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DE MARKIES DE FAVRAS.
De Markies de Favras had een zeer avontuurlijke loopbaan ach-

ter zich.In Holland voerde hij o.m. een regiment aan, toen de Pattiot-
ten in 1787 een opstand tegen \Millem V losgeketend hadden.

Hij was een edel-
main Yan de oude stem-
pel. Ook was hij vast
besloten Koning Lode-
wijk XVI en zijn fami-
lie tegen de volkswoe-
de te beschermen. Hij
zou een leger van der-
tigduizend koningsge-
zinden yorm'en. De be-
wapening van die man-
schappen zou in het ge-
heim gebeuren. Maar,
om te slagen, moest zij
kunnen rekenen op geld
en op betrouwbare me-
dewerkers. Geen van
beide had de markies
in zijn her,eik. Drie van
de mannen die hij als
wervers had aange-
steld, klapten hem aan
de galg. In de nacht van
25 December werd hij
in zijn woning op de
Place Royale aangehou-
den door leden van het
Comité tot opsporing
van vergrijp,en tegen de
natie. De 18" Februari

daaropvolgend verscheen hij vô6r de rechters. Hij bleef uiterst kalm
en beantwoordde de hem gestelde vragen rnet grote kalmte van geest,
rustig, zelfs ietwat te beleefd en met fijne spot. Het Hof liet geen
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getuigen tot ontlasting toe.

- Ik dacht dat ik vrôôr een Frans gerechtshof moest verschij-
nen, zei hij, ik stel echter vast, dat ik berecht word door de Spaan-
se Inquisitie.

Hij wist dat hij tot slachtoffer zou dienen en berustte gelaten
in zijn lot. De 29ste werd hij tot de galg en een openlijke schuldbe.
kentenis v6ôr d,e Notre l)ame veroordeeld.

Het volk van Parijs was bloeddorstig. Tegelijk met de voor-
lezing van het vonnis werd het bevel verstrekt de galg op het Grève-
plein op te timmeren. De Beul Sanson had zulke haast, dat hij ver-
gat de veroordeelde behoorlijk te ontkleden. Hij stelde zijn nalatig-
heid pas op het ogenblik vast, dat het s}achtoffer de noodlottige kar
besteeg.

De Markies de F'avras antwoordde niet toen Sanson hem zei
dat hij hem zijn kleren moest afnemen. Toen zijn handen losgebon-
den waren, hielp hij de knechten bij hun werk tot hij daar stond,
blootshoofds, blootsvoets en alleen met hemd en hroek.

Het volk werd echter ongeduldig en riep al maar toe:

- De strik om de nek.
Toen Sanson hem de koord om de hals wierp, beefde hij niet.

I)e markies hield een gele waskaars in de hand. De stoet nette zie}l.
langzaam in beweging" Het gepeupel was zo dicht opeengepakt, dat
de gewapende macht genoodzaakt was de brug vr6ôr de Notre Darne
te ontruimem.

Vô6r de kerk moest hij uitstappen, neerknielen en de bekende
formule uitspreken, nadat het vonnis andermaal voorgelezen werd.

De Markies de Favras rukte het papier uit de handen van de
griffier, las het luid en duid,elijk voor en voegd,e er aan toe:

- Gereed om voor God te verschijnen, vergeef ik diegenen die
mij aanklaagden. Ik sterf onschuldig. Het volk eist met groot ge-
tier dat ik sterven zou. Zo het toch een offer hebhen rvil, dan ver'
kies ik dat ik het ben, dan een onschuldige, die de kracht zou rnissen
d,eze omgerechtigheitl te dragen. trk sterf voor misdaden die ik niet
bedreef.

Hij knielde en hado yroeg te drinken en schreed met vaste tred
terug naar de kar.

Op het Grèveplein aangekomen, verzocht hij om de toelating,
het raadhuis binnen te gaan.

Quatremère, raadsheer van de koning, ontving de verklaringen
van de markies de F"avras, een soort van testament dat trouwens een
toonbeeld was van stoicijnse moed. Vervolgens verkreeg hij de toe-
st'emming om enige brieven te schrijven. Middelerwijl was het don-
ker geworde,n en het Grèveplein werd met fakkels verlicht. Markies
de Favras kwam buiten en stapte met kalme schreden naar het scha-
vot. Zijn rnoed dwong de algemene bewondering af. Hij klom rustig
de schreden van de ladder op, en, toen hij hoog genoeg was, keerde
hij zich om en riep:

-_ Burgers" ik ben onschuldig, hidt voor mij. En tot de beuls-
knecht zei hij : En gij daar, do,e uw plicht.

Toen zrve'efde het lichaarn door de lucht en doorschokte het een
laatste siddering.

De Nationale Garde moesû ingrijpen om h,et lijk van de gehan-'
gene tegen de dwaze volkswoede te bescherrnen.
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HET KASTEEL DER VERDOEMENIS
door

SILYAIN VAI\ DER GUCHT.

(Vervolg)
Inmiddels was d,e loze Capucien, waarin de lezer Karel Kwak-

been zal hebben herkend, de kamer ingekomen en had zich met op-
zet naar de schoorsteenmantel begeven, waar enig brandhout in ge-
reedheid lag en de lamp, die aan de overkant op de tafel stond, een
duistere schaduw verspneidde.

Hier liet de snoodadrd zich, alsof hij afgemat was, op een stoel
zijgen, nam zijn zakdoek en deed alsof hij er het zweet van zijn aan-
gezicht rnede afveegde. tr)e doek scheen hem bij toeval te ontglippen
en terwij,l hij zich bukte om hem op te rapen, nam hij zeer hehen-
dig het bebloed pakje van Lucas Verboelen van onder zijn habijt en
plaatste het tussen het brandhout en de schoorsteenmuur, zonderdat
dit door iemand werd opgemerkt.

- Mijn goede mensen, zegde hij, het hoofd opheffend en vrien-
delijk glimlachend, ik'kom hier vanwege uw uitdrager, die u zoveel
geld is schuldig gebleven. Hij is nochtans een eerlijk man, die tot
inkeer is gekomen, en ik breng u in zijn naam, op afkorting:, twaalf
kronen, rnet helofte u maandelijks evenveel te betalen, tot de vol-
ledige sorn zal aangezuiverd zijn. Zie, hier zijn twaalf ktronen.

En de valse pater reikte de zilverlingen aan Joseph over, die ze
met verfbazing aanvaardde.

- Kwijtbriefje moet ge mij, ni,et geven, vervolgde hij, dan na
de volledige som te hebben ontvangen. Zo,tot over een rnaand.

En diepbuigend, richtte hij zich op en vetliet het huis, even ge-
heimzinnig als hij gekomen was, zonderdat een van de aanwezigen,
door zo onverwachte handelwijze verrast, er aan dacht hem een dank-
betuiging te doen. Na enige ogenblikken van verbazing, zegde de
bakker:

- Dit is nog een troost in al uw ellende, rnijn waarde truurrran.
Maar Joseph, verre van toestemmend te antwoorden, zuchtte bit-

ter.

- Dit alles kan rnij weinig helpen, sprak hij, want zo de uitdra-
ger mij de ganse sorn ineens uitlbetaalde, lvare het nog niet vol-
doende om mij uit de nood te redden.

Zo sprak de ongelukkige koopman en allen, aangedaan door deze
bekentenis, verwijlden in sombere gedachten"

Maar van lieverlede werd het gesprek weer levendig en Iang
sprak rnen nog van dit zonderling bezoek, alsook over de uitdrager,
die toch zo haastig tot inkeer was gekomen: echter had niemand van
de aanwezigen het pakje bemerkt, dat Karel Kwakb,een tussen de
schoorsteen en de mutsaard had verborgen.

Zo verliep een deel van de treurige nacht. De bakker hatl aI
lang de woning van de koopman verlaten, om zich aan zijn werk
te begeve.n, en de dageraad begon reeds de duisternis te verdrijven,
toen men eindelijk een meYkbare ver{betering in de toestand van Bri-
gitta kon vaststellen. De bakkerin nam dan ook afscheid van Joseph
en beloofde in de voormiildag weer te zullen kornen, om bij de zieke



vrouw te waken, terwijl Joseph zich naar de heer van Heverboom
zou begeven, om van deze heer te vernemen, om welke reden, na

,een volledige afbetaling, de deurwaarder hem lvas komen verontrusten.
Inrniddels was het goed klaar dag: geworden; de zon scheen reeds

dccr de venst,ers. Joseph, zich alleen bevindend, begon het morgen-
maal voor zijn kinderen te bereiden en, toen alles klaar was, ein€l
hij ze wekken en aankleden om te onthijten, alvorens naaÏ de school
te gaan.

Brigitta, die zich merkelijk beter voelde, was ook opgestaan en,

'al had zij geen lust om te eten, toch zette zij zich insgelijks aan
tafetr, al was het slechts om haar man gerust te stellen.

Maar de goede Joseph, terwiil hij het brood en de boter uit de
'schapraai te voorschijn haalde, zuchtte bittdr, denkend dat, zo voor
hem de kans niet keerde, hij wellicht de tijd ook nog kon 'beleven,
dat hij geen geld meer zou bezitten om vocr zijn kinderen eten te
kopen. Ook Brigitta bekommerde dezelfde gedachte, want zij hail
moeite haar tranen in te houden. Helaas, stille en stomme droef-
heid is smartelijk, en wel bijzonder bij ongelukkige mensen, aan wie
de rnacht ontbreekt om elkaar te troosten.

Terwijl de kinderen verwonderd hun hedroefde ouders aanstaar-
den, want ze waren nog te onnozel om hun ongeluk te beseffen, werd
de voordeur van het huis schielijk geopentl en trad de schout de ka.
mer binn,en met zijn griffier Tlekkemie, gevolgd door vier gerechts-
dienaars; twee soldeniers, voorzien van hun geladen geweren, bleven
aan de straatdeur staan.

De gerechtsdienaars traden op Joseph toe, die zich nog altijd
aan tafel, bij zijn vrouw en kinderen bevond, en vatten hem bij de
schouders.

- In, naam der wet, sprak er een, Joseph Verboel,en, gij zijt'
onze gevangene.

- Ik, uw gevangene? stamelde deze, ach, heren, wat heb ik
misdaan?

- Daarover zal de heer schout u behoorlijk onderhouden, was het
antwoord, en men sloeg de ongelukkige de duimschroeven aan beide
handen.

Bleek als een lijk, bekeek Brigitta deze ruwe handelwijze en
de kinderen, bevend van schrik, schaarden zich rond haar.

Intussen zette de schout zich aan tafel neer. TYekkemie plaatste
zich nevens hem, zette ziin bril op en opende zijn zrvarte leren brie'
ventas, nam er een gez€g,eld papier uit, dat hij omzichtig ontvouw-
de en plaatste dit naast de inktpot, die hij aan het knoopsgat van zijn
bovenjas droeg, op de tafel, waarna hij de zwanenrpen Yan achter
de oren nam en zich gereed maakte om te schrijven.

Toen vestigde de schout zijn ogen in die van Joseph en sprak:

- Joseph Yertboelen, verwijt uw geweten u niets, en kunt gij
niet verrnoeden wat wij hier komen verricht'en?

- fr{gsn, mijnheer. Ik heb geen kwaad begaan en wat gij hier
komt doen, is mij ,een raadsel.

('Wordt vervolgd)
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