïagen, zooals de eerste maal, mij bij
prins Karel te leiden. Sternmen uit den HL*.i
zeggen me elken dag, dat ik Orléans moet bevrij-
den en den prins, als overwinnaar, naar Reims
voeren, waar hij t'ot koning gezalfd zal wor-
c1en.

- 
Zoudtt gij dan aan het hoofd van 't leger

,lurven rijden in 't gevecht)

- J., kapitein. I,k moet. De stemmen uit den
Hrmel zeggen het me. En Christus zal Frankrijk
be-rrijden. Hij doet het, ik niet, kapitein. Maar àe
soldaten zullen mij volgen.

-_- 'TV'eet uw vader Jatl
__ Neen... Vader zou me thuis opsiuiten. Ik

moet gehoorzâmen aan de stemmen uit den FIe-
rnel. O, kapitein, waarom talmt ge nog? ,Ftret le-
ger va.n den prins is gisteren weer eens bij Reims
verslagen geworden.

- 
F-Joe kunt ge dat nu al weten?

- 
Van stemen uit den F{emei. Laat ons geen

tijd verliezen ! Breng of zend me naar den prins
en Frankrijk wordt bevrijd.
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- 
Waar hebt gij die stemrnen gehoord?

- 
Ik heb het u vroeger al gezegd: in het veld,

bij de schapen of op het kerkhof en in de kerk.
Het is al lang... Maar ze spreken nog tot mij.

- 
Ik moet er eens over denken.

Jeanne verliet de zaal. Ze logeerde bij familie.
De menschen te Vaucouleurs wisten waarvoor ze

kwam en velen geloofden in haar taak.
Pierre was ontroerd; hij dacht aan dien avond,

toen hij Jeanne op het kerkhof geknield zag. Toen
hoorde ze zeker ook die stemmen. En zij zotr het
meisje zijn. waarover ze gesproken had.

Jean de Metz en Bertrand de Poulengy, twee
ridders, zetten den kapitein aan, Jeanne naar den

toen hij Jeanne op het kerkhof geknield zag. Dan
kwâm het bericht van de nederlaag door Jeanne
al verteld.

- 
Het is dus toch waar, wat ze zei, dacht de

Baudricourt. Zii is geen gewoon meisje. Wel, ik
zal ze naar den prins zenden. Er gebeure, wat er

wil.
Jeanne d'Arc werd opnieuw geroepen en ze

was blijde, toen ze vern'am, dat de kapitein aan

l'aar verzroek wilde voldoen.

- 
Nu zal Frankrijk gered worden, sprak ze'

De maatregelen voor de reis werden €tencmen'

Jeanne moest een goed geleide, hebben, want om

prin" Karel te bereiken , zolr de tocht door een

"treek 
gaan, waar vijandelijke soldaten waren'

., ,,

Pierre vroeg of hil tot het geleide mocht be-
hooren. De kapitein stemde toe.

De bewOners van Vaucouliers veïnamen dat
Jeanne zou vertrekken. ,Men maa,kte voor haar
een pagecostuum err ze kreeg ook een zutart
paard en een degen.

Op een avond vertiok ze. Jean de Metz en
Bertrand de Foulengy stonden aan het hoofd van
het klein geleide ruiters waarbij oolç Pierre zich
bevond. De kapitein en veel burgers gingen mee
tot aan de poort. De ridders z\Moeren dat ze goed
voor Jeanne zouden zorgen,. Ook Pierre was be-
reid zijn leven voor haar te geven.

Jeanne had een bri,ef van den kapitein voor den
koning. Ze wuifde naar de aanwezigen en de klei-
ne stoet verdween in den mist. Men zou alleen in
den nacht reize'n en zich overdag verbergen.

Een dag nadien kwam oom Durand aan Jean-
ne's vader vertellen wat er gebeurd was.

Jacqu,ot was eerst kwaad. En zijn vrouw ween-
tie. Maar dç oom overtuigde hun, dat Jeanne aan
Hemelsche stemmen gehoorzaamde. Toen zond
jacquot zijn twee zonen Jean en Pierre naar 't le-
Eer, om over hun zuster te waken.

I II.

,De Engelschen en de Rourgondiërs belegerden
cie sterke vestin,g Orléans. Als die stad viel, was
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het met Frankrijk g.du,"r. Ë, *"rd hevig gestre,
cien.

In Orlâns was al gebrek aan levensmiddelen
en de burgers lieten den moed zinken. Maar daar
verna,men ze, dat een maagd, door God gezonden,
aan 't hoofd van een l"gei verscheen, om de stad
te bevrijden. O, men geloofde het. E" d" h""p
herleefde.

En 't was waar, Jeanne d'Arc naderde. Ze had
na den lastigen tocht te Chinon den prins gespro-
ken. Eerst waren de heeren van Kar"ls h"of 

'vol
twijfel geweest. Lang hadden ze gepraat. Jeanne
zei, dat er gehandeld moest word.rr. Z* oi.chtte
cp een kasteel. Wel zes weken gingen voorbij.
Eindelijk dan toch werd een 1"g", g.lror*d e,
Jeanne d'Arc stelde er zich .ur, -t tr"ota van. Ze
had van den prins een wapenrusting gekregen en
een harnas voor haar paard. Ze reed-als eén rid-
der en droeg een standaard met de woorden:
<l Jesus-Maria >>. De soldaten hadden ontzag voor
haar. Jeanne was streng. Ze verbood het .rlo.L"r,
en de ruwe zeden. Zoo trok men naar Orleans.

Het leger kwam bij den vijand. Jeanne d'Arc
zei, dat men niets moest vreezen. Pierre behoorde
tot haar lijfwacht.

Het leger trok over de rivier. De Engelschen
roerden zich niet. De troepen krege,n nog meer
vbrtrouwen.

Op een avond hie'ld Jeanne d'Arc haar intocht
2'l

binnen de stad. Het volk liep samen en juichte
[:aar toe. In alle huizen brandde licht. Op de plei-
nen had men vreugdevuren ontstoken. JeÀntr.
steeg aan een kerk van haar paard . Ze traà bin-
nen en dankte God.

Jeanne bleef eenvoudig. Ze ging overnachten
in het huis van een edelman, Jacques Boucher.

Maar Orleans was nog niet bevrijd. De forten
rond de stad bevonden zich'in de macht der En,
gelschen. Jeanne liet dezen een brief brengen en
beval ze de versterkingen te verlaten. Ze wachtte
nu op antwoord.

Voortdurend troepte het volk v66r het huis
samen e'n 't riep en schreeuwde tot Jeanne zich nu
en dan vertoonde.

Op een middag lag Jeanne wat te iusten. Plots
sprong ze op. Ze verliet de kamer en riep Pierre.

- 
Er wordt gevochten, zei ze. Help me mijn

wapenrusting aan doen. Ik moet daar zijn, waar
Fransch bloed vergoten wordt.

Ze ontbood haar officieren.

- 
Er wordt gevochten! herhaalde ze. Ik weet

niet waar. Maar Hemelsche stemmen rvaarschu-
wen mij. Breng mijn paard voort! 'We moeten er
[,een.

Niemand dacht er aan, om ongehoorzaam te
zijn. Met haar gevolg verliet Jeanne de stad door
c{e Bourgondische poort. En ja, bij het fort Saint-
Loup werd gestreden. De Fransche troepen ,"*iî



Jeanne en tr<regen nieuwen moed. Jeanne overzag
het gevecht. En het eenvoudig *.iij. toonde meer
beleid dan de officieren.

- 
,D: troepen zijn te ver uiteen, riep ze. Breng

ze meer bijeen !

Ze slng met haar banier naar de overzijde.

- 
Wees toch voorzichtig! smeekte pierie. Het

regent hier pijlen en steenen uit het fort.

- 
Valt de sterkte aan ! gebood Jeanne.

De Franschen bestormd"r, het fort dan, en ver-
overden het.

De eerste overwinning bracht veel vreugde in
d,e stad. lDen volgenden dag was het OnJ H"e,
Hemelvaartsfeest.

. - Er ùag heden niet gevochten worden, z,ei
Jeanne.

En wat zij beval moest gebeuren.
Maar daarna ving de strijd weer aan. Jeanne

liet eerst ,mis lezen voor de troepen. En vervol-
aens reed Jeanne r,i'eer het leger vooruit, roe-
pend:

- 
Bij God, houdt moed, vooruit!

En nieuwe $orten worden genomen. De Engel-
' schen moesten achteruit.

's Avonds zei Jeanne tot Pierre en haar broe-
ders, die hier ook waren:

._ l,4oigeir zal het een groote dag zijn. We zul-
Ien zwaar strijden en er zal bloed vloeien uit
mijn lichaam.
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- 
Ô. moogt u zoo in 't gevaar niet wagên,

sprak Pierre.

- 
Ik doe, wat de stemmen uit den Hemel mij

hevelen.
's Morgens was ze heel vroeg op en ging eerst

ter kerk. Dan steeg ze te paard. Men moest heden
de vesting << Les Tourelles >> aanvallen. De muren
\:aren hoog en kloek. Jeanne reed weer voor-
uit.

- 
Tooverheks, schreeuwden de Engelschen

van de torens. Koewachtster, veehoedster!
De eerste aanval werd afgeslagen.

- 
Houdt moed! riep Jeanne. Zet de ladders

tegen de muren en klimi naar boven, binnen het
fort.

De ladders werden geplaatst, al wierpen de En-
gelschen steen,en, kokende olie, en sc,hotenrze pij-
len af . Pierre zag, dat Jeanne 't eerst een ladder
wilde bestijgen.

_ Cr, doe dat niet, smeekte hil.
'En hij schroh nog meer, want Jeanne viel neer,

cioor een pijl getroffen, onder de schouderplaat
van het harnas.

- 
De tooverheks is dood! juichten de Engel-

schen.
Pierre had Jeanne reeds opgericht; de broeders

en anderen snelden ter hulp. Jeanne werd wegge-
dragen. Haar biechtvader pss,querel, was dadelijk
bij haar. Jeanne kwam bij kennis en glimlachte.



- 
Ik zal niet sterven, zei ze.

Een heel,meester bestreek de wonde met olijÊ
olie. Jeanne bad en st,ond dan op.

- 
Doe mijn wapenrusting *.", .rrr, ik keer

terug naar het leger, sprak ze.
En ze ging. De Engelschen waren teleurgesteld

en werden angstig. De Franschen juicht", j..rrr"
toe. Zij raakte rnet haar standaarj d,e muren van
de vesting aan en riep:

- 
Trekt binnen, het fort is aan ons!

De Franschen stormen de ladders op, beklom-
men de wallen, vochten er rnan tegen rnan. Jeanne
ook steeg op den rnuur. De Engelschen vluchtten.
Velen sneuvelden, 't Ging er wreed toe. Jeanne
zonk op de knieën en weende. Ze vanÀ het vr.e-
selijk, dat de verlossing van Frankrijk zooveel
bloed deed vloeien.

's Avonds reed ze met de overwinnende troe-
pen Orleans weer binnen. De menigte juichte. er-
ieans ',r'as bevrijd. De Engelschen vloden heen.
Maar nog andere steden rnoesten g,enomen wor-
den om Reims te bereiken, waar de koningen al-
tijd gekroond werden.

En weer voerde Jeanne d'Arc het leger t,er over-
winning.

De groote dag brak aan waarop Karel VII in de
hoofdkerk van Reims gezalfd werd. Jeanne stoncl
aan het altaar met haar standaard.

Er werden prachtige feesten gevierd. Maar dan
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moest de koning naar Parijs, de hoofdstad. Op den
\^reg waren nog steden in de macht van de Bour-
gondiërs of de Engelschen. Jeanne leidde nog-
rnaals het leger en bracht het vô6r Parijs. Maar
veel voorname heeren waren jaloersch op haar en
to'onden zich vijandig. Ze werkten haar plannen
tegen. Jeanne kwam met haar troepen te Com-
piègne. BourgcnCiërs en Engelschen vielen deze
a'tan. Door de tegenwerking was er verwa.rring. De
vijanC bleelc de sterkste.

- 
1231 ons vluchten ! smeekte Pierre. De

vijand omsingelt ons.

- 
Strijden ! riep Jeanne.

Maar talrijker stormden de Bourgondiërs aan.
Pierre wilde Jeanne beschermen, doch kreeg een
sabelhouw en stortte neer. En soldenier l-yonnel
$prong achter op jeanne's paard, sloeg zijn armen
om haar heen en rolde met haar in 't gras. Jeanne
d'Arc was gevangen...

Als een bedelaar, r"ft 
"rr"loos 

en vermagerd,
kwam Pierre de stad Rouaan binnen. Hij was lang
ziek geweest door zijn wonde en had in een hut
gelegen. Toen hij hersteld was, vernam hij, dat
Jeanne d'Arc vo,or tien duizend gouden kronen
door de Bourgondiërs aan de Engelschen uitgele-
verd en naar Rouaan gevoerd was. En de konin!;
en zijn heeren deden niets om haar te bevrijden.
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Jr, Fransche geleerde personen durfden nu ook
beweren, dat Jeanne d'Arc al die overwinningen
met de hulp van den duivel hadr behaald,. Zoo be-
toogden ook de Engelschen, die haar zeer haat-
ten.

tEn tot zijn ontzetting vernam Pierre, dat een
rechtbank Jeanne d'Arc als tooverheks veroor-
deeld had om verbrand te worden.

Treurig sloop Pierre door de straten van
Rouaan. Hij vroeg waar Jeanne gevangen was.
Men wees hem het oud kasteel.,Hij zag de grauwe
muren. O, hoe gaarne had hij Jeanne gespro-
ken...

Pierre kreeg vlagen van woede. Laf waren de
koning en zijn heeren, om het dapper meisje aan
haar lot over te laten. En waarom maakten de ste-
den als rOrleans en andere geen oproer) 'Was er
dan geen dankbaarheid meer?

Pierre ging in een klein logement. Daar lag hij
op een ellendigen beddezak.Dien nacht weende hij
veel. Drie dagen zwierf hij rond het kasteel. Men
had hem verteld, dat Jeanne daar met ketens aan
de voeten neerlag.

Den vierden dag vertelden de menschen elkaar,
dat de heks vandaag verbrand zou worden. Pierre
ging met de menigte mee naar een plein. En ja,
ciaar lagen rond een paal takkebossen opgestapeld.'_- 

Daar is ze ! klonk het.
Een wagen naderde. En Pierre zag Jeanne in
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een mantel gehuld. Op het hoofd droeg ze een mij-
ter met de woorden: << Ketterin, afvallige, afgo-
dendienares >>.

Pierre balde de vuisten. 'lVat een leugen !

jeanne, die vroom was als een Heilige. Pierre
drong door het volk, al hoorde hij schelCwoorden
en kreeg hij stompen.

- Jeanne! riep hij, en wuifde met de hand.
De martelares bemerkte hem, knikte en hie'f de

oogen hemelwaarts. Pierre brak in tranen uit.
De wagen reed bij de strafplaats. De'beul en

zijn knechten haalden haar van den wagen en
bonden haar aan den paal.

- 
Geef mij een kruis! vroeg Jeanne.

Een monnik liet er een halen uit de kerk en stak
het Jeanne toe. Zij omhelsde het.

De beul had het hout reeds aangestoken. De
monnik troostte Jeanne en sprak over den Hemel.

'-- Ja, i,k ga tot God, zei Jeanne. O, broeder,
pas op... het vuur komt aan uw kleed.

De rook dwarrelde op. Jeanne werd er achter
verborgen.

- 
Ik ben geen afvallige, geen ketterin, geen

heks! riep Jeanne.
'Ge zijt een Heilige! schreeuwde Pierre.

- 
Wat ik gedaan heb, werd mij door stem-

rnen uit den Hemel bevolen.

- J., ja! kreet Pierre. Gij zijt een Heilige!
,De vlammen sloegen hooger op. En in het vuur



zag men de_jonge martelares. << Jezus >>, sprak ze.
En ze boog het hoofd en was d"ld.

Het volk zwee1, diep ,onder den indruk. plots
zag Pierre Jeanne's broeders. Ze waren ook tot
lrier hun zuster gevolgd. Maar ze hadden niets
meer voor haar kunnen doen. Bleek stonden ze in"t volk. Het vuur werd gedoofd. De hoofdschout
Iiet de verkoolde ov.rblijfselen, de asch, van
leanne d'Arc verzamelen en in de rivier de Seine
werpen.

..tPierre _hg 
'" avonds zieL van smart op zijn

ellendig leger. Hij wilde toch naar Domoemy.
Met Jeanne's broeders vertrok hij. Lang d,rrrrâ"
de reis. Als hij er aankwam, was het nieuws van
Jeanne's dood al bekend. Maar ontroerd iuisterden
Jacquot d'Arc, zijn familie, vrouw Bertrand en
allen naar 't verhaal van Pierre en Jeanne's broe-
ders.

Pierre ging als vader handel drijven. Maar op
zijn gelaat bleef een droevig waas.

Frankrijk werd vrij. De Engelschen behielden
alleen eenige steden aan de zee zooals Calais.

Ondanlcbaar had men haar, die de verlossing
bracht, behandeld. Het volk echter eischte recht-.
Jeanne's nagedachtenis werd cloor 't gerecht in
eer hersteld.

En nu vereert men vooral in Frankrijk Jeanne
om haar heiligheid. Er zijn standbeelden voor
haar. Men toont te Domrerny haar geboortehuis.

EINDE.


