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INLEIDING.
I.
PARIJS : 1783.
Lafaard ! Lafaard ! Lafaard !
Die woorden op hartstochtelijken toon geuit , klonlien steeds helderder,,
steeds duidelijker,, in steeds stijgender verontwaardiging.
Bevend van woede , was de knaap opgesprongen , en zijn evenwicht
verliezend , viel hij voorover, tegen de tafel aan onderwijl trachtend
door heftig met de oogleden te knipren , de tranen tegen te houden ,
die zijn oogen verduisterden.
— Lafaard ! Hij trachtte dat hoonende woord uit te gillen , opdat
een ieder het zou hooren, maar zijn droge keel weigerde hem alle
dienst , zijn bevende hand zocht de op tafel verspreide kaarten , hij
schikte ze haastig , zenuwachtig bijeen , klemde ze met een energiek
gebaar stevig in de hand, en slingerde ze den man , die tegenover
hem zat , in het aangezicht, terwij1 hij er nog met een laatste poging
in slaagde , om « Lafaard » to stamelen.
De oudere heeren trachtten tusschenbeiden te komen , maar de jongere
lachten slechts , tuk op het schandaaltje , dat onvermijdelijk hierop
moest volgen , het eenig mogelijke einde van een dergelijken twist.
Een verzoening of een scheidsrechterlijke beslissing door een raad
van eer was totaal uitgesloten. Dat had Dêroulede moeten voorzien ,
dat hij zich niet op oneerbiedige wijze over Adele de Montchóri kon
uitlaten in tegenwoordigheid van den jongen Vicomte de Marny,,
wiens blinde vereering voor de bekende schoonheid gedurende verscheidene maanden het praatje van den dag was geweest, en in Parijs
en in Versailles.
Adele was allerliefst , maar verbazend verkwistend en egoist. De
Marny's waren rijk , en de kleine Vicomte, nog heel jong , en nu was
die mooie valk met zijn schitterende veeren bezig het laatste duifje
te plukken , eerst kort geleden aangekomen uit het voorvaderlbke nest.
De knaap was nog in het eerste stadium van zijn aanbidding. In
zijn oogen was Adele een toonbeeld van deugd en hij zou voor haar
opgekomen zijn tegenover de heele Fransche aristocratie in zijn ijdele
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pogingen zijn opgeschroefde opinie , over haar to rechtvaardigen , van
haar, liefst een van de losbandigste vrouwen uit dat tijdperk. Bovendien was hij eon geducht meester op de wapens, en zijn vrienden
hadden al de ondervinding opgedaan , dat het maar 't beste was alle
zinspelingen op Adele's schoonheid en zwakheden to vermijden.
Maar D6roulkle was bekend om zijn onhandigheden Hij was weinig
bedreven in de manieren en spreekwijzen van dat hooge gezelschap
waarin hij nog altijd een beetje een indringer scheen. Hij had het
dan ook alleen aan zijn grooten rijkdom te danken , dat hij opgenomen
was geworden in de meest besloten club van Fcankrijk's aristocratic
Zijn of kornst was eenigszins twijfelachtig en zijn geslachtswapen niet
opgeluisterd door kwartieren.
Er was maar weinig bekend van zijn fami lie als ook van den oorsprong
van zijn groot fortuin men wilt alleen , dat zijn vader plotseling de
intiemste vriend van den voormaligen koning was geworden , en
algemeen onderstelde men , dat DêroulMe's goud bij meer dan een
gelegenheid de leege schatkist van den «Eersten Edelman» van Frankrijk
gevuld had.
D6roulede had doze twist niet gezocht. Hij had eenvoudig een
stommiteit begaan op die onhandige , lompe mauler hem eigen , vermoedelijk nog een gevolg van zijn burgerlijke of komst.
Hij was totaal niet op de hoogte van het private leven van den
kleinen Vicomte en nog veel minder van zijn betrekking tot Addle
maar hij kende genoeg van de wereld en van het Parijsche leven,
om te weten in welk een roep «A.deleD stood Over het algemeen hield
hij er niet van over vrouwen to spreken. Hij was in die dagen niet
iemand, die in den smack viol bij de dames en bij haar allesbehalve
populair. Maar toevallig had het gesprek die wending genomen, en
toen Adele's naam genoemd word , hield iedereen den mond, met uitzondering van den kleinen Vicomte , die steeds enthousiaster werd, en
in steeds gloeiender bewoordingen haar deugden prees.
Een minachtend sohouderophalen van Dêroulêde had den knaap vuur
en vlam doen vatten , een paar toevallig daarheen geworpen woorden
deden de rest , en voor men er op bedacht was , volgde de beleediging : de knaap wierp de kaarten in het aangezicht van den veel
ouderen man.
Dêroulede bewoog zich niet. Hij zat kaarsrecht, onbewegelijk, met
de beenen over elkaar gehruist , alleen werd zijn ernstig , eenigszins
gebruind gelaat een tikje bleeker dan gewoonlijk, overigens leek het,
of de beleediging nooit zijn oor bereikt had, noch de kaarten zijn
wane hadden beroerd.
Hij had helaas joist twintig seconden te laat zijn flater bemerkt.
Nu sped het hem voor den knaap en was hij boos op zich zelf , maar
het was te laat om terug te trekkers. Om een duel te vermijden zoo
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hij op dat oogenblik graag de helft van zijn fortuin opgeofferd hebben
maar zijn eer moest onaangetast blij ven.
Hij kende en respecteerde den ouden hertog de Marn,y,, een krachtelooze , oude man nu , bijna kindsch , wiens onbezoedeld wapenschild
de jonge Vicomte , zijn zoon , hard bezig was door het slijk te sleuren.
Toen de knaap in blinde woede voorover viel , boog Dêroukde zich
werktuigelijk tot hem over en hielp hem heel vriendschappelijk weer
op de been. Als het mogelijk ware geweest , had hij den knaap gaarne
excuus gevraagd voor zijn cigen onnadenkendheid: maar de wetten
der samenleving verbieden zulk een logische oplossing , waar het 't
begrip «eer» betreft. 't Zou toch niets geholpen hebben , en alleen zijn
reputatie in gevaar hebben gebracht , zonder het traditioneele beloop
van dezen twist te vermijden.
De eikenhouten lambrizeeringen van die beroemde speelclub waren
dikwijls getuigen geweest van dergelijke scenes. Allen , die tegenwoordig waren , wisten precies , hoe ze in dezen moesten handelen.
Bij een duel behooren eenige formaliteiten , en die werden dan ook
strikt maar haastig uitgevoerd.
De jonge Vicomte was onmiddellijk omringd door een dichten drom
vrienden. Zijn oude naam zijn rijkdom, zijn vader's invloed hadden alle
deuren voor hem gcopend zoowel in Versailles, als in Parts. Op dit
oogenblik had hij wel een leger van secondanten kunnen hebben , om
hem in het komende duel ter zijde to staan.
Dêroulede stond een oogenblik geheel verlaten bij de speeltafel ,
waarop de ongesnoten kaarsen erg in de pijp begonnen to branders.
Hij was opgesprongen , eenigszins verbijsterd door de snelle ontknooping
van dozen twist. Zijn donkere , rustlooze oogen dwaalden een oogenblik
door het vertrek , als zocht hij een vriend.
Maar waar de Vicomte door zijn geboorte geheel thuis was in deze
club , daar was Dêroulede er alleen toegelaten om zijn grooten rijkdom.
Hij had een massa kennissen on vleiers , maar slechts weinig vrienden.
Nu merkte hij dat eerst recht. Iedereen in de kamer wist toch wel
en had het feit kunnen constateeren , dat hij waarlijk dezen twist niet
gezocht had, on dat hij zich in alien deele had gedragen zooals elk
fatsoenlijk man zich zou houden; en toch, waar de ontknooping zoo
dicht bij was, kwam niemand naar hem toe, om hem ter zijde
to staan.
-- Ter wille van den vorm , wilt u uw secondanten kiezen , monsieur ?
Het was de jonge markies de Villefranche , die hem aldus een
beetje uit de hoogte toesprak , met een zekere ironische welwillendheid
tegenover dien rijken parvenu , die op het punt stond, de groote eer
deelachtig to worden, den degen to kruisen met een telg van een van
de edelste geslachten van Frankrijk.
— 1k bid u , (Monsieur le Marquis) antwoordde Dêroulede koel ,
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ze voor mij uit te kiezen. U ziet , ik heb weinig vrienden in
Parijs.
De markies boog en wuifde gracelijk met zijn kanten zakdoek. Hij
was er aan gewend , in alles tot raad te dienen , in alle zaken , de
etiquette betreffend , de kleeding , den laatsten snit , en de plichtplegingen
bij een duel. Goedhartig , verwaand en ijdel voelde hij zich bepaald
in zijn element , nu de hoofdleider te wezen in het tragische drama ,
dat weldra zijn ontknooping zou vinden op de parketvloer van deze
speelclub.
Hij kook een oogenblik de hiller door , met een onderzoekenden
blik de gezichten road hem opnemend.
De bloom van Frankrijk's jonge aristocratie omringde de Marny ;
eenige oudere heeren stonden in een groepje bijeen aan het andere
eind van de tamer : tot die heeren wendde de markies zich, en richtte
het woord tot een eenigszins bejaard man met een militair voorkomen,
in een kale bruine jas :
— Mon. Colonel ! zei hij met een hernieuwde sierlijhe buiging ; — ik
ben afgevaardigd door den hoer Dêroulede om hem secondanten to
bezorgen in deze eerezaak , mag ik op u rekenen . . . .
— Zeker , zeker , antwoordde de kolonel — Ik sta niet op intiemen
voet met den hoer Dêroulede, maar nu u or verantwoordelijk voor is,
M. le Marquis.. .
— 0 ! hernam do markies , luchtig , dat is eenvoudig een kwestie
van vormen, weet u. Dêroulêde behoort tot de omgeving van Zijn
Majesteit. Hij is een man van eer. Maar ik ben zijn getuige niet.
Marny is een vriend van mij , en als u sours liever niet wilt . . . .
- Ik stel mij geheel ter beschikking van den hoer Deroulêde , zei
de kolonel, die een onderzoekenden blik had geworpen op de eenzame
figuur bij de speeltafel ; — als hij mijn diensten wil aannemen
- Hij zal ze gaarne accepteeren , waarde kolonel, fluisterde de
markies met een ironisch lachje van zijn aristocratische lippen. — Hij
heeft goon vrienden in onze kringen, als u en De Quettare hem
de eer zouden willen aandoen , geloof ik zeker , dat hij u heel dankbaar zou wezen.
M. de Quettare, adjudant van den kolonel , was volkomen bereid
het voorbeeld van zijn chef to volgen , en na de voorgeschreven begroetingen aan den markies de Villefranche, wendden ze zich af, om
Dêroulede aan to spreken.
- Als u onze diensten wilt aannemen , monsieur , begon de kolonel
haastig , dan stollen mijn adjudant, M. de Quettare, en ik zich geheel
to uwer beschikking.
— Ik dank u , heeren , antwoordde Deroulede.
— Do geheele zaak beteekent feitelijk niets , en de jonge man is
een dwaas; maar ik had ongelijk en . . . .
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— Is u zoo bang , een schram op te loopen , monsieur ? viel de
kolonel hem ongeduldig in de rede , terwijl M. de Quettare zijn
aristocratische wenkbrauwen optrok in stomme verbazing over zoo'n
verregaande burgerlijke lafhartigheid.
— Wat bedoelt u, (Monsieur le Colonel)? vroeg Deroulede.
- Dat u of hedenavond met den Vicomte de Marny moet duelleeren,
Of antlers morgen Parijs moet verlaten. 17w positie in onze kringen zou
onmogelijk worden , hernam de kolonel , niet onvriendelijk , want in weerwil van Deroulede's vreemdsoortig gedrag was er Diets in zijn voorkomen
'loch in zijn houding , dat ook maar eenigszins op lafheid of angst wees.
- Ik buig voor uw meerdere kennis van uw vrienden M. le Colonel,
antwoordde Deroulêde , bedaard zijn zwaard uit de schede trekkend.
Het midden van de salon was spoedig ontruimd. De secondanten
maten de degens en plaatsten zich daarna achter de tegenpartijen ,
een beetje voor de groep van toeschouwers , die alien in het rond
geschaard stonden.
Zij vertegenwoordigden de bloem van Frankrijk , het beste en
edelste wat Frankrijk bezat in namen , afkomst en ridderlijkheid
in dat zalige jaar 1783. De stormen , die voorbeschikt waren ,
eenige jaren later over hun hoofden los te barsten ; hen uit hun paleizen
sleepend naar de gevangenis en het schavot , waren nog slechts heel
vaag aan het opkomen in het hartje van het hongerlijdende , vuile Pals:
gedurende een zestal jaren kouden zij nog dansen , dobbelen, vechten en
flirten , een waggelenden troon omringen, en een zwakken worst misleiden.
Het wrekende zwaard van het Noodlot rustte nog in de schede ; het
rusteloos draaiende rad sleepte hen meedoogenloos voort in hun maalstroom van vermaken de terugslag liet zich nog slechts heel vaag
voelen de roep om gerechtigheid van de verdrukte kinderen van
Frankrijk was nog niet vernomen boven de dansmuziek uit of de
liefde's serenades.
Daar was de jonge hertog de Chateaudun , die negen jaar later , op
dien kouden Septembermorgen op weg naar het schavot, gekapt naar
de laatste mode , met de fijnste Mechelsche kanten lubben om de
polsen , nog een laatste partij piquet speelde met zijn jongeren
brooder , terwijl de kar tusschen het schreeuwende , schimpende gepeupel doorreed , die menigte van uitgehongerde, half naakte stervelingen uit de achterbuurten van Parijs.
Daar was ook de Vicomte de Mirepoix , die eenige jaren later,
staande op het platform van de guillotine , nog een weddingschap
aanging met M. de Miranges , dat zijn cigen blood blauwer zou
vloeien dan eenig ander hoord , dat er dien dag in Frankrijk van den
romp zou gescheiden worden. Burger Samson hoorde van die weddingschap on teen de Mirepoix's hoofd in do nland viel , lichtte de beul
het op , om het aan M. de Miranges to toonen.

Deze laatste lachte.
— Mirepoix was altijd een snoever , zei hij luchtig , het hoofd op
het blok leggend. Wie wil er nu met mij wedden dat mijn bloed
blauwer is dan het zijne?
Maar van 0 die vertooningen , die tragi-comische scenes , had
niemand , die dien avond tegenwoordig was bij het duel tusschen den
Vicomte de Marny en Paul Dêroulede, ook maar eenig vermoeden.
Zij keken met evenveel belangstelling naar die twee vechtende
manner , als ze het gedaan zouden hebben naar een nieuwe figuur in
de menuet.
De Marny stamde uit een geslacht, dat reeds gedurende verscheidene
eeuwen , den degen gevoerd had , maar hij was heetgebakerd , opgewonden , en geen klein beetje overladen met wijn en woede. Deroulede
was gelukkiger zou er vermoedelijk net een lichten schram
afkomen.
Bovendien was die rijke parvenu een uitstekend schermer. Het was
interessant zijn wijze van aanvallen to volgen : heel halm in het begin,
geen listen noch pareeren , nauwelijks een terugstoot, alleen «en garde,»
steeds en garde» heel behoedzaam onbewegelijk , klaar bij iederen
aanval van zijn tegenstander en in elke omstandigheid
Langzamerhand werd de kring rond de strijdendcn dichter.
Eenige bescheiden uitroepen van bewondering over Deroulede's buitengewoon gelukkig pareeren deden zich hooren. De Marny werd hoe
Langer hoe opgewondener , de oudere man hoe Langer hoe bedaarder
en omzichtiger.
Een onbedachtzame stoot leverde de Mein° Vicomte geheel aan de
genade van zijn tegenstander over. Het volgend oogenblik was hij
ontwapend en drongen de secondanten haastig naar voren , om het
duel to doers eindigen.
Aan de eer was voldaan : de parvenu on de spruit uit het oude
geslacht hadden de degens gekruist ter wille van de reputatie van
een van de meest losbandige vrouwen van Frankrijk. Deroulede's gematigdheid was een les voor al die jonge heethoofden , die even lichtvaardig met hun levens , hun eer , hun goeden naam speelden als met
hun kanten zakdoeken en gouden snuifdoozen.
Dêroulede had zich al teruggetrokken. Met den vriendelijken takt
goedhartige menschen eigEn , vermeed hij, zijn tegenstander aan to zien.
Maar iets in de houding van den veel ouderen man scheen de geprikkelde overgevoeligheid van den jongen Vicomte to hinderers.
— Dit is geen kinderspel , monsieur, zei hij woedend , ik verlang
volkomen voldoening.
U heeft
— En is u dan nog niet voldaan? vroeg D6roulede.
u dapper verdedigd , u heeft gevochten voor de eer van de vrouw , die
u boven alien verkoren hebt, terwij1 ik . . . .
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— Gij , schreeuwde de knaap heesch gij zult openlijk uwe verontschuldigingen aanbieden , dat ge een edele, deugdzame vrouw zoo
schandelijk beleedigd hebt — nu — dadelijk — op je knieen . . . .
— U is gek , waarde Vicomte , hernam Dêroulede.
— Ik ben bereid , u mijn verontschuldigingen aan to bieden voor
den flater dien ik begaan heb.
— Een verontschuldiging hier in 't publiek — op je knieen . . . .
De jonge man was hoe Langer hoe opgewondener geworden. Bij had
de eene vernedering na de andere ondervonden. Bij was nog maar
een knaap , bedorven , gevleid , vertroeteld Tan af zijn vroegste jeugd :
de wijn was hem naar het hoofd gestegen , zijn bittere woede en haat
hadden ale verstandelijke gevoelens totaal in hem verstikt.
- Lafaard ! gilde hij telkens weer opnieuw.
Zijn secondanten trachtten tusschenbeiden to komen , maar hij
weerde ze heftig af. Bij wilde naar niemand luisteren. Hij zag niemand
meer,, alleen maar de man, die Adele beleedigd had , en die bezig
was, haar nog erger to beleedigen , door zijn weigering , openlijk haar
deugden to erkennen.
De Marny haatte in dat oogenblik Dêroulede met den doodelijksten
haat , die ooit een mannenhart kan besluipen. De kalmte van den
ouderen man , zijn ridderlbkheid , zijn overgroote beleefdheid deden de
woede on de schaamte van den knaap hoe Langer hoe meer toenemen.
Er ontstond een algemeene verwarring. Iedereen scheen bezield met
dezelfde zonderlinge vijandige gevoelens , die het bloed van den Vicomte
deden koken. Het meerendeel van de jongelui verdrong zich om de
Marny, en trachtte hem tot bedaren to brengen. De markies de
Villefranche verklaarde , dat deze geschiedenis alle perken to buiten ging.
Niemand nam notitie van lleroulede. In den verst verwijderden hock
van de salon waren eenige dandies , al wat op leeftijd, bezig to wedden,
hoe wel de einduitslag van den twist zou wezen.
Deroulede echter begon zijn kalmte to verliezen. Hij had in die
kamer geen vrienden , en daardoor was er ook geen entel modegevoelend wezen , dat opmerkte , hoe zijn oogen steeds donlierder on
dreigender werden evenals de wolken bij een naderenden storm.
— Ik bid u , heeren , laat ons dit onderwerp verder laten rusten ,
zei hij eindelijk luid op ongeduldigen toon — De Vicomte de Marny
verlangt nog een les , welnu, bij den hemel , die zal hij hebben. En
garde , M. le Vicomte!
De menigte trek zich haastig terug. De secondanten namen opnieuw
de verplichte houding aan on troliken hun gezichten in een ernstige
plooi , zooals hun gewichtig ambt dat vereischte. Bij het eerste wapengekletter verstomde elk rumoer.
Iedereen voelde , dat hier een drama afgespeeld zou worden.
En tech was het dadelijk duidelijk zichtbaar dat D6roulMe alleen
-
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maar van plan was , zijn tegenstander op nieuw te ontwapenen , hem
nog eon lesje te geven , mogelijk een beetje harder dan de laatste
keer. Hij was zoo'n buitengewoon schermer en de Marny zoo verbazend
opgewonden , dat van af het eerste oogenbiik het voordeel aan zijn
kant was.
Hoe het eigenlijk gebeurde , kon niemand naderhand zeggen. Er is
geen twijfel aan , dat de kleine Vicomte hoe langer hoe woester werd
in zijn wijze van aanvallen : dat hij zich op de meeste roekelooze
manier bloot gaf , steeds maar in het blinde uitvallend op de borst
van zijn tegenstander, tot hij eindelijk in een van die krankzinnige ,
onbezonnen oogenblikken , zich letterlijk op Deroulede's degen wierp.
Doze laatste trachtte nog door een bliksemsnelle beweging met den
pols den noodlottigen uitval to voorkomen , maar het was al to laat ,
zonder eon zucht , een kreet , zelfs haast zonder een rilling viol de
Vicomte de Marny achterover.
Het zwaard ontgleed aan zijn hand , on het was Deroulêde zelf,
die den knaap in zijn armen opving.
Het was ales zoo vlug en zoo plotselino. in zijn work gegaan , dat
niemand precies begreep , wat er gebeurde, voor alles voorbij was
on de knaip bewegenloos op den grond lag, zijn elegante blauw satUnen
rok zich rood kleurde van 't blood en zijn tegenstander over hem
heen gebogen stond.
Er was nu niets moor aan to doen. De etiquette schreef voor, dat
D6roulede zich moest terugtrekken. Het was hem niet veroorloofd. iets
voor den jongen man to doen , die hij zoo geheel tegen zijn wil gedood had.
Ms to voren , nam niemand haast notitie van hem. De stilte viol
op alien daar bij een , die ontzag inboezemende stilte , veroorzaakt door
de tegenwoordigheid van den grooten Meester. Alleen hoorde men in
den verst verwijderden hook een schrille stern zeggen :
— Ik wed vijfhonderd louis , markies. Die parvenu is een buitengewoon schermer.
De heeren traden op zij , toen Deroulêde de kamer verliet gevolgd
door den kolonel en M. de Qaettare die hem tot het laatst ter zijde
stonden. Beiden waren oude , b proefde soldaten , beiden hadden genoeg
ridderlijkheid en mood in zich , om den dapperen man , dien ze gesecondeerd hadden, naar waarde to schatton.
Toen de deur van het gebouw achter hen dichtviel , stuitten ze op
den chirurg , die kort to voren geroepen was, om bij de hand to wezen
als er toevallig wat mocht gebeuren.
De :;route gebeurtenis was geschied : maar daar tegenover stond de
arts machteloos. Daarboven in de schitterend verlichte salon blies de
eenige zoon van den hertog de Marny den laatsten adorn uit, terwijl
Deroulede, , zich stevig in zijn mantel hullend , de donkere straat
af liep , geheel alleen.
,

-,
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II.
Het hoofd van het aloude geslacht der Marny's was op dat tijdstip juist zeventig jaar oud.
Maar ieder uur, iedere minuut van zijn leven had hij geleefd, van
of den dag dat de Groote Monarch hem zijn eerste aanstelling gaf
als dienstdoend page , toen hij nog slechts een jongen was van nauwelijks twaalf jaar , tot het oogenblik — nu zoowat tien jaar geleden
toen de onverbiddellijke hand van moeder Natuur hem getroffen had,
midden in zijn vermaken , hem met een slag neervellend , net als
een stevige oude eik , en hem geketend had — kreupel , en bijna
kindsch aan den ziekenstoel, dien hij slechts zou verlaten voor
zijn laatste rustplaats.
Juliette was toen nog een kind in korte kleeren , de vreugde van
zijn ouderdom , de bedorven lieveling van zijn laatste gelukkige jaren.
Ze had iets geerfd van de melancholie , die haar moeder kenmerkte ,
die zachte , hoogst beschaafde vrouw , die zoo heel veel geduldig
had verdragen , en die dozen laatsten teederen last — haar klein meisje
— had nagelaten aan haar beminlijken , knappen echtgenoot, dien ze
zoo innig had liefgehad en zoo menigmaal vergeven.
Toen de hertog de Marny dat laatste vreeselijke stadium intrad van
zijn tot nog toe zoo rijk , zonnig leven , dat doodende stadium , dat
hij nog gedurende tien lange jaren torschte . tot de dood hem verloste , word Juliette zijn eenige vreugde , zijn eenigste bron van blijdschap in oogenblikken van duldelooze pijn.
In haar lieve teedere oogen meende hjj het heden en de toekomst
voor haar to zien afgespiegeld en trachtte aldtis voor een wijle het
verleden to vergeten met al zijn genoegens , zijn dolle , gelAkige
jaren die niets dan bittere droefheid achter lieten, en de eindelooze overpeinzing van wat had kunnen zijn.
En dan had hij bovendien nog zijn. jongen. De kleine Vicomte , de
toekomstige hertog de Marny, die en door zijn levenswijze en door
zijn jeugd de oude room van de familie zou doen herleven , en heel
Frankrijk weer opnieuw zou doen gewagen van de dappere daden en
galante avonturen , die eertijds de naam der Marny's zoo roemrijk
gemaakt had, in het leger zoowel als aan het hof.
De Vicomte was niet zijn vader's lieveling , maar zijn vader's trots,
en gedoken in de kussens van zijn grooten leuningstoel kon hij vol
genot luisteren naar verhalen van Versailles en Parij s , de j onge koningin
en de betooverende Lamballe , het laatste stuk en de nieuwste ster
aan den theater-hemel. Zijn zwakke , afgetobde geest voerde hem dan
aan de hand der herinnering weer terug naar zij it eigen jeugd , zijn
eigen triomfen , en in zijn vreugde en trots over zijn zoon zette hij
zich over zijn eigen treurig bestaan keen ter wille van zijn jongen.
-
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Toen ze dien nacht den Vicomte thuis brachten , was Juliette de
eerste , die wakker werd. Ze hoorde het leven buiten de roote poort,
het langzaam oprijden van het rbtuig , het opbellen van den portier,
en Matthieu's verwenschingen , die er niet van hield midden in den
nacht gewekt te worden , om iemand binnen de poort te laten.
Het jonge meisje kreeg opeens een vaag voorgevoel van nadere nd
onheil : de voetstappen klonlien zoo zwaar,, zoo dof op de steepen
binnenplaats en op de groote eikenhouten trap. 't Leek wel , of ze
iets zwaars droegen , iets bewegingloos , een doode. Ze sprong nit bed,
sloeg haastig een mantel om haar tengere meisjesachtige schouders
en wipte fluks in een paar muilen , toen opende ze de deur van haar
slaapkamer en kook het portaal at Twee mannen , die ze niet kende ,
liepen naast elkaar de trap op , twee andere droegen een zwaren last,
on daarachter kwam Matthieu weeklagend en bitter schreiend.
Juliette bewoog zich niet. Ze stond in den deurpost onbewegeliik als
een standbeeld. De kleine stoet ging langs haar been. Niemand zag
haar doordat de portalen in het oude hertogeli jke paleis verbazend
breed zijn , en Matthieu's lantaarn slechts een flauw schijnsel wierp
op den vloer.
De mannen hielden voor de limner van den Vicomte stil, Matthieu
maakte de deur open en de vijf mannen gingen naar binnen , met
hun zwaren last.
Len oogenblik later kwam de oude Pêtronelle , die vroeger Juliette's
kiliffermeid was geweest en nu haar trouwe slavin, in tranen badend bij haar.
Le had juist het treurige nieuws gehoord , en kon nauwelijks spreken,
maar ze sloeg de armen om het jonge meisje heen , haar arm lief
lammetje , on al snikkind heen en weer wiegend , gaf een weldadige
tranenstroom verluchting aan haar diepbedroefd , medegevoelend hart.
Maar Juliette schreide niet. 't Was alles to plotseling , to vreeselbk.
Zij had , pas veertien jaar oud , nog nooit over den dood nagedacht
on nu brachten ze daar op eons haar brooder Philippe , haar vreugde
en haar trots , dood thuis . . . . en nu moest ze het aan wader gaan
yertellen . . . .
Het vreeselijke van die taak leek haar volkomen in overeenstemming
met de verschrikkingen van het laatste Oordeel : iets zoo ontzettend ,
zoo schrik-aanjagend , zoo onbegrijpelijk, dat er wel eon heel leger
van engelen noodig was , om haar to overtuigen , dat dit moest.
Pen ouden kreupelen man , al met een voet in het graf wiens
zwabke geest , wiens trots, wiens laatste opflikkering van hoop zich
geheel on al concentreerden op zijn jongen moest medegedeeld worden,
dat de knaap dood thuis was gebracht.
— Wil jij het hem vertellen , Petronelle ? herhaalde ze telliens
weer opnieuw , in de korte oogenblikken , dat de droefheid van de
oude kindermeid jets minder hevig was.
-

-
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Neen .... neen . . . . liefje , dat kan ik niet . . . . dat kan ik
niet . . . . jammerde Pêtronelle , tusschen een hernieuwden aanval
van smart.
Juliette's geheele gemoed, een kindergemoed nog — kwam in
opstand tegen de zoo ontzettende tack, die voor haar lag. Ze was
boos op God , dat Hij haar zoo iets aandeed. Met welk recht liet Hij
een meisje van haar leeftijd zoo'n zielesmart doorstaan?
Haar broeder te moeten verliezen , en getuige te moeten wezen van
haar wader's wanhoop ! Ze kon het niet ! Ze kon het niet ! Ze kon
het niet ! God was slecht en onrechtvaardig.
Een verwijderd belletje deed op eens elke zenuw in haar trillen.
Haar vader was dus waliker? Hij had het leven gehoord , en belde nu
om naar de oorzaak van deze stoornis te vragen.
Met een haastige beweging bevrijdde ze zich uit de armen van haar
kindermeid , en voor Pêtronelle haar kon verhinderen , was ze de kamer
uitgerend , het donkere portaal over op een breede eikenhouten deur
toe juist recht tegenover de hare.
De oude hertog de Marny zat op den rand wkri zijn bed , zijn
lange , magere beenen hingen hulpeloos naar beneden.
Verlamd als hij was , had hij al zijn krachten ingespannen om overeind te komen en deed nu heldhaftig vergeefsche pogingen , zich
verder op te richten , bepaald droevig om aan to zien. Hij had
ook die doffe voetstappen gehoord , dat geschuifel van mannen , die
een zwaren last droegen.
Zijn gedachten vlogen een halve eeuw terug , naar de dagen , toen
hij ook dergelijke scenes had bijgewooner, doch toen slechts als eenvoudig toeschouwer.
Hij kende dien optocht van bedienden en vrienden , met den geneeshoer gaande naast den kostbaren last, die aanstonds op een bed zou
worden neergelegd en overgelaten aan de teedere zorg van een in
rouw gedompelde familie.
Wie weet wat voor beelden door dat wage visioen bij hem werden
opgewekt. Maar hij begon eenig vermoeden to krijgen en toen Juliette
de kamer binnenstoof , en bleek on beyond voor hem stond met een
wereld van weedom in haar lieve oogen , toen begreep ze , dat hij
alles raadde en dat ze hem niets behoefde to vertellen. God had dat
al voor haar gedaan. De oude getrouwe Pierre kleedde hem zoo gauw
mogelijk aan. M. le Due stond er op zijn „ habit de dremonie" aan
to trekken , dit was een rijk zwart fluweelen kleed met kanten van
onschatbare waarde en diamanten knoopen , dat hij gedragen had toen
ze le Roi Soleil naar zijn laatste rustplaats brachten
Hij deed zijn ordeteekenen aan en gespte zijn zwaard om. Het
prachtige gewaad dat hem in de kracht van zijn leven , als aangegoten
had gezeten, hing nu eenigszins los om zijn vermagerde gestalte ,
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maar niettegenstaande dat , was hti, toch een waardige eerbiedwekkende
verschijning met zijn spierwit haar, van achteren vastgeknoopt met een
grooten zwarten strik, en de fijne jabot van mooie point d'Angleterre,
die in zachte golvingen van onder zijn kin viel.
En toen zich zoo recht houdend, als hij maar kon zat hij neer in
zijn ziekestoel, en vier lakeien in vol ornaat droegen hem tot voor het
doodsbed van zijn zoon.
Het geheele huis was no op de been. Toortsen brandden in groote
pijpen in de enorme hall en langs de massief eikenhouten trap, en
honderden kaarsen flikkerden spookachtig in de ontzaggelijk ruime
zalen van het vorstelijke gebouw.
De talrijke b3dienden stonden langs het portaal geschaard , allen
gekleed in de kostbare livrei van het hertogelijke huis.
De dood van een erfgenaam der Marny's is een gebeurtenis die
in de analen vermeld wordt.
De stoel van den ouden hertog was vlak bij het bed geplaatst,
waarop de jonge Vicomte den doodslaap sliep. Hij bewoog zich niet,
en evenmin ontsnapte er een woord of eon klacht aan zijn lippen.
Sommige onder hen , die op dat oogenblik tegenwoordig waren , beweerden , dat zijn geest hem geheel begeven had, en hij niets voelde
noch begreep van den dood van zijn zoon.
De markies de Villefranche , die zijn vriend tot het laatste *toe
gevolgd was , Dam nu eindelijk afscheid van de in rouw gedompelde
fa milie.
Juliette lette nauwelijks op hem. Haar oogen waren op haar vader
gericht. Ze wilde niet naar haar brooder kijken. Een kinderachtige
vrees had haar plotseling aangegrepen , daar zoo tusschen die twee
zwijgende gedaanten : de levende en de doode. Maar juist toen de
markies de kamer wilde verlaten , opende de oude man voor het
eerst den mond.
— Marquis , zei hij heel bedaard, u vergeet nog iets U heeft
me nog niet verteld, wie mijn zoon gedood heeft.
- Hij viol in een eerlij ken strijd , M. le Due , antwoordde de jonge
markies, niettegenstaande zijn frivoliteit , zijn luchthartigheid, getroffen
door dit vreemde , bijna mystieke schouwspel.
- Wie doodle mijn zoon, M. le Marquis ? herhaalde de oude man
werktuigelijk.
1k hob het recht, zulks to weten , drong hij bijna
dreigend aan
— M. Paul Dêroulede , M. le Due , gaf de jonge markies
ten antwoord. — 1k herhaal nog eons , dat hij in een eerlijken
strijd viol.
De oude hertog slaakte een zucht van voldoening. En met een
hoffelijk gebaar,, nog eon overblijfsel uit de grand siècle, voegde hij
hem tot slot doze woorden toe :
'

,
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— Alle dankbetuigingen van mij en de mijnen zouden een bespotting lijken , Marquis. Uw toewijding voor mijn zoon is boven alien
menschelbken dank verheven. Ik zal u nu niet langer ophouden.
\Taart wel.
Begeleid door twee lakeien , verliet de markies het vertrek.
— Laat alle bedienden heengaan , Juliette ; ik heb je iets to zeggen,
zeide de oude hertog, en het jonge meisje voldeed stilzwijgend aan
haar wader's verzoek. Vader en zuster bleven alleen met hun doode.
Zoo gauw als de laatste voetstap van de zich verwijderende bedienden in de verte weggestorven was , scheen de hertog de Marny zich
plotseling aan de verdooving to ontrukken die zich van hem had
meester gemaakt. Met een haastige, koortsachtige beweging greep hij
zijn dochter bij den pols en mompelde opgewonden !
- Zijn naam. Je hebt zijn naam toch wel goed gehoord , Juliette ?
- Ja , vader, antwoordde het meisje.
— Paul Dêroulede ! Paul Dêroulêde ! Zal je het niet vergeten!
— Nimmer,, vader !
- Hij doodde je broeder ! Begrijp je dat ? Doodde mijn eenigen
zoon , de hoop van mijn huffs , den laatsten afstammeling van een van
de meest roemrijke geslachten , die ooit glorie bij zette aan de geschiedenis van Frankrijk.
— In een eerlijken strijd, vader ! protesteerde het meisje.
— Het is niet fair van een man, een knaap to dooden , betoogde
de oude man haar met woedende energie. Deroulede is dertig : mijn
jongen was nauwelijks den kinderschoenen ontwassen : moge de wraak
van den hemel op den moordenaar vallen !
Juliette keek vol eerbied maar tevens vol verschrikking met groote
verwonderde oogen haar vader aan. Hij leek zoo heel anders dan hij
gewooniijk was. Zijn gezicht droeg een eigenaardige uitdrukking van
extase en tegelijk van haat , on ook van hoop en blijde triomf, telkens
als hij haar aanzag.
Dat dit een laatste opflikkering was van een arm , verzwakt
brein , daar was ze veel to jong voor om dat in to zien. Krankzinnigheid was een woord , waarvan ze slechts een vaag begrip had. Ofschoon
ze haar vader op dat oogenblik niet begreep , ofschoon ze bijna bang
voor hem was, zou ze toch vol verontwaardiging en afschuw elke
zinspeling daarop ver van zich geworpen hebben.
Daarom dan ook , toen hij haar hand nam en haar dichter naar
het bed toetrok en haar handje op de borst van haar dooden
broeder legde , schrikte ze wel terug voor de aanraking van dat
ontzielde lichaam , dat zoo heel anders aanvoelde dan iets wat ze ooit
tevoren aangeraakt had , maar ze gehoorzaamde toch haar vader zonder
een enkelen vraag to uiten , en luisterde naar zijn woorden , als kwamen
zij van een verstandig man.
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— Juliette , je bent nu veertien , en voldoende in staat , om te
begrijpen , wat ik je nu ga vragen. Als ik niet aan dozen ellendigen
stoel gebonden was , als ik niet een hulpelooze , miserabele invalide
was , zou ik niemand at'vaardigen zelfs jou niet , mijn eenigst kind
datgene te volbrengen , wat God van een van ens verlangt.
Hij wachtte even , en ging teen ernstig voort :
— Beclenk , Juliette , dat je een i\larny bent , en tot de katholieke
perk behoort en dat God je nu hoort. Want je moet een eed afleggen
voor Hem en voor mij een eed , waarvan alleen de dood je kan ontheffen. Wil je dien eed afleggen , mijn kind?
- Als u het wenscht , vader.
— Ben je in kort ter biecht geweest , Juliette
- Ja vader , en ook gisteren ter communie , antwoordde het meisje.
't Was Allerheiligen , zooals u weet.
- Dus heb je absolutie gekregen , mijn kind
- Ja , gisteren morgen , vader , hernam het jonge meisje naïf ,
maar ik hob sinds dien eenige kleine zonden bedreven.
— Vraag dan God met een biddend hart om vergeving. Je meet
geheel yrij van zonden zijn , als je den eed aflegt.
Het meisje sleet de oogen , en de nude man , die haar gadesloeg ,
zag aan haar prevelende lippen , dat ze met haar Heer tot klaarheid kwam.
Juliette sloeg een kruis , opende de oogen en keek haar vader aan.
- Ik ben gereed , vader , zei ze , ik hoop , dat God mij mijn kleine
zonden van gisteren heeft vergeven.
- Wil je zweren , mijn kind?
- Wat meet ik zweren , vader
— Dat je den dood van je broer op zijn moordenaar zult wreken.
— Maar , vader
— Zweer het, mijn kind !
— Hoe kan ik dien eed volbrengen vader?
Dat begrijp ik niet . . . .
— God zelf zal je den weg aanwijzen , mijn kind. Als je ouder
bent, zal je het begrijpen.
Eên oogenblik aarzelde Juliette nog. Ze stond joist op de grens
van haar kindsheid en haar jonkvrouwelijkheid , eon tijdperk waarin
jonge meisjes het overgevoeligste , het zenuwachtigste zijn , en alle
aandoeningen het hoogst gespannen.
Gedurende haar Corte levee had ze haar vader altijd met haar
geheele warme hartje aangehangen , totaal blind voor zijn zwakheden.
en het gestadig afnemen van zijn geest.
Bovendien was ze in dat eerste stadium van overdreven vroomheid,
dat ieder Jong meisje, dat eenig temperament bezit en opgevoed is in
de Roomsch-Katholieke leer, onwillekeurig doormaakt, als ze veer
het eerst ingewijd wordt in de mysteries van de heilige Sacramenten.
Juliette was ter biecht en ter communie geweest.
-

-
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Lo was gevormd door den Aartsbisschop , Monseigneur zoo en zoo . . . .
Haar vurige geest vond volkomen bevrediging in de zinbekorende ,
zinberoerende uitingen van het oude geloof.
En op de een of andere wijze scheen het haar toe , of haar vader's
wensch , en haar brooder's dood zich oplosten in dien godsdienst ,
waarvoor zij , in jeugdige geestdrift , gaarne hair levee gegeven zou
hebben.
Zij dacht aan al de heiligen , wier levensbeschrijvingen zij gelezen had.
Haar jeugdig hartje sidderde bij de gedachte aan hun opofferingen ,
hun martelaarschap , hun opvattingen van plicht.
Een gevoel van extase , wellicht ziekelijk , vol bijgeloof maar toch
zoo overweldigend , sloop haar hartje binnen , en mogelijk ook wel in
de diepste diepte van haar hart , een zeker gevoel van trots in haar
eigen gewichtigheid , haar zending in het Leven , haar persoonlijkheid :
want ze was alles wel beschouwd toch maar een meisje , een echt
kind nog , op het punt , vrouw to worden.
Naar de oude liertog begon ongeduldig to worden.
— Je zult toch zeker niet aarzelen , Juliette , hier bij het lijk van
je armen brooder , dat om wraak schreeuwt ? Jij de eenig-overgebleyen Marny nu ! — want van af dozen dag zal ik ook als dood wezen.
— Neon vader , fluisterde het jonge meisje eerbiedig , ik aarzel
niet. Ik zal zweren , zooals u mij dat gevraagd hebt.
— Zeg mij de woorden dan na , mijn kind.
— Ja , vader.
— Voor het aangezicht van den Almachtige , die mij ziet on mij
hoort . . . .
— Voor het aangezicht van den Almachtige , die mij ziet en mij
hoort herhaalde Juliette vast.
— Zweer ik, dat ik Paul Deroulêde zal opsporen.
- Zweer ik , dat ik Paul Deroulede zal opsporen.
— En op de eon of andere wijze , die God mij moge aanwijzen
zijn dood , zijn ondergang of zijn schande zal trachten to bewerken ,
uit wraak over den dood van mijn brooder , zei Juliette vol plechtigen ernst.
— Moge de ziel van mij a brooder in het vagevuur blijven tot den
laatsten Oordeel-dag als ik mij n. eed ooit zou breken , maar moge hij
in eeuwige rust verblij von van af den dag dat zijn dood voldoende
gewroken zal zijn.
Het meisje viol op de knieen. De eed was uitgesproken , de oude
man voldaan.
Hij riep zijn knecht . on liet zich kalm naar bed brengen.
In een kort uur slechts was een kind tot vrouw geworden. Een
gevaarlijke overgang als het hoofd vol emoties is, de zenuwen moor
(Ian overspannen , het hart tot barsten toe vol.
,
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Voor het oogenblik eater kreeg haar kinderlijke natuur de overhand,
want Juliette rende snikkend de tamer uit , naar haar eigen kamer
en wierp zich daar in hartstochtelijke droefheid in de armen van de
lieve oude , Petronelle.
HOOFDSTUK I.
PARIJS : 1793.
De Beleediging.

't Zou heel moeilijk zijn , precies te zeggen , waarom burger Derou16de zoo populair was. Nog veel moeilijker , om uit te maken, waarom
hij verschoond bleef van de vervolgingen , die om verschillende redenen
dagelijks plaats hadden, nu eens tegen de gematigde (irondijnen, dan weer
tegen de fanatieke Bergpartii , tot heel Frankrijk veranderd was in een
reusachtige gevangenis , die dagelijks materiaal leverde voor de guillotine.
Maar Dêroulêde bleef onaangetast. Zelfs Merlin's wet tegen de
verdachten had hem tot nog toe gespaard. En toen , op den laatsten
Juli , de moord op Marat een ware stortvloed van slachtoffers mar
de guillotine sleepte — van Adam Lux of , die een standbeeld voor
Charlotte Corday had willen laten oprichten met het opschrift : Grooter
dan Brutus , tot Chalier toe , die haar graag openlijk geschandvlekt
en op den brandstapel verbrand had gezien om haar misdaad — zei
Deroulede alleen niets , en va het hem vergund rustig zijn gang te gaan.
De meest woelige tijd van die woelige revolutie. Niemand wist 's morgens of zijn hoofd 's avonds nog op den romp zou zitten , of dat het
in do hoogte zou gehouden worden door burger Samson, den beul,
om het den sansculotten 1 ) van Parijs to toonen.
En toch was het Dêroulede vergund , ongestoord zijns weegs to gaan.
Marat zij eens van hem.: — Il n'est pas dangereux. Dit gezegde
had ingeslagen. Binnen de grenzen van de Nationale Conventie werd
Marat nog steeds beschouwd als de groote strijder voor de Vrijheid,
een martelaar,, door zijn eigen overtuigingen tot het uiterste gebracht,
tot laagheden en slechtheid , tot het laagste peil gezonken, waartoe
een mensch ooit vervallen kan. En zijn gezegden werden nog steeds
trouw bewaard ; zelfs de Girodijnen durfden geen smet to werpen
op zijn nagedachtenis. De doode Marat was machtiger dan de levende
ooit geweest was.
En hij had gezegd, dat Deroulede niet gevaarlijk was. Niet gevaarlbk voor het republicisme, voor de vrbheid , voor dat naar beneden
1) Sansculottes. Heftige omwentelingsgezinden in Frankrijk op 't laatst
der 18e eeuw ; onderscheiden zich door slordige kleeding; naam beteekent :
„ zonder broeken." (Vertaalster.)
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halend, gelijkmakend proces , het neerhalen van oude tradities en het
vernietigen van vroegere aanspraken.
Deroulede was eertijds heel rijk. Hij was zoo verstandig geweest
op het juiste oogenblik daarvan voor een groot deel afstand te doen ,
waar het hem anders later zeker afgenomen zou zijn.
Doch toen hij het gaf, gaf hij gaarne, op een tijdstip, dat
Frankrijk het 't meest noodig had , en voor het nog geleerd had ,
wat eigentlijk goed voor haar was.
En door het een of ander had Frankrijk dat niet vergeten : een
onzichtbare muur scheen burger Deroulede to omringen , en z ij n vijanden
op een afstand te houden. Het waren er maar weinige , maar ze bestonden toch. De Nationale Conventie vertrouwde hem. Hij was in
haar oogen niet „ gevaarlijk." Het yolk beschouwde hem als een
der hunnen , die meedeelde, toen hij wat mee to deelen had. Vie kan
ooit dat hoogst wisselvallige begrip : „ Populariteit " pollen ?
Hij leefde zeer teruggetrokken , en had zich nooit geleend tot die
algemeen in zwang zijnde mode van pamphletten to schrijyen , zijn
moeder en Anne Mie , het kleine ouderlooze nichtje , dat de oude
Mevrouw Deroulede verzorgd had van of het oogenblik , dat ze
nauwelijks kon loopen , woonden bij hem in.
Iedereen kende zijn hues in de Rue Ecole de Medicine , niet ver
van de mooning, waarin Marat leefde on stierf, het eenige soliede
steenen gebouw to midden van vuile , kwalijk riekende krotten.
Het was een nauwe straat , dat is ze nu ook nog , en terwi.j1 Parijs
bezig was de hoofden van haar kinderen van den romp to scheiden
ter wille van de Vrijheid en het Broederschap, had ze niet veel tijd
zich om netheid of hygiene to bekommeren.
Rue Ecole de Medicine deed haar naam weinig eer aan , en het
was al een heel onaantrekkelijk troepje, dat zich gewoonlijk op het
ongelijke , modderige plaveisel verdrong.
Een net japonnetje, een schoone hoofddoek waren in die wijk bepaald een ongewoon gezicht , want Anne-11 ie ging zelden uit en de
oude Mevrouw Deroulede verliet bijna nooit haar kamer. Er werd heel
wat brandewijn gedronken in de twee kroegen aan beide zijden van
de lange nauwe straat, on zoo tegen vijf uur in den namiddag was
het voor vrouwen ongetwijfeld maar het beste om binnenshuis to bib Yen.
Het groepje havelooze, al eenigszins bejaarde Amazonen 1 ), dat daar
op den hoek der straat stood to praten , kon bezwaarlijk nog staat
maken op den naam van vrouw. Een havelooze rok , een smerige , roode
doek rond het hoofd , een gescheurd hemd vol vlekken ziehier tot
wat een diepgezon.ken , schandel ij k peil de Vrijheid Frankrijk's dochteren
gebracht had.
1) Amazone (Grieksche rnijth.) Strijdbare vrouw.
1K ZAL HET VERGELDEN.

(Vert.)
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En zij schimpten op elken voorbijganger,, die er minder vuil ,
minder vervallen uitzag dan zij,
Ah ! voyons l'aristo ! riepen ze telkenmale als er een net gekleed
man of een vrouw met een schoone kap op of een schoonen boezelaar
voor , haastig de straat afliep.
En het was altijd heel druk in den namiddag. Er was immer heel
wat to zien : in de allereerste plaats de lange stoet van karren , zich
voortkronkelend van de gevangenissen naar de Place de la Revolution.
De vier en veertig duizend afdeelingen van het Comite du SaintPublic zonden elk op hun beurt, hun aandeel naar de guillotine.
Eerst bevatten die karren meest dames on heeren van vorstelijken
bloede ci-devant hertogen on prinsessen , aristocraten nit alto stroked
van Frankrijk maar nu begon dat soort uitgeput to raken. De
ongelukkige koningin Marie Antoinette zuchtte nog in de Temple
met haar zoon on dochter. Mevrouw Elizabeth 1 ) was het nog vergund
ongestoord haar gebeden to prevelen , maar ci•devant hertogen en
graven begonnen schaars to worden : zij , die nog niet bezweken waren
onder de hand van burger Samson , oefenden een of ander beroep uit
in Duitschland of in Engeland.
Er waren aristocratische schrijnwerkers herbergiers en kappers.
De meest fiere namen nit Frankrijk waren verborgen achter uithangborden in London on Hamburg. Eon groot gedeelte dankte hun
leven aan dien geheimzinnigen Rooden Pimpernel, dien onbekenden
Engelschman , die hoopen slachtoffers ontrukt had aan de klauwen
van Tinville , den ambtenaar van het openbaar ministerie , on die M.
Chauvelin weer onverrichter zake terug had doen keeren naar Frankrijk.
Aristocraten begonnen schaars to worden , on dus kwam nu de
beurt aan de afgevaardigden van do Nationale Conventie , de geletterden,
de mannen der wetenschap on dor kunst , die een twaalf maanden
geleden anderen naar de guillotine hadden gezonden , zij , die het luidst
de anarchie en haar schrikbewind hadden voorgestaan.
Zij hadden een totale ommekeer gebracht in den almanak : die
burgers-afgevaardigden , en ieder rechtgeaard burger van Frankrijk
noemde dien negentienden Augustus van het jaar 1793 den tweeden
Fructidor 2 ) van het jaar I van de nieuwe Era.
Op dien achtermiddag tegen zes uur ongeveer kwam een jong meisje
plotseling den hook om van de Rue Ecole de 316decine , en na haastig naar
links en rechts gekeken to hebben , sloeg ze bedaard de nauwe straat in.
Het was er op dat oogenblik heel vol. Groepjes opgewonden vrouwen stonden bijna voor elke deuropening to praten. Het was het uur,
1) Mevrouw Elizabeth: Zuster van Lodewijk XVI van Frankrijk 1794
onthoofd.
(Vert.)
2) Fructidor. Maand in de tijdrekering der Fransche revol. 18 Aug.—
'16 Sept., waarop de 5 of 6 overgebleven dagen des jaars volgden. (Vert.)
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waarop een ieder terugkeerde van het gewone schouwspel op de Place
de la Revolution. De mannen waren achtergebleven in de verschillende
kroegen , de vrouwen er uit drij vend. De beurt van deze Amazonen,
om zich aan brandewijn te goed te doen , zou straks komen ; voor
het oogenblik konden ze hun hart ophalen aan babbelen , en de voorbijgangers beschimpen.
In het eerst scheen het jonge meisje hen niet op to merken. Zij
liep haastig door , trotsch voor zich kijkend, met opgericht hoofd,
voorzichtig van steen tot steen stappend , om het silk te vermijden ,
dat anders zeker haar mooie schoentjes bevuild zou hebben.
Die leelijke , oude liven riepen haar jets heel gemeens toe , allesbehalve geschikt voor kuische ooren. Het jonge meisje droeg een eenvoudig grijs japonnetje met een fijnen neteldoekschen halsdoek over de
borst gekruist een groote hoed met fladderende linten overschaduwde
het mooiste gezichtje , dat ooit het oog van een man bekoorde.
Het zou nog bekoorlijker geweest zijn , hadde er niet zoo'n vasten
trek om den mond gelegen , die het geheele gezichtje lets bards en
ouwelijks gaf, in het geheel niet in overeenstemming met haar leeftijd.
Zij had de driekleurige sjerp om , anders had men het haar zeker al
reel eerder lastig gemaakt.
Maar de republikeinsche kleuren beschermden haar : onderwijl zij zoo
kalm daar heen liep , kon niemand Mar kwaad doen.
Doch opeens scheen ze door een plotselinge nieuwsgierigheid aangegrepen. Ze was vlak voor het groote , steenen huis , dat aan den
burger-afgevaardigde Deroulede toebehoorde. Tot nu toe had ze geen
notitie genomen van de groepjes pratende vrouwen, die haar weg
kruisten. Als zij het voetpad versperden , ging ze kalmpjes midden
op den weg loopen.
Dat was heel verstandig en voorzichtig van haar, want nu kon ze
de ooren sluiten voor hun vuile praatjes , en behoefde geen acht te
slaan op mogelijke beleedigingen.
Plotseling wierp ze het hoofd uitdagend in den nek.
— Wilt u mij als:t-u-blieft even doorlaten? zei ze luid tegen een
havelooze Amazone , die met over elkaar gekruiste armen voor haar
stond , en sarcastisch gluurde naar de kanten van haar onderrok ,
die juist even van onder den eenvoudigen grijze rok van het jonge
meisje te voorschbn kwamen.
— Laat haar door! Laat haar door ! Ha! ha! ha! lachte het oude
wijf , zich tot het dichtst bijzijnde groepje nietsdoeners wendend , en
haar woorden bevestigend met een krachtigen vloek.
— Wist je wel , burgers , dat deze straat speciaal gemaakt is
voor aristo's ?
— Ik heb haast , wil je me dadelijk doorlaten , beval het jonge
meisje, ongeduldig met den voet op den grond stampend.
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De heele breedte van de straat was aan haar rechterzijde, ruimte
genoeg voor haar om to loopen. Het leek bepaald krankzinnig , om
daar zoo alleen een twist uit to lokken met dezen troep opgewonden
vrouwspersonen , die juist huiswaarts keerden van dat naar-geestige
schouwspel rond de guillotine.
En toch scheen ze het er moedwillig op aan te leggen , alsof haar
geduld opraakte heel haar trotsch , aristocratisch bloed in opstand
tegen die kwalijk riekende menigte , die haar omringde.
Half dronken mannen en rumoerige, half naakte straatbengels
schenen letterlijk van alle kanten uit den grond op te duiken.
— Oho, quelle aristo! riepen ze met ironische verbazing het jonge
meisje aanstarend , haar japon betastend , hun grijnzende, van haat
Terwrongen gezichten vlak bij het hare brengend.
Instinktmatig deinsde ze terug en drukte zich met den rug tegen
het huis aan , onmiddellijk aan haar linkerhand.
Het had een portiek van stevige eikenhouten balken , van een
steenen dak voorzien , waarvan een ijzeren lantaarn of hing er was een
steenen borstwering beneden aangebracht , benevens eenige steenen
treden die met rechte hoeken van of de straat tot aan de massieve
deur liepen. Op deze treden had het jonge meisje de wijk genomen.
Trotsch , uitdagend stood ze tegenover die joelende bende , die ze
zoo moedwillig uitgedaagd had.
— Op mijn woord , burgeres Margot, dat grijze japonnetje zou je
wat goed staan ! opperde een jonge man , wiens roode muts in Harden
over een hoogst ongunstig , losbandig uiterlijk hing.
— En al die mooie kant zou een prachtige jabot vormen rond den hals
Tan de aristo , als burger Samson haar hoofd in de hoogte houdt ,
om het ons to toonen , voegde een ander er aan toe , met een spottende zwaai stilstaand , en met twee heele vuile vingers den grijzen rok
van het jonge meisje even oplichtend , waardoor haar met kant afgezette onderrok zichtbaar word.
Een stortvloed van vloeken on een luid ironisch gelach begroetten
dezen uitval.
— 't Is machtig fijne kant, veel to mooi, om zoo weggestopt to wezen ,
zei een leelijk oud wijf op berispenden toon. — Nou , zou je nou wel
willen gelooven , fijne madam , dat mijn beenen onder den rdk bloot zijn.
— En erg vuil ook , wil ik wedden , lachte een ander.
- Zeep is op het oogenblik duur in Pmts.
— De kanten doek van de aristo zou voldoende wezen om de bakker's rekening van een heel gezin een maand lang to betalen! riep
een opgewonden stem.
Verbittering gevoegd bij het overmatig gebruik van brandenwijn
verhitte het brein van dit troepje fransche burgers haat grijnsde uit
ieder's oog. Er bestond dreigend gevaar voor geweldadigheden. Het
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jonge meisje scheen dat ook wel te begrijpen maar ze verloor niets
van haar koelbloedigheid , en met opgericht hoofd ging ze achterwaarts
stap voor stap de steenen trap op , die naar de voordeur leidde ,
den voet gevolgd door haar aanvallers.
— Naar den Jood dus met dat prul ! gilde een mager , haveloos
wijf venijnig , plotseling den kanten halsdoek van het jonge meisje vastgrijpend , en hem haar van de schouders rukkend met een spottenden ,
triomfantelijken lach.
Deze handtastelijkheid scheen het sein om zelfs de laatste grenzen
van het fatsoen te verbreken. De taal en de vuile opmerkingen , die
haar van nu of naar het hoofd geslingerd werden , zijn met geen pen
te beschrijven.
De mooie bloote hats van het jonge meisje , haar blanke huid, de
zuivere lijnen van haar schouders en buste schenen de doodelbkste gevoelens van haat op te wekken bij deze ellendige wezens , verdierlijkt
door honger en kommer.
Het leek wel , alsof ze met elkaar wedijverden , wie wel het meeste
deze jeudige aristocratische ooren kon kwetsen.
Het jonge meisje was nu tot bij den deurpost gekropen, de handen
voor de ooren , om toch maar die vreeselijke taal niet to hooren. Zij
scheen niet bang to zijn , alleen maar ontsteld door het vreeselijke
opstootje , dat zU uitgelokt had.
Plotseling sloeg een vuil oud wijf haar met ijzeren vuist midden
in het gezicht, en die monsterachtige daad werd met luiden bijval
begroet.
Toen scheen het meisje eindelijk haar zelf beheersching to verliezen.
— A moi , riep ze luid , met beide handen op de massieve deur
beukend. — A moi ! Moord ! Moord ! Burger Dêrouléde , a moi !
Maar haar angst werd met hernieuwde uitingen van vroolijkheid
van de zijde van haar aanvallers begroet.
Hun woede en haat waren nu tot krankzinnigheid gestegen : die troep
beesten zou in het volgend oogenblik het hulpelooze meisje uit haar
schuilplaats hebben gerukt on haar door het slijk gesleept hebben
als hun prodi , eenig •on alleen om hun toomeloozen haat bot to vieren.
Maar j uist toen een half dozijn handen , aan klauwen gelijk , woest haar
bij de rokken wilden grijpen , werd de deur achter haar haastig geopend.
Ze voelde zich stevig bij den arm gegrepen , on fluks naar binnen
getrokken, in veiligheid over den drempel.
Haar zenuwen , tot het uiterste gespannen door het vreeselijke
voorval, dat ze net doorgemaakt had, begonnen haar to begeven ze
hoorde de z ware stevige deur dicht maken , daardoor de uitroepen
van woede , het ironisch gelach , de gemeene woorden die nog in haar
ooren naklonken als de verschrikkingen van Dante's hel , gelukkig
buiten sluitend.
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Ze kon haar redder niet zien , omdat de vestibule , waarin hij haar
zoo haastig gesleept had , slechts flauw verlicht was. i\iaar een
gebiedende stem zei:
- Ga de trap op , de kamer in , recht voor u uit , mijn moeder
is daar. Kom schielijk.
Ze was op de knieen gezonken , vol vrees ineengedoken tegen den
zwaren eikenhouten balk , die de zoldering steunde , en spande haar
oogen in om den man te zien , aan wien ze in dat oogenblik
mogelijk meer dan haar leven te danken had ; maar hij stond bij
de deur met zijn hand op de klink.
— Wat gaat ge doen ? mompelde zij.
— Beletten, dat ze mijn huffs binnendringen , om u er uit te
sleuren , antwoordde hij bedaard ; — daarom bid ik u doe wat ik u
gezegd heb.
Werktuigelijk gehoorzaamde zij hem , richtte zich op , uit haar
zittende houding en begaf zich naar de trap en langzaam steeg ze
de smalle treden op. Haar knieen knikten , ze beefde over het geheele
lichaam van angst over de vreeselijke s6-'ne , die ze net doorgemaakt had.
Ze durfde niet achterom to zien , naar haar redder. Haar hoofdje
was gebogen, en haar lippen stamelden onder het gaan half verstaanbare woorden.
Buiten werd het gejoel en geschreeuw steeds luider en luider.
Woedende vuisten hamerden letterlijk op de stevige eikenhouten deur.
Boven aan de trap keerde ze zich , door een onweerstaanbaren
aandrang gedreven, om, en keek de vestibule in.
Ze zag zijn gestalte zich slechts vaag afteekenen in het duister , met
een hand op de klink , en het hoofd achterover geworpen , om haar
bewegingen na to gaan.
Een deur recht tegenover haar stond op een kier.
Ze duwde haar open en ging de kamer in.
Op hetzelfde oogenblik opende hij beneden de voordeur. De kreten
van de huilende menigte bereiliten opnieusv haar oor. Het leek alsof
ze hem omringden. Ze vroeg zich verwonderd of , wat er nu wel
gebeurde , en was in stomme verbazing, dat hij den mood had zoo
maar alleen tegenover die vreeselijke bende to staan.
De kamer, die ze binnen was gegaan , had een vroolijk , prettig
aanzien met zijn aardige sitsen gordijnen en smaakvolle elegante
m eubeltj es.
Het jonge meisje keel op , toen eon vriendelijke stem , van uit de
diepte van een gemakkelij ken fauteuil zei :
— Korn binnen , kom binnen , lief kind , en doe de deur achter je
dicht ! Hebben die ellendelingen je aangevallen ?
Dat is niets , hoor. Paul zal ze wel toespreken.
,

-
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Kom hier, mijn liefje , en zet je neder; er is nu geen reden meer
om bang te zijn.
Zonder een woord te uiten , trad ze naar voren. Het scheen wel ,
alsof ze in een droom wandelde, alsof de sitsen gordijnen spookachtig
om haar heen zweefden , alsof het gejoel en geschreeuw daarbuiten van
uit het binnenste der aarde opklommen.
De oude dame ging voort met babbelen. Ze had de hand van het
jonge meisje in de hare genomen , en trachtte haar met zachten drang
to overreden op een laag stoeltje naast haar leuningstoel plaats to
nemen. Ze sprak over Paul, en zei iets van Anne-Mie, en toen van de
Nationale Conventie en van die beesten en halve wilden maar het
meeste toch over Paul.
Het lawaai daarbuiten was bedaard. Het jonge meisje gevoelde zich
wonderlijk onwel en moo. Haar hoofd scheen rond to draaien , de
meubelen om haar heen to dansen , ze zag het gelaat van de oude
dame als in een novel , on toen , en toen . . . .
Haar vermoeide Natuur deed zich eindelijk golden : ze nam de
bevende jeugdige gestalte in haar moederlijke armen , en hulde de
pijnlijke hersenen in een weldadigen staat van verdooving.

HOOFDSTUK II.
B urger-Afgevaardigd e.
Toen het jonge meisje eindelijk hij kwam met een heerlijk gevoel
van rust en welbehagen , had ze ruimschoots gelegenheid op haar
gemak na to denken.
Zoo , dus , dit was zijn huis ! Ze was werkelijk zijn gast , een bevrijde protégé , onder het dak van burger Deroulêde.
Hij had haar ontrukt aan de klauwen van de huilende menigte , gored
uit een meer dan hacheljjke positie , die ze zelf uitgelokt had : zijn
moeder had haar welkom geheeten , eon jong meisje , nauw de kinderschoenen ontwassen , met een lief zacht gezichtje , had haar verzorgd
en het haar aangenaam en behagelijk gemaakt.
Juliette de Marny was in het huis van den man , dien ze voor
God en voor haar vader gezworen had, to zullen achtervolgen met
haar haat en haar wraak.
Tien jaren waren sinds dien voorbijgegaan.
Liggend op het welriekende bed, dat de gastvrijheid van de D6roulede's
haar verschaft had , scheen ze die afgeloopen tien jaar voor haar
geestesoogen to zien voorbbtrekken — de vier eerste jaren na haar
brooder's dood , tot het oogenblik , waarop de oude hertog de Marny
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hem in het graf gevolgd was. Na die laatste opflikkering naast het
doodsbed van zijn zoon , was de geest van den ouden hertog voor goed
geknakt. Een zwijgende , ineengeschrompelde figuur was al wat er van
hem overgebleven was zijn verstand was weg , zijn memorie had hem
geheel begeven , hij was nog slechts een wrak , waarover moeder
Natuur zich eindelijk ontfermde , en dat ze tenslotte wegnam uit den
ziekestoel, die zijn wereld geweest was.
Daarna kwamen die weinige jaren in het klooster der Ursulinen.
Juliette hoopte , dat zij er roeping voor zou voelen haar heele ziel
haakte naar een godsdienstig leven in stille afzondering , naar ernstige,
plechtige geloften en dagen doorgebracht, in stil gebed en overpeinzingen,
die een onoverkomenlijke grens zouden opwerpen tusschen haar en de
herinnering aan dien vreeselijken nacht , toen ze , gehoorzaam aan haar
vader's wil , plechtig gezworen had , den dood van haar broeder te
zullen wreken.
Ze was nog pas achttien , toen ze voor het eerst het klooster betrad,
onmiddellijk na den dood van haar vader, toen ze zich heel eenzaam
voelde — geestelijk zoowel als lichamelijk — en steeds onder den
druk van dien verschrikkelijken eed.
Ze had er nooit met iemand over gesproken dan met haar biechtvader,, en hij, een eenvoudig man van groote verdienste en hoogst
geleerd mar met een volslagen gemis aan wereldkennis , wist waarlijk
niet wat haar in dezen te raden.
De Aartsbisschop werd geraadpleegd. Hij zou mogelijk dispensatie
willen geven en haar van die zoo hoogst ernstige gelofte ontslaan.
Toen dat id6e voor het eerst aan haar geopperd word , was Juliette
uitgelaten van blijdschap. Haar geheele natuur,, die au-fond luchthartig en kern gezond was , verzette zich tegen de onnatuurlijke taak,
die op haar jeugdige schouders was gelegd.
Het was alleen de godsdienst , die in die ongewone eeuw zoo'n
vreemdsoortig, dweperig karakter had aangenomen — die voor haar
die gelofte bindend maakte, en haar weerhield , lichtvaardig met dien
eed te breken.
De Aartsbisschop was iemand , wiens tijd zeer in beslag werd genemen door tal van plichten en verplichtingen. Hij beloofde deze
vreemde gewetenszaak in ernstige overweging te zullen nemen. Hij
wilde .geen geloften doen. Maar Mademoiselle de Marny was rijk : een
milde gift aan de armen van Parijs , of aan een of andere zaak die
den Heiligen Vader persoonlijk aan het hart lag , zou mogelijk Gode
meer welgevallig wezen dan het vervullen van een gedwongen gelofte.
Juliette wachtte binnen de kloostermuren rustig de beslissing van
den Aartsbisschop of in hetzelfde tijdstip , dat de grootste omwentelingen , die de wereld ooit gekend heeft , begonnen op te steken , die
heel Frankrijk in zijn grondvesten deed schudden.
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De Aartsbisschop had nu wel andere dingen om over te denken
dan over geheel apart staande gewetenskwesties. Hoogst waarschijnlijk
vergat hij Juliette geheel. Hb was bezig een vorst te troosten over
het verlies van zijn troon en zichzelf en zijn koninklijken hoer voor
to bereiden voor het schavot.
Het klooster der Ursulinen werd verwoest gedurende het Schrikbewind. Iedereen herinnert zich de Thermidor-slachtingen 1 ) , en de vier
en dertig nonnen , alle dochters van oud-adellijke Fransche families ,
die zoo blijmoedig naar het schavot gingen.
Juliette behoorde tot degenen , die niet veroordeeld werden. Hoe of
waarom , zou ze zelf Diet hebben kunnen zeggen. Ze was nog heel
jong en nog slechts een novice er werd haar toegestaan in afzondering
met Pètronelle, haar oude kindermeid to levee , die haar gedurende al
die jaren trouw was gebleven.
Daarna werd de Aartsbisschop vervolgd on in de gevangenis geworpen. Juliette deed de meest onzinnige pogingen om hem to zien
te krijgen , maar to vergeefs. Teen hij stierf, beschouwde zij den dood
van haar geestelijken raadsman als een directe vingerwijzing van God,
dat nu niets haar van haar eed zou kunnen ontslaan.
Ze had de onlusten van de Revolutie van uit het zolderraampje
van haar klein apartement in Parijs gadegeslagen. Bediend en verzorgd
door de getrouwe Petronelle , was zij genoodzaakt geworden van de spaarduitjes der waardige oude ziel to leven , daar op al haar bezittingen, op al de
goederen van de Marny's , de „dot", die ze mee naar het klooster had
genomen, beslag was gelegd door het Revolutionaire Gouvernement ,
aangesteld om ?ortuinen zoowel als personen gel* to maken.
Van uit dat zolderraampje had ze gezien hoe het schoone Parijs
zuchtte onder den onbarmhartigen geesel van den demon der verschrikking , dien ze zelf uitgelokt had, ze had het geraas gehoord van de
karren , die dag aan dag haar lading slachtoffers bracht naar den
onverzadelijken maker van deze Revolutie der Broederschap — de
Ze had het vroolijke luchthartige yolk van doze Ster-stad zien veranderen in krijschende beesten of wel tot roofdieren , haar vrouwen
tot geslachtslooze gieren , hun moorddadige klauwen slaande in alles
wat edel of voornaam of schoon was.
Ze was nog geen twintig , teen de z wakke wankelende vorst en
zijn heerschzuchtige volgelingen teruggesleept werden als een troop
vernederde gevangenen naar de hoofdstad , die ze getracht hadden
to ontvlieden.
Twee jaar later had ze de kreten vernomen van een geheel yolk ,
1) Thermidor. Maand in de tijdrekening der Fransche revolu tie 19 Juli(Vert.)
18 Aug.
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juichend bij een koningsmoord. Daarna kwam de moord op Marat,
door een jong meisje als zij zelf , Charlotte Corday die uit overtuiging een misdaad had begaan. — Grooter dan Brutus ! hadden sommigen haar genoemd. Grooter dan Jeanne d'Arc, want zij werd uit
de diepte van haar Bretonsch dorpje geroepen tot een zending van
kwaad en zonde , en niet tot een van roem en eer.
— Grooter dan Brutus !
Juliette volgde het verhoor van Charlotte Corday met al den hartstochtelijken ijver van haar zoo tot geestdrift geneigde natuur.
Denk toch eens even aan , wat een indruk dat wel moest maken
op het gemoed van dit jonge meisje , dat gedurende negen jaar —
de beste van haar leven — ook geleefd had met het idee aan een
verheven niissie , die Naar geheele hart vervulde.
Zij sloeg Charlotte Corday bij het verhoor nauwkeuring gade. Haar
natuurlijke afkeer voor dergelijke scenes bedwingend en tevens voor
de menigte , die er gewoonlijk naar kwam kijken , had ze zich een
weg gebaand tot in de voorste rij van de smalle galerij , vanwaar
men de geheele gerechtszaal van het Revolutionaire Comite kon overzien.
Zij hoorde de aanklacht , luisterde naar Tinville's toespraak en de
oproeping der getuigen.
- Dat is allemaal overbodig. Ik hob Marat gedood ! Juliette hoorde
duidelbk de frissche , jonge stem boven het gemompel van stemmen
boven de kreten van verwenschingen uitklinken ze zag het mooie ,
jeudige gezichtje met de kalme , onbewegelijke trekken.
— Ik bob Marat gedood !
En daar in de afgesloten ruimte , bestemd voor de burgers-afgevaardigden , tusschen degenen , die de gematigde partij der Girondijnen 1 )
vertegenwoordigden , zat Paul Deroulede , de man , dien zij gezworen
had to zullen vervolgen met een haat , even groot, even volkomen ,
als die welke Charlotte Corday's hand geleid had.
Ze sloeg, hem gedurende het verhoor gade on vroeg zich verwonderd of , of hij eenig idêe zou hebben van den haat , die hem beloerde ,
evenals ze dat Marat had gedaan.
Hij was heel donker,, bijna bronskleurig , een zoon van het Zuiden ,
met bruin haar , vrij van poeder , naar achteren gekamd , wat hem
veel moor het voorkomen van een geleerde dan wel van een wetgever
gaf. Hij sloeg vol ernst Charlotte Corday gade , en Juliette , die elke
beweging van hem naging , zag den deernisvollen blik , die de anders
zoo harde uitdrukking van zijn diepliggende oogen verzachtte.
Hij hield een hartstochtelijke rode , om haar to verdedigen : eon rede ,
die historisch is geworden. leder ander zou het 't hoofd gekost hebben.
4) Girondijnen. Gematigde partij in de Fransche revolutie, 4793 door de
Jacobijnen ten val gebracht, waarbij er 21 werden onthoofd.
(Vert.)
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Juliette was ten zeerste verwonderd over zijn moed , Charlotte
Corday te verdedigen stond gelijk met zich neer te leggen bij den
dood van Marat : Marat, de vriend van het yolk, Marat , bij wiens
graf zooveel goeds gezegd was , ja dien men zelfs vergeleken had met
den grooten Menschen-zoon.
Maar Deroulede's redo was geen verdediging , hij deed slechts een
beroep op het menschelijk gevoel. De meest welsprekendste man nit
die eeuw zoo rijk aan welsprekendheid, scheen woorden te vinden , die
gevoelige snaren deden trillen in het hart van doze zonderlinge aanhangers van Haat.
Iedereen rond Juliette luisterde als hij sprak : — Het is burger D6roulede ! fluisterden de bloeddorstige Amazonen , die op de galerij zaten
to breien.
Verdere uitleggingen werden er Diet gegeven. Een reusachtig prachtig ingericht kinderziekenhuis was dienzelfden morgen in Pals geopend geworden , een gift van burger Deroulede aan de natie. Heusch
hij had wel het recht een beetje to praten , als hij daar lust in had.
Zijn ziekenhuis zou heel wat verduisteringen dekken.
Zelfs de kwaadaardige Mountain , Danton , Merlin, Santerre haalden
de schouders op. — Het is Deroulede maar, laat hem maar praten
als hij er zin in heeft. Die arme Marat zei van hem , dat hij niet
gevaarlij k was.
Juliette hoorde alley , wat er zoo gesproken word. De breisters om
haar been spraken heel luid. Zelfs Charlotte werd bijna vergeten,
onderwijl Deroulêde sprak. Hij had eon mooie sonore stem, die machtig door de zaal klonk.
Hij was eerder klein , maar had breede schouders en een good gebouwd lichaam , zijn welverzorgde hand , kwam slank van uit de fijne
kanten lubben to voorschi,;n.
Charlotte Corday word veroordeeld. Zelfs Deroulede's welsprekendheid kon haar niet redden.
Juliette verliet in groote opgewondenheid de gerechtszaal. Ze was
nog heel jong : de tooneelen die ze twee jaar geleden bijgewoond had,
konden niet tinders dan levendig op de verbeelding van een jong
meisje werken , dat zoo geheel aan zich zelf overgelaten was.
'Vat een tooneelen ! Groote God !
En nu kwam het er slechts op aan , een gelegenheid of to wachten !
Charlotte Corday , de slechts ten deele ontwikkelde provinciaalsche ,
zou Mademoiselle de Marny , de nakomelinge van wel honderd hertogen , niet beschaamd maken , hertogen , die Frankrijk groot hadden
gemaakt, voor ze er toe kwam zich zelf to gronde te richten. Maar
ze kon maar geen vast plan formeeren.
Petronelle , die goede oude ziel haar eenige vertrouwde , was niet
van het stof gemaakt waaruit heldinnen voortkomen. Juliette voelde
,
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zich door plicht gedrongen , maar plicht , hoe goed ook , is niet zoo'n
gereede raadsman als liefde of haat. Het voorval voor Dêroulede's
huis was niet vooruit door haar bedacht. Een natuurlijke aandrift en
toevallig samenvallende omstandigheden hadden haar er toe gebracht.
Ze had gedurende den afgeloopen maand de gewoonte aangenomen ,
om de Rue Ecole de Mêdecine door te wandelen , schijnbaar om evenals de talrijke leegloopers , Marat's huis aan te gapen , maar in waarheid om Deroulede's huis op te nemen. Eens of twee keer zag ze hem
nit zijn wooing komen , of zijn huis in gaan. Eens zelf kon ze even
naar binnen gluren in de vestibule , en een jong meisje in een donkey
japonnetje en een sneeuwwit doekje om zien , die hem blijkbaar tot
de deur uitgeleide deed. Ecn andermaal zag ze hem op den hoek van
de straat , toen hij bezig was , datzelfde jonge meisje over het modderige
plaveisel heen to helpen. Hij was haar juist tegengekomen , en ze
droeg een mand met proviand : hij nam die van haar over en droeg
ze in huis.
Ridderlijk — dus ? — Zeker aangeboren , want het jonge meisje
was eenigszins mismaakt : ze had niet precies een bochel , maar een
beetje een hoogen rug en zag er zwak en weinig aantrekkelijk nit ,
met groote melancholieke oogen en een bleek , klein gezichtje.
Het was de gedachte can die kleine , ridderlijke daad , waarvan ze
den vorigen dag getuige was geweest , die Juliette er toe gebracht had,
die scene uit to lokken, maar als Dóroulede niet zoo tijdig tusschenbeiden was gekomen , had het leelijk voor haar kunnen afloopen. Maar
zij had op die tusschenkomst gerekend : het geheele plan was plotseling bij haar opgekomen , en ze had het doorgevoerd.
Had niet haar vader zelf tegen haar gezegd , dat als de tijd daar
was , God haar wel middelen aan de hand zou doen , om haar eed
na to komen ?
En nu was ze in het huis van den man , die haar broeder gedood
had en haar arme treurende vader krankzinnig had doen worden tot
aan zijn dood
Zou God's linger haar nu verder leiden , en haar wijzen , hoe ze
handelen moest , om haar eed gestand to doen?

HOOFDSTUK III.
Castvrijheid.

— Kan ik nu nog jets voor u doen , mademoiselle ?
De zachte , bedeesde stem wekte Juliette uit Naar overpeinzingen
over het verledene.
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Ze glimlachte tegen Anne Mie , en stale haar de hand toe.
— Ge zijt alien zoo vriendelijk voor mij geweest, zei ze , ik zou
nu graag willen opstaan en u alien bedanken.
- Sta niet op , voor ge u weer geheel beter voelt.
— 0 , ik ben nu weer heel wel , dat afschuwelijke yolk joeg me
zoo'n schrik aan , vandaar , dat ik flauw viel.
- Ze hadden u bijna gedood , als . . . .
— Zoudt ge mij ook willen zeggen , vaar ik ben? vroeg Juliette.
— In het huis van M. Paul Dêroulede — ik had eigentlijk moeten
zeggen van den burger-afgevaardigde Deroulêde. Hij onttrok u aan
het gepeupel , en bracht het daarna tot bedaren. ITU heeft zoo'n mooie
stem , dat hij iedereen naar hem kan doers luisteren , als hij dat
wil en . . . .
— En u houdt veel van hem , mademoiselle , is bet niet zoo ? voleindigde Juliette , met de oogen plotseling vol tranen.
— Ja natuurlijk houd ik veel van hem , antwoordde het jonge
meisje eenvoudig, terwij1 een trek van trouwe toegenegenheid haar
bleek gezichtje vermooide. — Hij en Mevrouw Deroulede hebben me
grootgebracht mijn ouders heb ik nooit gekend. Zij hebben mij verzorgd en vertroeteld , en al wat ik weet , heeft hij mij geleerd.
— Hoe noemen ze u , mademoiselle ?
- Ik heet Anne-Mie.
— En ik Juliette — Juliette Marny , voegde zij er hat aarzelend
aan toe. Ik heb ook geen ouders. Mijn oude kindermeid , Petronelle ,
heeft mij grootgebracht , en . . . . Maar vertel me nog wat meer van
M. Dêroulede — ik ben hem zooveel verplicht , ik zou hem zoo graag
wat beter kennen.
— Mag ik uw haar opmaken? vroeg Anne-Mie , alsof ze opzettelijk
een rechtstreeks antwoord Wilde yermijden. M. D6roulede is in de
salon met madame. U kunt hem daar dan van aangezicht tot aangezicht zien.
Juliette vroeg niets meer , maar liet toe , dat Anne Mie haar kapsel
in orde bracht , haar een schooners halsdoek leende en verder alle sporen
van haar vreeselijk avontuur deed verdwijnen. Ze gevoelde zich verlegen
en bedroefd. Anne Mie's beminlijkheid bracht haar in de war. Ze begreep
niet recht , welke positie het jonge meisje in Deroulêde's huis innam.
Was ze familie van hem, of wel juffrouw van gezelschap ? In deze
moeielijke tijden kon het best wezen , dat ze beide was.
In elk geval was zij een speelnoot uit de kinderjaren van den
burger afgevaardigde — of als zijn gelbke of als dienstbare; Juliette
had er heel veel voor gegeven , als ze dat had kunnen vaststellen.
Met het wonderbare instinkt , vrouwen van temperament eigen , had
ze dadelijk Anne Mie's liefde voor D6roulkle geraden. De ziel van
het ongelukkige mismaakte jonge meisje scheen , als geelectriceerd ,
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alleen al bij het noemen van zijn naam , haar geheele gezichtje veranderde dan. Juliette vond haar in zoo'n oogenblik zelfs mooi.
Zij bekeek zich zelf met een kritischen blik in den spiegel , en
stak een krul vast , eigenlijk op zijn mooist, als ze weerbarstig
was. Ze ontleedde haar eigen gezichtje nauwkeurig , en waarom ? dat
zou ze zelf niet hebben kunnen zcggen : zeker nog zoo'n bizonder fijn
vrouwelijk instinkt.
De smaak voile eenvoud van de heerschende mode stond haar buitengewoon goed. De lijn van het middel eon beetje hoog , maar duidelijk
omschreven eon voorlooper van de latere nog meer geaccentueerde
mode — gaf gratie aan haar eenigszins spichtige ledematen , en deed
haar gestalte op zijn voordeeligst uitkornen. De halsdoek met fijne
kant omzoornd , en keurig geplooid over de borst , verzachtte de lijnen
van haar meisjesachtige buste en schouders.
En haar haar geleek wel een aureool rond haar bevallig , pikant
gezichtje. Zacht , mooi , on krullend, golfde het als een gouden stralenkrans rond het mooiste kleine kanten mutsje , dat men zich
denken kan.
Ze draaide zich om, en wendde zich tot Anne Mie , gereed om haar
nit de kamer to volgen , en het misdeelde jonge meisje zuchtte , terwijl haar eigen boezelaar gladstreek , on nog eon laatste hand
legde aan Juliette's kleeding
De tijd voor het avondmaal ging as een droom voor Juliette voorbij.
Ze had zoo lang alleen geleefd , en zich zoo aan haar eigen gedachten overgegeven , dat ze nauwelijks moist noch begreep , wat er
om haar heen voorviel. Op het tijdstip dat het innerlijke leven van
Frankrijk voor het eerst zich zelf handhaafde , om daarna alles to
verwoesten wat haar in haar dolzinnig voornemen verhinderde , was
zij gebonden aan den ziekestoel van haar halfwijzen wader en daarna
hadden de beschermende muren van het Ursulinen-klooster ver van
haar gehouden de werkelijk ernstige beteekenis van het groote conflikt
tusschen de oude Era en de nieuwe.
Dêroulêde was noch een geleerde, noch precies een revolutionnair
zijn theorieen waren eutopieön en hij had een buitengewoon groot
medegevoel voor zijn medemenschen.
Na de eerste gebruikelijke begroetingen met Juliette, had hij een
gesprek voortgezet met zijn moeder,, dat door het binnenkomen van
het jonge meisje onderbroken was.
Hij scheen weinig notitie van haar to nemen , ofschoon bij wijlen
zijn donkere , doordringende oogen de hare zochten , alsof hij haar in
het gesprek Wilde mengen.
Hij sprak over het gepeupel van Parijs , dat hij klaarblijkelijk zoo
goed begreep. Voorvallen , zooals Juliette er een uitgelokt had, hadden
voor dien dikwijls geleid tot roof en diefstal, ja tot doodslag maar
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voor het huis van den burger-afgevaardigde Dêroulede was alles al
rustig een half uur na de ontsnapping van Juliette aan die huilende,
beestachtige menigte.
Hij had ongeveer een twintig minuten tot hen gesproken , en ze
waren heel stil heengegaan , zonder ook maar een haar op zbn hoofd
te krenken. Hij sclieen van hen te houden : en to wezen hoe het kleine
beetje goeds te vinden dat onder die harde korst van kwaad in hun
binnenste aanwezig was , een korst, die door ellende in hun hart was
gevormd.
Eens richtte hij zich eenigszins bruusk tot Juliette :
— Vergeef me , mademoiselle , maar voor uw eigen veiligheid
moeten wij u hier een tijd gevangen houden. Niemand zal u onder
dit dak eenig kwaad doen , maar het zou heusch niet geraden voor u
wezen , van avond de naburige straten door to gaan.
— Maar ik moot wel gaan , monsieur. Heusch , heusch ik moot
wel zei ze ernstig , ik hen u heel dankbaar , maar ik kan Ntronelle
niet alleen laten.
- Wie is Petronelle ?
— Mijn goede , oude kindermeid , monsieur. Ze heeft me nooit
alleen gelaten. Denk eens aan , hoe angstig en verdrietig ze wel moot
wezen , als ik zoo lang wegblijf!
— Waar woont ze?
— In de Rue Taitbout No. 15 , maar
— Wilt u mu toestaan , haar een boodschap over to brengen —
haar to vertellen , dat u veilig onder mijn dak vertoeft en dat het
voor u beter is , voorloopig daar to blbven?
— Ads u dat het besto lijkt , monsieur , antwoordde zij.
Innerlijk beefde ze van opwinding. God had haar niet alleen naar
dit huis gevoerd. Hij wilde ook , dat zij daar zou blbven.
— In wiens naam moot ik de boodschap overbrengen, mademoiselle ?
vroeg hij.
- Mijn naam is Juliette Marny.
Ze kook hem doordringend aan , toen zij dat zeide , maar er was
niet het geringste teeken in zijn bewegelijk gezicht , dat aantoonde,
dat hij den naam herkend had.
Tien jaar is eon lange tijd , en een ieder had zooveel doorgemaakt
gedurende die jaren! Een gevoel van intense woede kwam er in
Juliette's hart, toen ze tot de treurige ontdekking kwam , dat hij
alles vergeten was. Die naam zei hem niets. Het herinnerde hem
niet aan het feit , dat zijn hand bevlekt was met blood. Gedurende
tien jaren had ze geleden , had ze met zich zelf gevochten, gevochten
voor hem als het ware , tegen het Noodlot, dat haar voorbestemd
had, zich met hem to meten , en in dien tusschentijd was hij het
vergeten of ten minste dacht hij er niet moor aan.
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Hij boog voor haar en ging de kamer uit.
Het gevoel van boosheid zakte , en ze bleef alleen met Madame
D6roulede : dadelijk daarop kwam Anne Mie binnen.
De drie vrouwen praatten onder elkaar,, wachtende op de terugkomst van den Neer des huizes,
Juliette voelde zich , ondanks haarzelf,, wel to moede , ja bijna gelukkig. Ze had zoo lang met Petronelle op dat ongelukkicr e kleine
zolderkamertje gewoond , dat ze genoot van de comfort in bdeze beschaafde omgeving. Het was natuurlijk niet zoo groot of prachtig als
haar wader's vorstelijke woning tegenover bet Louvre , nu een wrak ,
sinds het geannexeerd was door het comitê van de nationale defensie ,
en ingericht tot kazerne. Maar D6roulede's woning was werkelijk
hoogst smaakvol. Het fijne porselein op den hoogen schoorsteenmantel ,
de bier en daar door de kamer verspreide, met zorg gekozen meubelen,
en dan door de open porte-brisêe de aangename aanblik van den avondmaaldisch , zoo sierlijk aangericht met het fijne witte damast en fonkelend van zilver,, dat alles sprak van goeden smack, gewoonten van
luxe en elegance , die de geest van Gelijkheid en Anarchie nog niet
had weten to verdrij ven.
Toen Dêrouli)de terugkwam , bracht hij een atmosfeer van groote
opgewektheid mee.
De straat was nu rustig, en toen hij langs het ziekenhuis kwam
zijn eigen geschenk aan de natie — had men hem luide toegejuicht.
Een paar ironische stemmen hadden wel gevraagd, wat hij met de aristo
en haar kanten falbela's gedaan had , maar daar was het ook bij gebleven,
en Mademoiselle Marny behoefde zich niet verder ongerust to makes.
Hij had Petronelle meegebracht : zijn overgroote gastvrijheid zou
hem er toe gebracht hebben, Juliette's geheele dienstpersoneel bij zich
in huis to nemen , als zij het bezeten had.
Zooals het nu was , hadden de tranen van geluk , die de oude
trouwe ziel in ruime mate geschreid had, zijn vriendelijk hart goed
gedaan. Hij hood haar en haar jonge meesteres huisvesting aan , tot
die kleine wolken overgedreven zouden zijn
Daarna raadde hij aan, naar Engeland uit to wijken. Dat was voor
hot oogenblik werkelijk het veiligste, want Mademoiselle Marny had
jammer genoeg de attentie van het Parijsche gepeupel op zich gevestigd. Zonder twVel zou haar naam in de komende dagen op do
lijst der Jerdachten " genet worden. Ze zou buitenslands heusch het
veiligste zijn , en kon niet beter doen dan zich zelf onder de bescherming stollen van dien engelschen enthousiast , die al zoo menig
vervolgd Franschman had helpers ontsnappen aan de verschrikkingen
van de Revolutie: de man , die zoo'n doom in het oog was van het
Comitê du Salut-Public en die bekend was onder den naam van den
Rooden Pimpernel.
—

.
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1100FDSTUK IV.
De trouwe Waakhond.

Na het sourer praatten ze over Charlotte Corday. Juliette hield de
herinnering aan die heldin bij zichzelf levendig , en mocht er graag
over spreken. Zij scheen een rechtvaardiging voor haar eigen daden ,
die op de een of andere wijze rechtvaardiging noodig schenen te hebben.
Zij hield er van Paul Deroulede te hooren spreken vond het heerlbk , zijn geestdrift op te wekken en zijn ernstig, eenigszins streng ,
gezicht te zien oplichten in het vuur van zijn betoog.
Zij maakte zich openlijk bekend als de dochter van den hertog de
Marny. Toen zij den naam van haar vader noemde en lien van haar
broeder , die in een duel gedood was , zag ze , dat Deroulêde haar
lang en onderzoekend aankeek. Blijkbaar was hij nieuwsgierig , of zij
jets wist ; maar zij beantwoordde zijn blik zoo onbevangen en open ,
dat hij klaarblijkelijk gerustgesteld was.
Madame Dêroulede scheen niets van de omstandigheden van dat
duel of te weten. Hij trachtte Juliette aan het spreken te krijgen over
haar broeder. Ze beantwoordde zijn vragen heel openlijk, maar uit
hetgeen ze zeide , was totaal niet op te maken , dat ze wist , wie
haar broer gedood had.
Ze wilde , dat hij weten zou , wie ze was. Als hij een vijand in
haar yreesde , was er nog tijd genoeg voor hem , om zijn deur voor
haar te sluiten.
Maar in minder dan gem tijd had hij haar op nieuw in de warmste
bewoordingen — bescherming onder zijn dak aangeboden.
Tot dat wij het klaar kunnen spelen , u naar Engeland te doers
oversteken , voegde hij er met een lichten zucht aan toe , alsof het
hem speet , van haar te moeten scheiden.
In Juliette's oogen scheen hij totaal onverschillig voor het leed dat
hij haar en haar vader aangedaan had : zich zelf beschouwend als een
wrekende geest met een vlammend zwaard , die den moordenaar van
haar broeder als een meedoogenlooze Nemesis 1 ) zou achtervolgen , had
zij liever gezien , dat hij in verwarring was geraakt tegenover haar,
ja dat hij bevreesd was geworden voor haar , al was ze dan ook maar
een hulpeloos jong meisje.
Zij begreep niet , dat hij in den eenvoud zijns harten alleen maar
wenschte , het weer goed te maken.
De twist met den jongen Vicomte de Marny was hem opgedrongen,
de str0 was eerlijk en fair geweest , en van zijn karat met het zicht1) Nemesis (Grieksche myth.) Godin der wrekende gerechtigheid. (Vert.)
rK ZAL HET VEEGELDEN.
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bare verlangen , den jongen man te sparen. Hij was alleen een werktuig van het Noodlot geworden , maar hij was blij , dat het Noodlot
hem nog eens als zijn werktuig gebruikte , doch ditmaal om zijn
zuster te redden.
Onderwij1 Déroulede en Juliette samen praatten , ruimde Anne Mie
de tafel af, en ging daarna op een laag stoeltje aan de voeten van
Madame zitten. Ze nam geen deel aan het gesprek maar zoo nu en
dan voelde Juliette de nielancolieke oogen van het meisje bijna verwijtend op haar gericht.
Toen Juliette zich met Petronelle teruggetrokken had, nam Deroulêde
Anne Mie's hand in de zijne.
— Je zult vriendelijk voor onze gast wezen , niet Anne Mie ? Ze
lijkt zoo alleen en heeft heel wat doorgemaakt.
- Niet meer dan ik , mompelde het jonge meisje onwillekeurig.
— Ben je niet gelukkig , Anne Mie? Ik dacht . . . .
— Kan een ongelukkig , mismaakt schepsel ooit gelukkig zijn ? zei
ze met plotselinge bitterheid, terwijl tegen haar wil de tranen haar
in de oogen sprongen.
— Ik dacht niet, dat ge ongelukkig waart , antwoordde hij , en er
was deernis in zijn stem , — en noch in mijn oogen noch in die van
moeder ben je in eenig opzicht mismaakt.
Haar stemming sloeg in eons om. Ze nestelde zich in zijn armen
en drukte zijn ,hand vol warmte.
— 0 vergeef het me maar ! Ik . . . . ik weet niet , wat me van
avond scheelt zei ze met een zenuwachtig lacbje.
— Laat eens kijken , je vroeg me of ik vriendelijk Wilde wezen
tegen Mademoiselle iVIarny , is het niet zoo ! Hij knikte glimlachend.
— Natuurlijk zal ik vriendelijk tegen haar zijn. Is een ieder niet
altijd vriendelijk tegen iemand , die jong en mooi is , en groote,
smachtende oogen , en zacht , krullend haar heeft! Ach ! wat is voor
sommige menschen het pad toch geeffend in het levee ! Wat verlang
je dat ik doen zal , Paul? Haar bedienen ? Haar kleine kamenier zijn ?
Haar zenuwen tot bedaren brengen of wat dan? Ik zal alles doen ,
ofschoon ik in haar oogen altijd een ongelukkig, mismaakt schepseltje
zal blij ven , iemand, waar men medelijden mee meet hebben , de
onschadelijke, noodzakelijke waakhond
Zij hield even op en zei hem toen„ nacht,” en draaide
ar in den hand , een tengere
zich om , om heen te gaan met de kandea
deerniswaardige verschijning met die hooge schouders, waarvan Dêroulede
beweerd had, dat hij ze niet kon zien.
De kaars flikkerde door den tocht en haar schijnsel verlichtte het
magere, gedrukte gezichtje , en de groote droefgeestige oogen van den
trouwen waakhond.
— Die waken kan en bijten! zei ze half luid , teen ze haar kamer
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binnenwipte. — Want ik vertrouw je niks , fijne madam en er was
jets in die komedie van van middag , dat ik nog niet goed begrijp.
HOOFDSTITK V.
Een Dag in de Bosschen.

Maar terwij1 Frankrijk's zonen en dochters bezig waren , hun steden
to doen weerklinken van gekrijsch en geschreeuw, , hun spotlust
botvierden en overal verschrikking brachten door bloedige schavotten ,
konden ze moeder Natuur niet verhinderen , haar gang to gaan.
Juni , Juli en Augustus hadden andere namen gekregen — ze werden
nu Messidor , Thermidor en Fructidor genoemd , maar onder die nieuwe
namen gingen ze toch voort over de aarde de zelfde oude vruchten ,
dezelfde bloemen , het zelfde gras in de weiden en bladeren aan de
boomen uit to strooien.
Messidor bracht zijn overvloed van wilde rozen aan de hagen , even
goed als de oude Juni dat gedaan. had. Thermidor bedekte de dorre korenvelden met een vurigen mantel van vuurrode papavers , en Augustus ,
al hoewel nu Fructidor geheeten , kleurde de wilde zuring met groote
touffen van rood, en bracht het eerste rozige waas op de bleeke
wangen van de rijpende perziken.
En Juliette — jong , meisjesachtig , vrouwelijk inconsequent —
-smachtte naar buiten zijn en naar zonneschijn — verlangde naar een
heerlijke wandeling door de bosschen, naar het gezang der vogeltjes en
naar groene weiden , bezaaid met madeliefjes.
Ze had vroeg in den morgen het huis verlaten : in gezelschap van
Paronelle en was met de boot tot Suresnes gegaan. Le hadden wat
brood en versche boter, een beetje wijn en vruchten in een mandje meegenomen , en waren van plan , vandaar door de bosschen terug to wandelen.
Het was er zoo vredig , zoo rustig: zelfs het rumoer van het
schreeuwende , joelende Pal* drong niet tot de dichte kreupelboschjes
van Suresnes door.
Het leek haast of dit kleine , ouderwetsche dorpje vergeten was door
Frankrijk's verwoesters. Het had nooit tot vorstelbke residentie gediend,
zijn bosschen waren nooit gebruikt voor koninklijke sport : er viel hier
Diets to wreken op de vredige vlakten on dommelige , geurige weiden.
Juliette bracht een heerlijken dag door ; ze hield van bloemen , en
boomen on vogels , en Pêtronelle was zwijgzaam on sympathiek. Toen
de namiddag ten einde neigde , on het tijd werd naar huis to gaan ,
keerde Juliette zich met een zucht stadwaarts.
Gij kept allen wel dien weg door de bosschen , ten noordwesten van
Parijs: zoo lommerrijk en eenzaam. Geen zware eeuwenoude boomen .
geen prachtige eiken of antieke olmen , maar onnoemelijke slanke

36
hazelnootenstruiken met kamperfoelie , zoo heerlijk van geur en zoo
vredig na dat vreeselijke stadsrumoer.
Gehoorzamend aan Madame Deroulede's wenk , had Juliette een
driekleurige sjerp omgedaan , terwijl een Phrygische mots van rood laken
met aan de eene leant de onvermijdelijke roset, haar gelokt hoofdje versierde.
Ze had een grooten ruiker bloemen gepluEt , prayers , margrieten
en blauwe lupinen — moeder Natuur's aandeel in de nationale kleuren —
en zooals zij daar heen wandelde tusschen die boschrijke dreven , leek
ze net een aardige boschnimf, een slanke bloem — terwijl moeder
Pêtronelle achter haar aan trippelde , als een oud heksje.
Plotseling bleef ze staan , want op korten afstand van haar had ze
het geluid van voetstappen gehoord op den met bladeren bedekten
bodem , en het volgend oogenblik wrong Paul Deroulede zich door het
kreupelbosch heen , en kwam haastig op haar af.
— Wij maakten ons thuis toch zoo angstig over u! zei hij, bijna
bij wijze van verontschuldiging.
Mijn moeder werd zoo ongerust . . . .
— Dat u om haar gerust te stollen op den zoek ging naar mij !
viel zij hem met een vroolijk lachje in de redo , de lach van een
Jong meisje , ter nauwernood vrouw , die voelt, dat ze er goed uitziet , aardig is , om mee te praten , die voor het eerst haar vleugels
voelt , vleugels , die haar voeren kunnen ver , ver weg naar dat dwaze,
vroolijke land , dat de verbeelding vrij spel laat , het land der
Romantiek. Ach, haar vleugels ! maar haar macht eveneens ! die
teedere , subtiele macht van de vrouw : het juk , dat de mannen liefbebben , waar ze op schimpen , om het toch weer op nieuw in liefde
aan te nemen , het juk dat hen tot slavers maakt, en hun een machtig
gevoel van geluk heeft.
Wat een heerlijke dag was het geweest ! En tech, onverdeeld gelukkig
niet heelemaal.
Pêtronelle was een beetje suf en Juliette nog to jong , om genoeg
to hebben aan haar eigen gedachten. Nu scheen de dag opeens volmaakt. Er was nu iemand , om met haar de bekoring van het bosch to
genieten , en de schoonheid to bewonderen van den azuren hemel , die
door het dichte bladerdak van de met liamperfoelie omslingerde boomen
heengluurde. Er was nu iemand , met wien ze kon praten, iemand ,
die het frissche. witte japonnetje kon bewonderen, dat Juliette dien
morgen aangetrokken had.
— Maar hoe wist u , waar u mij kon vinden? vroeg ze met een
zweem van behaagzucht in haar stem.
— Ik wist het niet , antwoordde hij rustig. Ze vertelden mij , dat
naar Suresnes was gegaan , on van plan waart door de bosschen
terug to wandelen. Dat maakte me beangst , want u zult de mordwestelijke barriere moeten passeeren , en . . . .
Welnu?
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Hij glimlachte en keek een oogenbiik vol ernst naar de lieve verschijning voor hem.
— Ja , ziet u! zei hij vroolijk , die driekleurige sjerp en de roode
muts zijn niet precies voldoende , om u te vermommen. Ik vermoedde
wel , dat uw een schoon japonnetje aan zou hebben , en dat er wel
wat oude kant op zou zitten.
Zij lachte opnieuw en met haar slanke wingers lichtte ze haar
aardig neteldoeksch japonnetje op en liet hem een weelde van witte
zijden strooken zien.
— Hoe vreeselijk onvoorzichtig en kinderachtig ! zei hij bijna raw.
— Zoudt ge mij liever plomp en vuil zien om een waardig geheel
met uw partijgenooten te vormen ? viel ze hem in de rede.
Zijn meesterachtige toon verbitterde haar, zijn houding leek haar
eigenwijs en akelig bescherinend , en net als de zon plotseling achter
een wolk verdwijnt , zoo maakte haar kinderlijke vreugde plotseling
plaats voor een gevoel van onuitsprekelijke teleurstelling.
— Ik vraag u nederig om vergiffenis , zei hij kalm. En moet uw
vriendelijke toegevendheid inroepen voor mijn stemming: maar ik heb
me ook zoo ongerust gemaakt . . . .
— Waarom zoudt u ongerust over mij wezen?
— Le had gemeend , dit onverschillig te zeggen , alsof het haar
weinig kon schelen , vat wel het antwoord zou zijn : maar in haar
pogen om haar stem onverschillig to doers klinken , kreeg deze
iets aanmatigends een overblijfsel uit de dagen , toen ze nog de dochter was van den liertog de Marny , de rijkste en hoogst geborene
erfdochter in Frankrijk.
— Was dat verwaand? vroeg hij eenigszins ironisch , in antwoord
op haar eigen uit de hoogte toon.
— Het was eenvoudig onnoodig , gaf ze ten antwoord.
— Ik heb al zooveel lasten op uw schouders gelegd, dat ik heusch
niet verlang , er nog die van angst om mij , bij te voegen.
— U heeft geen lasten op mij gelegd , zei hij rustig , behalve die
van dankbaarheid.
— Dankbaarheid ? Wat heb ik dan gedaan ?
— Ti deedt een dwaze ondoordachte daad vlak voor mijn deur en
gaf mij de leans, mijn geweten te bevrijden van een zwaren last.
— Op welke wijze dan ?
— Ik had nooit gedacht , dat het Lot mij zoo gunstig zou wezen ,
mij in de gelegenheid te stellen , een lid van uw familie een kleinen
dienst te bewbzen.
— Ik weet wel, dat u mij laatst het leven hebt gered , Monsieur
Deroulede. Ik weet ook wel , dat ik nog steeds in gevaar verkeer, , en
dat ik mijn veiligheid aan u te danken heb.
— Weet u ook , dat ik den dood van uw broer op mijn geweten heb?
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Ze klemde de lippen vast op elkaar , niet in staat, om te antwoorden , boos op hem , dat hij plotseling, zonder eenige waarschuwing,
de hand legde op die verborgen wonde.
— Ik was al door van plan , het u te vertellen , ging hij eenigszins gejaagd voort ; want het scheen me haast toe, of ik u deze
laatste dagen bedroog. Ik veronderstel , dat u niet geheel hunt beseffen ,
wat het voor mij is , u dit nu te vertellen ; maar ik meen , dat ik u
dat verschuldigd ben. In latere jaren mocht u daar eens achterkomen
en dan de dagen betreuren , die u onder mijn dak hebt doorgebracht.
Ik noemde u een oogenblik te voren kinderachtig , maar dat moet
u mij maar vergeven; ik weet , dat u een vrouw is , en hoop daarom,
dat u mij zult begrijpen. Ik doodde uw broeder in een eerlijken strijd.
Hij beleedigde me op een wijze, als nog molt een man beleedigd is ..
— Is het bepaald noodzakelijk , M. Deroulede , dat u mij dat alles.
vertelt ? vigil ze hem eenigszins ongeduldig in de rede.
- Ik meende , dat u het weten moest.
— U moet weten, dat ik daarentegen nu niet meer in de gelegenheid ben,
den twist van mijn broeder van zijn gezichtspunt te hooren verdedigen.
Op het oogenblik dat die woorden aan haar lippen ontsnapten , besefte ze pas hoe vreeselijk wreed die waren. Hij gaf geen antwoord ;
hij was te ridderlijk , te welopgevoed , om haar jets te verwijten. Mogelijk begreep hij nu voor het eerst , hoe bitter zij haar broeder's dood
betreurd had , en hoe hevig zij moest lijden , nu ze zich van aangezicht
tot aangezicht beyond met zijn moordenaar. Le wierp een haastigen
blik op hem , door haar tranen keen. Ze had innigen spijt van haar
gezegde. Het leek haar toe , alsof er twee tegenstrijdige naturen in
haar om den voorrang streden.
Het noemen van haar broeder's naam , de herinnering aan lien
vreeselijken nacht bij zijn lijk , aan die vier jaren , waarin ze haar
zieken vader dag aan dag zag verminderen , scheen in haar een geest
van verzet , van kwaad op te waken , die , dat voelde ze wel, niet
geheel uit haar zelf voortkwam.
In het bosch was het nu volmaakt stil. Het was al laat in den
middag en ze hadden het lieve, landelijke dorpje Suresnes reeds lang
achter zich gelaten , en naderden steeds meer het groote , anarchistische,
dood en verderf verspreidende Parijs. In dit gedeelte van het bosch
waren de vogels hun nestjes ontvloden ; de boomen van onderen van
hun bladertooi ontdaan , net reusachtige spookverschijningen, teekenden
zich met hun toppers naargeestig tegen den onbewegelijk stillen hemel af.
In de verte , van achter de barrieres, op een paar mijlen afstands,
hoorde men het bulderen van een kanon.
— Ze zijn bezig de barrieres to sluiten , zei hij na een lange pauze
Ik ben blij , dat ik het geluk had , u tegen to komen.
Ulm :
— Het was heel vriendelijk van u , mar mij to zoeken , antwoordde
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ze week. — Ik meende het niet, wat ik daar net tegen u zei
— Ik bid u , spreek er niet meer over. Ik kan het zoo best begrijpen. Ik wenschte alleen maar . . . .
— Het zou , dunkt me , bet beste wezen als ik uw huis verliet , hernam
ze zacht. Ik ben al heel ondankbaar geweest , waar u zoo gastvrij waart.
Pêtronelle en ik kunnen gemakkelijk weer naar onze oude kamers
terugkeeren.
— Gij zoudt mijn moeder's hart breken , als gij Naar nu verliet ,
zei hij , bijna ruw. — Zij is heel veel van u gaan houden en weet ,
even goed als ik , aan welke gevaren u zoudt bloot staan , als u mijn
huis verliet. Mijn ruwe , vieze partijgenooten voegde hij er met bitter
sarcasme aan toe , hebben dat voordeel , dat ze mij goedgunstig gezind
zijn, en u geen kwaad zullen doen , zoolang u onder mijn dak
vertoeft.
— Maar gij dan . . . . mompelde ze.
Ze voelde wel , dat ze hem diep gegrieft had, en was half boos op
zich zelf , omdat ze nu zoo ondankbaar leek , en toch ook weer kinderlijk verbeugd, dat ze in hem dat mentorachtige in zijn hooding onderdrukt had , dat hij bezig was tegenover haar aan te nemen.
— U behoeft niet , bang te wezen , dat mijn tegenwoordigheid u
nog langer zal hinderen, mademoiselle , zei hij koel. 1k kan volkomen
begrijpen , hoe hatelijk dat voor u wezen moet , ofschoon ik wilde, dat
u ten minste kon gelooven in mijn oprechtheid.
— Gaat u dan weg?
— Niet uit Partis , in elk geval. Ik heb de post aangenomen van
Gouverneur van de Conciergerie.
•
— Ach ! — waar de arme koningin
Ze hield plotseling op. Die woorden klonken in de ooren van het
Fransche yolk als verraad.
Instinktmatig en haastig , zooals een ieder in die dagen deed ,
wierp ze een vluchtigen blik achter zich.
— U behoeft niet bevreesd te wezen, zei hlj , er is bier niemand
dan Pêtronelle.
— En u.
— 0 , ik bedam u woorden volkomen. Arnie Marie-Antoinette !
— U beklaagt haar ?
— Hoe zou ik anders kunnen ?
— Maar u behoort toch tot die vreeselijke Nationale Conventie,
die zal trachten haar to veroordeelen , en haar te laten onthoofden
evenals ze den koning gedaan hebben ?
- Ik behoor tot de Nationale Conventie. Maar ik zal haar niet veroordeelen , noch deel hebben aan een andere misdaad. Ik ga als Gouverneur
van de Conciergerie in baar nabijheid , om haar to helper , ais ik kan.
— Maar 1.11V populariteit — uw leven
als gij haar to hulp komt ?
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- Zooals u zegt, mademoiselle, het kost mij misschien mijn leven,
als ik haar help , zei hij eenvoudig.
Ze keek hem met hernieuwde verbazing aan.
Wat waren de mannen toch vreemd in die dagen ! Paul Deroulede
de republikein , de erkende lieveling van het naar willekeur handelend
Fransche yolk , was op het punt , zijn leven te wagen voor de vrouw ,
die hij had helpers onttroonen.
Zijn medelijden strekte zich niet alleen uit tot het gepeupel van
Parijs neen ook tot Charlotte. Corday , ofschoon hij er niet in geslaagd
was , haar to redden, en nu weder tot de arme, verstooten koningin.
Ze vond dat er nu op zijn gezicht een eigenaardige trek lag , een
trek van overwinnen of sterven.
- Wanneer vertrekt gd ? vroeg ze.
- Morgenavond
Ze zei niets meer. Vreernd genoeg had haar een onverklaarbare
melancolie bevangen. Dat kwam zeker door de nabijheid van de stad.
Ze kon al reeds het bekende geluid van de Joffe roffels hooren , het
luide opgewonden geschreeuw van de menigte , die nu op dezen tijd
van den avond oin de poorten van Parijs geschaard stonden , om getuige te wezen van de een of andere belangrijke vangst , mogelijk wel
van zoo'n gehaten aristocraat , die trachtte aan de wraak van het
Yolk te ontsnappen.
Ze Madden nu den zoom van het woud bereikt , en al voortwandelende
vielen ongemerkt een voor een de bloemen uit haar hand , die ze met
zooveel vreugde geplukt had. Eerst de blauwe lupinen : hun met
knoppen beladen hoofdjes waren zwaar en vielen dadelijk op den grond;
na hen kwainen de margrieten aan de beurt zij lagers als een dicht
tapijt achter haar op het gras. Dc roode papavers waren het lichtste ,
hun donne slanke stolen bleven langer in haar hand dan de rest.
Maar eindelijk liet ze die ook vallen een voor een , als groote blooddroppels , die fonkelden, als haar lang wit kleed ze beroerde.
Deroulede was in zijn eigen gedachten verdiept , en scheen geen
acht op haar to slaan. Bij de barriêre echter , bezon hij zich,
en haalde de passen to voorschijn, die alleen in staat waren , Juliette
en Petronelle ongemoeid weer in de stad to doen komen. Wat hem
betreft, in zijn kwaliteit van burger-afgevaardigde kon hij gaan en staan,
waar hij wilde.
Juliette huiverde , tom de groote poorten zich met een zwaren
slag nate'. haar sloten. Die scheen zelfs de herinnering aan dat
heerlijke dagje, dat voor een korte wijle zoo onverdeeld gelukkig was
geweest , buiten to sluiten. Ze kende Parijs niet zoo heel goed , en
was benimwd , waar wel die sombere Conciergerie lag, waar een
onttroonde vorstin haar laatste dagen sleet in smartelijke herinnering
aan het verleden. Maar toen ze de brug overliepen , herkende zij al
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de massieve torens van de groote stad : Notre Dame , de sierlijke spits
van de Sainte Chapelle , den somberen omtrek van St. Gervais en
achter haar het Louvre zoo rijk aan geschiedenis, zoo onnavolgbaar rijk.
Hoe klein leek haar eigen leed te midden van dat groote bloedige
drama, waarvan de laatste akte zelfs nog niet begonnen was. Haar
eigen wraakneming , haar eed, haar wederwaardigheden , wat waren
zij in vergelijking met die groote vlammende Nemesis , die een troop
omvergeworpen had , met die eed van vergelding die duizenden tegen
duizend anderen afgelegd hadden , met die lange reeks van vernederingen , met die droeve geschiedenis van een koningsmoord of
broedermoord, met de vreeselij ke dingen , die zich nog een voor een
moesten ontplooien
Ze voelde zich klein en nietig : beschaamd over het genot , dat ze
in de bosschen had gehad , over het vroolijke , luchthartige gevoel ,
dat ze toen had , beschaamd ook over het plotselinge gevoel van modelijden en bewondering voor den man , die haar en haar familie zoo'n
diep onrecht aangedaan had , een onrecht, dat ze in haar zwakheid en
wankelmoedigheid niet vermocht te wreken.
De machtige omtrek van het Louvre scheen sarcastisch te grijnzen
bij haar zwakheid, de zwijgende rivier den spot te drijven met haar
en haar weifelende voornemens.
De man toch naast haar had yolgens haar mooning , haar en de haren
nog veel dieper getroffen dan de Bourbons het zijn yolk gedaan hadden.
Het Fransche yolk was bezig wraak te nemen en God had haar
aan den avond van dozen laatsten gelukkigen dag van haar leven op
nieuw aangevuurd, haar eed gestand te doen.

HOOF DSTUK VI.

De Roode Pimpernel.
Het was een paar uur later. De dames zaten angstig en zwijgend
bij een in de zitkamer.
Al heel gauw na het souper was er bezoek gekomen voor Paul
Deroulêde , en deze had zich nu al twee uur lang met zijn bezoeker
in zijn studeervertrek opgesloten.
Het was een lange , eenigszins lummelige figuur , die daar tegenover
den burger-afgevaardigde aan tafel zat. Op een stool naast hem lag
een zware reisjas met een kap , bedekt met slijk, en die duidelijk de
sporen droeg van een lange reis maar hij zelf was gekleed in een
costuum, dat de meest verfijnde smack aanduidde , en zeker gemaakt
was door een eersten kleermaker, die zijn yak in de perfectie verstond
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hij droeg met zichtbare gemakkelijkheid de exentrieke mode van dien
tijd , de kortlijvige rok met verscheidene opslagen , het dubbele vest
met een weelde van kostbare leant. In tegenstelling met Dêroulede was
hij verbazend lang , hij had mooi haar en een eenigszins dommelige
uitdrukking in zijn goedmoedige blauwe oogen , en as hij sprak , was
er een tikje van een accent in zijn uitspraak van de Fransche klinkers,
een zeker slepen van de o's en a's , waaraan een opmerkzaam hoorder
dadelijk den Brit zou herkend hebben.
De twee manners hadden een tijd lang ernstig gepraat, de lange
Engelschman nam zijn vriend scherp op, terwijl een vroolijk, ondeugend
lachje om zijn lippen speelde. Deroulede liep rusteloos , in groote opgewondenheid de kamer op en neer.
— Maar ik begrijp nog niet goed , hoe je er in slaagde , Parijs te
bereiken , mijn beste Blakeney ! zei Dêroulêde eindelijk in angstvolle
zorg een hand op zijn vriend's schouder leggend. — Het Gouvernement
heeft den Rooden Pimpernel nog niet vergeten.
— La ! Daar heb ik wel voor gezorgd ! antwoordde Blakeney met
een korten vroolijken lack. — Ik heb Tinville van morgen mijn autograaf gestuurd.
— Ben je gek , Blakeney ?
— In het geheel niet beste kerel. Op mijn woord ! 't was niet
alleen uit eigen waaghalzerij , dat ik dien duivelschen vervolger op
nieuw een kijkje van mijn rood devies vereerde. Ik wist , wat jullie
eigenzinnigen weer van plan waart, en daarom stale ik in de Day-dream
over , om te zien of ik mijn aandeel in de grap mocht hebben.
— Noem je dat eon grap ? vroeg de ander bitter.
— Nou , hoe won je clan wel dat ik het zou noemen ? Een dwaze ,
onzinnige , onverstandige tragedie , met slechts een uitkomst? -- de
guillotine voor je allen.
- Waarom kwam je clan ?
— Om . . . . Ja , wat zal ik je zeggen , vriend? hernam Sir
Percy Blakeney op dien eigenaardigen , sleependen toon , hem eigen:
— Om je vervloekt gouvernement wat anders to denken to geven terwijl jullie bezig bent, je hoofden in gevaar to brengen
— Waarom denk je dat?
— Dat maak ik uit drie dingen op , beste vrind mag ik je een
snuifje aanbieden Niet ? — nu ook goed ! . . . . En met het onnavolgbaar gebaar van een volmaakten dandy verwijderde Sir Percy
eenige stofjes van zijn smettelooze, mechelsche kanten lubben.
— Uit drie dingen , ging hij rustig voort ; — ten eerste uit het
feit, dat er een gevangen koningin is , die op het punt staat verhoord
to worden, en verder omdat een Franschman nu eenmaal een eigenaardig temperament heeft , on ten slotte, omdat de menschheid over
het algemeen zoo idioot is. Die drie dingen deden mij vermoeden , dat een
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zekere afdeeling van heethoofdige Republikeinen , met jou , mijn beste
Deroulêde , aan het hoofd , op het punt staat , het meest domme,
dolzinnige , vruchtelooze plan uit te voeren , dat ooit gerijpt is in het
verhitte brein van een opgewonden Franschman.
Deroulede glimlachte.
— Lijkt het je eigentlijk niet dwaas toe , Blakeney,, dat jij daar
zoo zit en. iemand wilt veroordeelen omdat hij dolle, onmogelijke ,
onverstandige planners maakt?
— La ! Ik wil niet zitten , maar ik wil staan blijven ! antwoordde
Blakeney lachend , zich in zijn voile lengte oprichtend , en zijn lange,
luie beenen uitrekkend. — En laat me je nou even doers opmerken,
mijn waarde vriend , dat mijn bond van den Rooden Pimpernel nooit het
onmogelijke heeft beproefd , en dat de pogingen , om de koningin aan de
klauwen van die moorddadige schelmen te ontrukken , vruchteloos , ja
onuitvoerbaar zullen blijken to zijn !
— En toch willen wij het probeeren.
— Dat weet ik. Ik vermoedde bet , en daarom kwam ik hierheen
dat is ook de reden , dat ik zoo'n aardig klein briefje aan het Comitê
du Salut-Public zond , voorzien Y an het devies , dat ze zoo goed
kennen : De Roode Pimpernel.
— Welnu?
— tiel , het resultaat ligt voor de hand. Robespierre , Banton ,
Tinville , Merlin , en al de anderen van die vervloekte , moorddadige
een naald in F en
bende , zullen op — den zoek gaan naar
hooiberg. Ze zullen het mislukte complot aan mij wijten , en jij zult
mogelijk — ma foi ! Ik veronderstel het alleen maar , mogelijk veilig
nit Frankrijk kunnen ontsnappen — op de Day-dream en met behulp
van je nederigen dienaar.
— Maar in dien tusschentijd komen ze jou op het spoor, en ze
zullen jou geen tweeden keer laten ontsnappen.
- Beste vriend ! als een terrier ooit nijdig werd , zou hij nooit
een rat kunnen vangen. Nu is jou Revolutionnair Gouvernement woedend op mij , sinds ik door de lingers van Chauvelin glipte; zij zijn
blind van woede, terwij1 ik zoo koel ben als ijs. Mijn leven heeft
waarde voor me gekregen , vriendlief. Er is nu iemand aan geene zijde
van het water , die diep bedroefd zou wezen , als ik niet weerkeerde.
ze zullen dit maal den Rooden
Neen ! neen ! heb maar geen vrees
Pimpernel niet te pakken krijgen
Hij lachte , een vroolijke , guile lach , en zijn strenge eenigszins
harde trekkers verzachtten zich bij de gedachte aan de mooie vrouw ,
daar ginds in Engeland, die angstig zijn behouden terugkomst verbeidde.
— En dus, wil je ons niet helpen , de koningin to bevrijden ?
vroeg 1)61-ot 1161e niet zonder eenige bitterheid.
— Met alle middelen , die in mijn macht staan , antwoordde
-
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Blakeney , behalve in dat dolzinnige plan. Maar ik wil jullie allemaal
helpen om uit dit vervloekte nest te komen , als je mocht falen.
— Maar we zullen niet falan , hield de ander vol vuur vol.
Sir Percy Blakeney ging vlak voor zijn vriend staan , en met bijna
vrouwelijke teederheid zijn welgevormde hand op den schouder van
Deroulede leggend , zei hij :
- Wil je mij je plannen meedeelen ?
Onmiddellijk was Deroulêde een en al opgewondenheid.
— Er zijn maar weinigen van de onzen in betrokken , begon hij ,
ofschoon half Frankrijk met ons zal sympathiseeren. We hebben geld
Ill overvloed , en natuurlijk ook een vermomming voor de vorstelbke
vrouw.
Ja ?
heb intusschen gedongen naar de betrekking van Gouverneur
van de Conciergerie en die gekregen ook morgen betrek ik mijn
nieuw kwartier. Onderwijl ben ik bezig, schikkingen te treffen voor
mijn moedcr — en degenen , die van mij of hankelijk zijn, om onmiddellijk Frankrijk te verlaten.
Blakeney had Derounde's lichte aarzeling bemerkt, toen hij sprak
van degenen , die van hem afhankelijk waren. Hij keek uitvorschend
zijn vriend aan , die haastig voortging:
- Ik ben nog steeds zeer populair bij het yolk. 111bn familie kan
nog ongehinderd rond loopen. Ik moet hen echter uit Frankrijk zien
weg te krtjgen voor het geval
voor het geval . . . .
- Natuurlijk , stemde de andere eenvoudig toe.
— Zoo gauw als ik weet , dat zij in veiligheid zijn , kunnen mijn
vrienden en ik onze plannen doorzetten. Je moet weten , dat er nog
niets zekers bepaald is omtrent het verhoor van de Koningin , wanneer
dat zijn zal ; maar ik weet, dat het op handen is. Wij hopen haar
hier vandaan te krijgen , gekleed in de uniform van een officier van
de Nationale Garde. Zooals je weet zal het bij mijn ambt behooren ,
's avonds de laatste ronde door de gevangenis te maken , om to zien ,
of alles veilig is voor den nacht. Twee bewakers houden elken nacht
de wacht in een kamer naast die van de Koningin. Gewoonlijk brengen
zij den heelen langen nacht met drinken en spelen door. Ik moet een
gelegenheid afwachten , hun op brandenwijn te kunnen tracteeren, om
hen daardoor nog opgewondener dan gewoonlijk to doen zijn; en dan
is er alleen maar een slag op het hoofd noodig , om hen bewusteloo3
to maken. Dat zou gemakkelij k genoeg wezen , want ik heb een stevigen
vuist on daarna
Welnu? En daarna mijn waarde? hernam Sir Percy ernstig, daarna?
Zal ik de details van .je schildering eens aanvullen hoe wil je
langs de wacht buiten de Conciergerie komen die vijf en twintig man
sterk is
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— In mijn kwaliteit van gouverneur , vergezeld van een mijner
officieren.
— Om waar naar toe te gaan?
— Ik heb het recht vrij uit en in te gaan.
— Dat seem ik aan ! dat heb je , maar een van jou officieren —
zeg? Tot aan de kin in een Lange jas gehuld om de vrouwelijke
gestalte daaronder te maskeeren ? Ik ben nog pas een paar urea in
Parijs en toch ben ik al tot de overtuiging gekomen , dat er niet een
burger binnen deze vervloekte muren is , die zijn medeburger niet
verdenkt , oogluikend toe te laten , dat de koningin ontsnapt , neen
dat gaat niet.
Zelfs de kraaien op de daken worden met een wantrouwend oog
aangekeken. Geen enkel mensch in een dichten mantel gehuld zal vanaf
dezen dag Parijs ongemoeid kunnen verlaten.
— Maar jij zelf dan , beste kerel? opperde D6roulede.
Jij meent toch , Parijs te kunnen verlaten , zonder herkend te
worden — waarom de koningin dan niet?
— Omdat zij een vrouw is, en koningin is geweest. Zij heeft zenuwen,
de arme ziel en is zwak naar lichaam en geest nu. Jammer voor haar !
Jammer ook voor Frankrijk ! die zoo'n nuttelooze wrack neemt op
zoo'n arme ziel ? Kan jij Marie Antoinette bij de schouders pakken ,
haar onder in een kar duwen, en een berg met aardappelzakken op
haar stapelen? Ik heb dat met de Gravin de Tournai en haar dochter
gedaan , een paar volbloed aristocraten , die alleen al om hun tradities
naar Frankrijk's meaning de guillotine verdiend hadden. Maar kan je
dat met Marie Antoinette doen ?
Ze zou je openlijk berispen , en zich zelf en jou in een oogwenk
verraden , carder dan toe to staan , dat haar waardigheid ook maar
in iets to kort ward gedaan.
— Maar zou je haar dan aan haar lot willen overlaten ?
— Daar zit hem juist de moeilijkheid , beste kerel. Moen je wer
kelijk , dat je nog een beroep moat doen op de geest van ridderlijkheid
an onzen bond ? Wij zijn nog steeds twintig man sterk, en met hart
en ziel sympathiseeren wij met jullie dwaze planners. Die arme , arme
Koningin ! Maar jullie loopt gevaar to falen , en wie zal er dan wezen,
om jullie to helpen , als wij ook uit den weg zijn geruimd?
— Als jullie ons wilt helpen , slagen wij zeker. Je placht eertijds
zoo trotsch to zeggen : De Bond van den Rooden Pimpernel heeft nog
nooit gefaald.
— Omdat die nog nooit iets aangepakt heeft, wat hij niet volbrengen kon. Maar, la ! sinds jij me het vuur zoo na aan de schenen legt.
En hij lachte dien dwazen , eenigszins onwijzen lach . die de knapste
mannen uit twee landen op een dwaalspoor had gebracht omtrent
zijn ware persoonlijkheid.
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Dêroukde ging naar een zwaren eikenhouten lessenaar toe , die een
aanzienlijke plaats in het midden van een van de wanden innam. Hij
ontsloot hem en nam er een stapel papieren uit.
— Zou je deze eens door willen kijken ? vroeg hij , ze aan Sir Percy
Blakeney overhandigend.
- Wat zijn dat ?
— Dat zijn verschillende ontwerpen , die ik gemaakt heb voor het
geval mijn oorspronkelijk plan mocht mislukken.
— Verbrand ze , beste vriend , zei Blakeney lakoniek. Heb je nog
niet geleerd, dat je nooit lets op moot schrij ven
— Ik kan deze papieren niet verbranden , weet je. Ik zal geen
gelegenheid hebben , lange gesprekken met Marie Antoinette te voeren.
Ik moet haar mijn voorslagen wel op schrift geven , opdat ze er zich
irl kan werken , en mil niet kan laten falen door gebrek aan kennis
van haar kant.
- Dat is toch nog looter dan papieren in dezen tijd, waarde vriend :
die papieren zullen je , als ze gevonden worden , beslist onder de guillotine brengen.
- Ik ben voorzichtig , en voor het oogenblik geheel buiten verdenking. Bovendien beyindt zich tusschen deze papieren een heel stel
paspoorten , geschikt voor Welke vermomming ook , die de Koningin en
degene , die haar vergezelt , zouden moeten aannemen. Het heeft me
eenige maanden gekost , ze bij een to verzamelen , om geen verdacht
te wekken ; ik heb ze langzamerhand onder het een of ander voorwendsel verkregen; nu ben ik voorbereid op alle mogelijke toevallige
omstandigheden .
Hij hield plotseling op. Een lichte beweging in het gelaat van zijn
vriend waarschuwde hem opeens.
Hij keerde zich om, en daar stond in den deurpost , de zware portiere op zij houdend , Juliette , elegant, met een lachje om de lippen ,
een beetje bleek alleen ; maar dat kwam zeker door het flakkerende
schijnsel der ongesnoten kaarsen.
Zij zag er zoo jong en meisjesachtig uit in haar wit neteldoeksch
japonnetje , dat , op het zien van haar , Dëroulede's trekkers zich ontspanden.
Instinkmatig had hij de papieren weer in den lessenaar geworpen ,
maar zijn blik verzachtte zich van vurige, halstarrige energie tot oneindige teederheid.
Blakeney nam zwijgend het jonge meisje op , zooals ze daar een
beetje verlegen en weifelend in de deurbpening stond.
— Madame Déroulede zendt me , zei ze eenigszins aarzelend ze
zegt , dat het al laat is , en ze maakt zich erg ongerust. M. D6roulede
zoudt u niet even naar haar toe willen gaan , om haar gerust te
stellen?
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— Dadelijk mademoiselle , antwoordde hij luchtig , mijn vriend en

ik zijn juist klaar met praten. Mag ik het genoegen hebben, hem aan
u voor te stellen ? — Sir Percy Blakeney , een reiziger uit Engeland.
Blakeney, dit is Mademoiselle Juliette de Marny , mijn moeder's gast.

HOOFDSTUK VII.
Een Waarschuwing.

Sir Percy boog heel diep , met al de overdreven gratie die de exenlrieke mode van dien tijd voorschreef.
Hij had nog geen woord gezegd na dien eersten waarschuwenden
hlik, waarmede hij zijn vriend's attentie gevestigd had op het jonge
meisje in den deurpost.
Even onhoorbaar als ze binnen was gekomen , verdween Juliette nu
00k weer uit de kamer , een atmospheer van geurende woudbloemen
.achter zich littend, even geurig als de ruiker,, dien zij eerst bijeengegaard , en daarna weer in het bosch verspreid had.
Het bleef een oogenblik stil in het vertrek. D6roulede sloot den
lessenaar of , en stak de sleutels in zijn zak.
— Willen we een oogenblik naar mijn moeder gain , Blakeney?
vroeg hij , zich naar de deur begevend.
— Het zal mij een eer wezen , haar mijn compliment te makers ,
•antwoordde Sir Percy , maar voor we van ons onderwerp afstappen
wil ik je even zeggen, dat ik van gedachte veranderd ben omtrent
.die papieren. Als ik je van dienst zal wezen , zou het , dunkt me ,
het beste zijn, als ik ze eens door keek, en je mijn opinie zei over
je ontwerpen.
Déroulede keek hem een oogenblik scherp aan.
— Ja natuurlijk ! zei hij ten laatste , naar zijn lessenaar toegaande.
1k zal bij je blijven , terwijl jij ze doorleest.
— La! vanavond niet , beste vriend , zei Sir Percy luchtig ; — het
het is al laat en madame wacht ons. Ze zullen volkomen veilig bij
mij zijn, als je ze mij wilt toevertrouwen.
Déroulede scheen te aarzelen. Blakeney had op zijn gewone luchtige
manier gesproken, en was nu zelfs bezig de kanten van zijn tadellooze
jas weer terecht te schikken.
— Mogelijk kan je mij niet heelemaal vertrouwen ? lachte Sir Percy
vroolijk. — 1k leek daar net zoo onverschillig.
— Neen , dat is het niet , Blakeney ! zei Dëroulede eindelijk bedaard.
,
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Er is geen zweem van wantrouwen in me; al het wantrouwen is aan
jou leant.
— Waarlijk ! . . . . begon Sir Percy.
— Neen ! je behoeft mij geen uitieg te geven. Ik begrijp en waardeer
je vriendschap volkomen maar ik zou je zoo graag willen overtuigen,
hoe groot onrecht je begaat met een van God's reinste engelen, die
ooit op aarde rondwaarde te wantrouwen.
— Aha ! is het dat , vriend Deroulede? Ik dacht, dat je de vrouwen
heelemaal afgezworen had , en nu ben je verliefd?
— Jo dol , onzinnig verliefd beste vriend , zei Deroulëde met een
zucht. — En hopeloos ook , naar ik yrees.
- Waarom hopeloos ?
— Ze is de dochter an wijlen Hertog de Marny , een van de
oudste geslachten in Frankrijk ; een Royalist tot in zijn nieren
- Vandaar je buitengewone sympathie voor de Koningin !
- Neen , nu doe je lnij onrecht , vriend. Ik zou evengoed getracht
hebben , de Koningin te redden , al had ik nooit geleerd , Juliette lief
te hebben. Maar je ziet nu wel , hoe misplaatst je achterdocht was.
— Had ik die dan . . . .
— Ontken het maar niet. Een oogenblik geleden drong je er zoo
sterk op aan , die papieren to verbranden. Jij noemde .ze nutteloos en
Ik vind ze nog nutteloos en gevaarlijk ; maar door
gevaarlijk en . . . .
ze te lezen , zou ik graag mijn opinie bekrachtigen en mijn argumenten
overwegen.
- Als ik er nu van scheidde , zou het net zijn , of ik haar
wantrouwde.
- Je bent een onverstandige idealist , beste Deroulede !
— Wat kan ik daaraan doen ? Ik heb gedurende drie woken met
haar onder hetzelfde dag vertoefd. Ik begin nu to beseffen wat een
heilige eigentlijk is.
— En niet voor dat je je afgod van haar voetstuk hebt zien tuimelon , zal je beseffen , wat ware liefde is, zei Blakeney ernstig.
Noem je dat liefde , een heilige in den hemel to aanbidden , die je
niet durft aanraken , die je als een wolk omzweeft , en die in het niet
verdwijnt als je er maar even naar kijkt? Lief to hebben dat is : je
een to voelen met een geliefd wezen hier op aarde, onze gelijke zoowel in zonde als in deugd. Lief te hebben dat beteekent voor ons
mannen , een vrouw met onze armen te omklemmen , voelend, dat ze
leeft en ademt als wij , lijdt als wij , denkt als wij , lief heeft als wij
en bovenal , zondigt als wij. Jou zoogenaamde heilige , die in een nis
staat , is geen vrouw , als ze niet geleden heeft , nog minder een
vrouw, als ze niet gezondigd heeft. Val aan de voeten van je afgod
neer,, als je dat prettig vindt, maar laat haar daarna afdalen tot jou
niveau — het eenige niveau , dat ze ooit zou moeten bereiken
je hart.
,
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Wie zal ooit getrouwelijk kunnen weergeven de magnetische kracht,
die er van dezen merkwaardigen man uitging , terwijl hij sprak : die goed
gekleede , mar het uiterlbk zoo verwijfde apostel van de grootste
liefde , die de mensch ooit gekend heeft. En terwb1 hij sprak , weerspiegelde zich op zijn goedhartig, eenigszins slaperig gezicht duidelijk
de herinnering of aan zijn eigen liefde's geschiedenis ; en zijn harde
trekken verzachtten zich tot oneindige teederheid bij de gedaehte aan
zijn innige trouwe liefde voor de vrouw , die hem eens zoo groot
onrecht aangedaan had.
Dêroulede kwam onder de bekoring van die kracht en antwoordde
daarom niets op de stilzwijgende inblazingen omtrent zijn heilige,
die hij nog zoo met zijn geheele hart uit de verte aanbad.
Van nature een droomer,, een idealist, was zijn geest zoo vervuld
geweest van de groote sociale kwesties , die een heel land in beroering
brachten , dat hij nog geen tijd had gehad de liefelijke les to leeren ,
die de Natuur aan haar uitverkorenen geeft — de les van een groote
trouwe , menschelijke , hartstochtelijke liefde. Voor het oogenblik was
Juliette voor hem de volkomen belichaming van zijn meest idealistische
droomen. Zij stond naar zijn gedachte zoo ver boven hem, dat als zij
onbereikbaar zou blijken to zijn , hij daar niet ( ens erg door zou lijden.
Dat had hij van to voren al uitgemaakt.
Blakeney's woorden dedon voor het eerst in zijn hart een gevoel
ontwaken , dat hemelsbreed verschilde van die wel wat middeleeuwsche
aanbidding , iets veel zachters en toch oneindig sterk , iets meer
aardsch on toch goddelijk verheven.
— En willen we nu de dames opzoeken? zei Blakeney eindelijk na
een lange pauze, terwij1 het aan den ernstigen blik dien hij op
vriend wierp , duidelijk zichtbaar was , dat zijn wakker brein aan het
werk was. — Je moogt de papieren in je lessenaar houden , geef ze
je heilige in bewaring , vertrouw haar geheel on al , liever dan heelemaal niet, on mocht de tijd komen dat je hemelsch ideaal een beetje
zwaar op de aarde neer valt , geef mij dan het voorrecht , getuige to
wezen van jou geluk.
— Je bent nog steeds wantrouwend , Blakeney , zei Déroulede. —
Als je nog een woord meer zegt , geeft ik deze papieren tot morgen
in bewaring aan Mademoiselle Marny.
HOOFDSTUK VIII.
Anne Mie.

Dienzelfden avond , toen Blakeney , in zijn mantel gehuld , de Rue
Ecole de Medecine afwandelde , op weg naar zijn eigen kamers, voelde
hij plotseling een bescheiden drukje op zijn arm.
IR ZAL HET VEIIGELDEN.

4
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Anne Mie stond naast hem , en keek tot den langen Engelschman
op met haar bleek , droefgeestig gezichtje , van onder de plooien van
een donkeren hoed, die onder de kin was vastgestrikt.
— Monsieur , zei ze bedeesd — vindt me als 't u belieft niet al
Ik
te vrijpostig
ik zou zoo graag een paar minuten met u
praten . . . . mag ik ?
Hij keek vol deernis neer op de tengere , kleine gestalte , en zijn
ernstig gezicht verzachtte zich bij het zien van lien armen , mismaakten schouder, den harden scherpen trek om den jeudigen mond ,
de geheele pathetische , hulpbehoevende verschijning , iets wat een
ridderlijk hart zoo sterk aandoet.
— Zeer zeker , mademoiselle , zei hij vriendelijk , het is me een
groote eer ; ik wil u gaarne van dienst zijn , u heeft maar te
bevelen. Maar , voegde hij er aan toe , Anne Mie's verschrikten blik
opvangend , deze straat is weinig geschikt voor een geheim onderhoud.
Willen we een beter plehje opzoeken ?
Parijs sliep nog niet. Om dezen tijd was het heusch nog het veiligste
op straat. Daar was iedereen meer bezig , meer in de weer , om
verdachte huizen op te sporen , en liet wandelaars ongestoord huns
weegs gaan.
Blakeney geleidde Anne Mie naar de Jardins du Luxembourg , het
uitgestrekte , helaas verwoeste lustpark van ci-devant tyrannen van
het yolk.
De schoone Anna van Oostenrijk , en voor haar de Medici's , en
Lodewijk XIII en zijn dappere musketiers , zij alien hadden moeten
plaats maken voor de groote kanongieterij van doze in staat van
beleg verkeerende republiek. Frankrijk van alle kanten bestookt , dwingt
haar zonen haar te verdedigen vervolgd , gemarteld , in den dood
gedreven door haar, blijft zij toch hun Moeder : la Patrie , die hun
wapenen noodig heeft tegen vreemde vijanden.
Engeland bedreigt het land in het Noorden , Pruisen en Oostenrijk
het Oostelijk gedeelte. Admiraal Hood's vlag wappert van het Arsenaal
in Toulon.
De Staat van beleg van de Republieli !
En de Republiek vocht voor haar kostbaar leven. De Tuileries en
de Jardins du Luxembourg waren veranderd in een ware stad van
reusachtige smederijen , on Anne Mie , die met verschrikte oogen aan
Blakeney's arm hing , wierp angstige blikken op de groote fornuizen ,
en de grimmige , donkere zure gezichten van de gezellen daar binnen.
— Het yolk van Frankrijk te wapen tegen de tirannie !
Groote aanplakbiljetten met deze bezielende woorden , waren aan
palen aangebracht , on fladderden nu lustig in den wind , hel verlicht door den gloed van de groote fornuizen condom.
Verder op is een groepje oudere mannen , op de hurken bezig,
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tenten te maken , en eenige vrouwen — dezelfde Megaera's 1 ) , die
overdag rond de guillotine joelen — hanteeren nu naald en schaar
met het doel , kleeren te maken voor de soldaten.
De soldaten zijn de krachtige , gezonde mannen van Frankrijk.
Het yolk van Frankrijk in opstand tegen de tirannie!
Dat is hun handelsmerk , hun leuze ; een van deze aanplakborden
helder verlicht door een toorts van hars , verheft zich boven een
troepje kinderen , bezig lange repen van oud linnen af te scheuren
— oud linnen van hun moeders , hun zusters , om pluksel veer de
gewonden te maken.
Luide vloeken en onderdrukte verwenschingen vervullen de met
rook doortrokken lucht.
Het yolk van Frankrijk , in opstand tegen de tirannie , buigt zijn
rug onder het gruwelijkste , meest absolute, wreedste slavenjuk, dat
er ooit op aarde bestaan heeft.
Zelfs het Christendom in de middeleeuwen heeft nooit zoo'n dwang
durven uitoefenen , zijn leer nooit zoo met kracht opgedrongen als
deze instelling van Gelijkheid en Broederschap.
Merlin's Wet op de Verdachten " was juist afgekondigd. Van nu
aan moest ieder burger van Frankrijk zijn woorden , zijn blikken ,
zijn gebaren goed overwegen opdat ze toch niet verdacht konden
lijken. Naar in — vijandig te staan tegenover de Republiek ,
of het yolk ? Neen erger clan dat ! opdat ze niet verdacht konden
worden , wantrouwen te koesteren tegen de groote Era van de Vrijheid.
Daarorn kon een oogenblik van onbedachtzaamheid , van minder
nauwkeurige oplettendheid bij het werk , en in de smederijen On in
de omgeving van de tentmakers , leidden tot een kort verhoor in den
morgen , en de onvermijdelijke guillotine. Nalatigheid is verraad aan
de hoogere belangen van de Republiek.
Blakeney voerde Anne Mie weg van dit akelige schouwspel.
Die gloeiende fornuizen verschrikten Mar hij geleidde haar langs
de Place St. Michel naar den oever van de rivier. Daar was het rustiger.
— \Vat is het yolk toch vreeselijk gewonden , zei ze huiverend , ik
kan me nog best herinneren , hoe het vroeger placht te zijn.
De huizen aan de oevers van de rivier waren voor het meerendeel
ingericht tot hospitalen , vast voorbehoedmiddelen voor een langdurig
beleg. Eenige honderd meter lager verhief zich het nieuwe Kinderziekenhuis , de gift van burger D6roul6de , en stak helder en vriendelijk
af bij zijn min of meer vuile colléga's.
— Me dunkt , 't is maar het beste , niet te gaan zitten , opperde
Blakeney, en verstandiger voor u, uw kap een beetje terug te slaan.
1) Megaera. (Grieksche myth :) Een der Erinnyen fig. woedende, booze
vrouw.
(Vert.).

Voor zich zelf scheen hij geen vrees te hebben ; verscheidenen beweerden , dat hij een gelukskind was , met de helm geboren. , iemand die
alleen voor zijn genoegen leefde ; en toch , sinds Admiraal Hood zijn vlag
op het Arsenaal van Toulon geplant had , waren de Engelschen meer
gevreesd dan ooit en de Roode Pimpernel het meest gehaat van alien.
— U wildet mij over Paul D6roulede spreken , vroeg hij vriendelijk,
ziende , dat het jonge meisje wanhopige pogingen aanwendde om te
zeggen , wat haar op het hart lag. Hij is een vriend van mij zooals
u weet.
Juist ; daarom wilde ik u zoo graag jets vragen , antwoordde ze.
— En wat dan ?
— \Yie is Juliette de Marny , en waarom verschafte ze zich toegang
tot Paul's huis.
— Deed ze dat dan?
— Ja; ik zag de scene van of het balkon. Op dat oogenblik trof
het mij niet als iets onnatuurlijks. Ik meende eenvoudig , dat ze heel
dom en roekeloos gehandeld had. Maar sinds dien heb ik nagedacht.
Zij lokte dat opstootje op straat vrijwillig uit , juist vlak voor de
deur van M. Dëroulede. Zij wilde een beroep doen op zijn ridderlijkheid,
en riep om hulp , heel goed wetend , dat litj ter hulp zou snellen.
Zij sprak haastig , opgewonden nu , alle verlegenheid en terughoudendheld op zij zettend. Blakeney was zelfs genoodzaakt , haar to verzoeken,
haar heftigheid een weinig to matigen , omdat die mogelijk door een
of anderen leegloopenden burger verkeerd uitgelegd kon worden.
— Wel? En wat nu? vroeg hij het jonge meisje , dat als beschaamd
over haar heftigheid , plotseling zweeg.
— En nu blijft ze nog maar steeds bij ons , vervolgde Anne Mie
in een meer rustiger toon vervallend , ofschoon niet minder nadrukkelijk.
Waarom gaat ze niet heen ! In Frankrijk is ze niet veilig meer. Ze
behoort tot het meest gehate ras — de ingebeelde , rijhe aristocraten
van het oude regime. Paul heeft al verscheidene malen plannen geopperd voor haar emigratie naar Engelend. Madame D6roulede , die
lieve engel , houdt dol van haar , en zou niet graag van haar scheiden ;
maar het zou heel wat verstandiger wezen , als ze wegging , on toch
blbft ze. Waarom?
— Vermoedelijk omdat....
— Omdat ze liefde voor Paul opgevat heeft? viel Anne Mie hem
heftig in de rede. Neen , neen , ze houdt niet van hem . . . . ten
minste . . . . 0 ! sours weet ik het niet. Haar oogen schitteren als hij
binnenkomt, en ze worden weer dof als hij weggaat. Ze besteedt altijd
meer zorg aan haar toilet , als wij hem met tafel thuis verwachten
voegde zij er naïf aan toe. Maar als dat liefde moet verbeelden , dan
is het al een heele vreemdsoortige , on-vrouwelijke liefde ; het is een
liefde, die zeker niet voor zijn welzijn zal wezen.
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— Waarom denkt u dat ?
— Ik weet het niet , zei het jonge meisje eenvoudig.
— Kan het niet bb instinct zijn ?
— In dit geval dan toch geen onpartbdig , vrees ik.
— Waarom ?
— Omdat uw eigen liefde voor Paul D6rouléde u verblind heeft . . . .
Ach, vergeef me , mademoiselle , ik heb dit onderhoud niet gezocht ,
dat deedt u zelf, en ik vrees , dat ik u leed heb gedaan. En toch
zou ik zoo gaarne wenschen , dat u begreep , hoe innig ik met u
meevoel , en hoe gaarne ik u van dienst zou willen wezen, als dat in
mijn vermogen lag.
— Ik wilde u juist een dienst vragen , monsieur.
- Beveel dan over mij , bid ik U.
— U is Paul's vriend
zie hem to overtuigen , dat de tegenwoordigheid van die vrouw in zijn huis , zijn levee en vrbheid in
gevaar brengt.
— Hij zou niet naar me luisteren.
— 0 ! een man luistert altijd naar een anderen man.
- Behalve in kn. punt . . . . als het de vrouw betreft , die hij
lief heeft.
Hij zei deze laatste woorden heel vriendelijk , maar vol nadruk. Hij
had diep medelijden met het arme , mismaakte , zwakke jonge meisje ,
gedoemd om het bitterste leed , dat een menschelijk hart kan ondervinden , fel moeten doormaken , het in rook zien verdwijnen van zijn
liefste vervicachtingen op mogelijk geluk. Hij wist, dat Paul Déroulkle
Juliette de' ,,Marny met heel zijn hart lief had; evenals Anne Mie,
wantrouwde instinctmatig het mooie meisje , en haar vreemde, stille
manieren , maar -op een punt verschilde hij van het arme bocheltje ,
hij wist wel , dat wat voor kwaad Juliette ook mocht bedrijven, Paul
De roulkle haar ondanks alles zou blijven lief hebben dat , als het
werkelijk uit mocht komen , dat zij valsch was , ja hem verried ,
toch in de diepste diepte van Paul's hart een plaatsje zou behouden ,
dat niemand anders ooit zou kunnen aanvullen.
U denkt , dat hij haar lief heeft ? vroeg Anne Mie eindelijk.
— Daar ben ik vast van overtuigd.
— En zij ?
— 0 ! dat weet ik zoo niet. Ik zou meer op uw instinct vertrouwen
— omdat u een vrouw is — dan op het mijne.
— Ze is valsch dat zeg ik LT , en zal stellig verraad aan Paul
plegen.
— Dan blijft ons niets anders over, dan to wachten.
— Te wachten ?
— En voortdurend zorgvuldig , ernstig to waken. Daar ! wil ik u
mijn woord verpanden , dat Deroulede geen kwaad zal geschieden
,
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— Wilt ge mij uw woord verpanden , dat ge hem van die vrouw
zult scheiden?
- Neen ; dat ligt buiten mijn macht. Een man als Paul D6roulëde
heeft maar eens in zijn leven lief; maar dan is het ook voor altijd.
Opnieuw zweeg ze , de lippen stijf op elkaar klemmend, als was
ze bang , voor hetgeen ze mogelijk mocht zeggen.
Hij zag , dat ze bitter teleurgesteld was, en zocht naar middelen
het wreede van den slag een weinig te verzachten.
— Het zal uw taak wezen , over Paul te waken , zei
als gij
als trouwe vriendin over hem waakt , hem beschermt , dan behoeven
wij geen angst te koesteren omtrent zijn veiligheid , zou ik denken.
— Ik zal over hem waken , antwoordde ze zacht.
Langzamerhand had hij haar weer naar de Rue Ecole de Medecine
teruggevoerd.
Een groote melancholie hield zijn stoute avontuurlijke geest bevangen. Hoe vol tragedies was deze groote stad , in het laatste stadium
van zijn krankzinnigen , wreeden strijd voor een onbereikbaar doel. En
toch de verschrikkingen van de guillotine en van de zoogenaamde
verhooren , van zijn tyrannieke wetten en overvulde gevangenissen
verbleekten voor het doodende rampzalige gevoel in het hart van dit
mismaakte, jonge meisje.
Een woeste geestdrift , een koortsachtig enthousiasme zetten glans
bij aan de tooneelen , die zich dagelijks op de Place de la Revolution
afspeelden , daardoor de laatste akten van de tragedies tot openlijke ,
afschuwelbke melodrama's makend , haast to onwezenlijk , to ontzettend
voor het menschelijk gevoel.
Maar hier was alleen een doodelijke wanhoop , een arm gewond hart ,
een zwak , nietig schepseltje, al de ellende doormakend van een heftigen
strijd voor het verloren geluk. Anne AIie moist nauwelijks , wat ze
gehoopt had , toen ze dit onderhoud met Sir Blakeney zocht. In een
zee van wanhoop gedompeld , had ze zich vastgeklemd aan datgene ,
vanwaar ze meende , dat redding kon komen Haar verstand zei haar ,
dat Paul's vriend gelijk had. Dëroulede was iemand , die maar eens
in zijn leven lief heeft.
Hij had arme , aandoenlijk lieve Anne Mie nooit lief gehad — want
hij had to veel medelijden met haar.
Neen , waarom zouden we zeggen, dat liefde en medel ij den aan
elkaar verwant zijn ?
Liefde , de groote , sterke , zegevierende god-Liefde , die een wergild
over wint , on die dwars over principes , deugd , tradities , het eigen
thuis , maagschap en godsdienst heenrijdt — wat geeft die om de zoo
gemakkelbke overwinning op een zwak , teeder schepseltje , dat een
beroep doet op zijn. sympathie?
Liefde beteekent den to zijn — in heldendeugd of in zonde. Wanneer
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Liefde overgaat in medelijden , dan heeft ze opgehouden in die eindelooze ruimte te zweven , die zeldzame sfeer waarin een mensch
eindelijk waarlijk voelt , dat hij mar God's beeld geschapen is.

HOOFDSTUK IX.
J a I oe rsc h.
Bij de deur van haar woning, nam Blakeney afscheid van Anne Mie,
met al de hoofsche hoffelijkheid , waarmede hij in zijn eigen land de
voornaamste Lady vaarwel gezegd zou hebben.
Anne Mie ging met haar eigen huissleutel het huis binnen. Ze
sloot de zware deur geruischloos , en gleed enhoorbaar de trap op als
een kleine geest.
Maar boven op het portaal stuitte zij opeens op Paul Déroulkle.
Hij was joist uit zijn kamer gekomen , en nog gekleed.
— Anne Mie ! zei hij , met zoo'n duidelijke kreet van blijdschap ,
dat het jonge meisje, met kloppend hart , even bleef staan, alsof ze
hoopte , die kreet nog eens te hooren , voelend , dat hij werkelijk blij
was , haar to zien en zich angstig had gemaakt over haar lang wegblijven.
- Heb ik je angst aangejaagd? vroeg ze eindelijk.
— Angst ! riep hij uit. Kleintje ik voelde geen grond dit laatste
uur, sinds ik tot de ontdekking kwam , dat je zoo laat was uitgegaan,
en nog wel in je eentje.
— Hoe weet je dat?
— Mademoiselle de Marny klopte een uur geleden aan mijn kamerdeur. Ze was naar je kamer gegaan , om je wat te vragen , en je
daar niet vindend zocht ze het heele huis door en kwam , in haar
angst, eindelijk bij mij. We durfden het niet aan moeder vertellen.
Ik zal je niet vragen , waar je geweest bent , Anne Mie , maar
kleintje , onthoud eon ander maal , dat de straten van Parijs niet
veilig zijn , en dat zij , die van je houden , innig verdriet zouden
hebben , als ze jou in gevaar wisten.
- Zij , die van me houden ! prevelde het meisje binnensmonds.
— Hadt je mij niet kunnen vragen , met je mee te gaan ?
- Neen , ik wilde alleen wezen. De straten waren volkomen veilig ,
en ik . . . . ik wilde Sir Percy Blakeney graag even spreken.
- Blakeney ? riep hij in stomme verbazing uit. Wat ter wereld
hadt je daarmee to bepraten?
Het jonge meisje , zoo weinig gewend to liegen , had, tegen haar
wil, de waarheid er uit geflapt.
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- Ik meende , dat hij me mogelijk helpen kon omdat ik zoo
angstig en rusteloos was.
- Je wendde je dus eerder tot hem dan tot mij ? zei Deroulëde
op zacht verwijtenden toon , nog steeds in verbazing over deze ongewone daad van het jonge meisje , gewoonlijk zoo verlegen en bescheiden.
— Mijn angst was voor jou , en je zoudt me maar uitgelachen
hebben.
- Heusch , Anne Mie , ik zou jou nooit uitlachen. Maar waarom
zou je angst om mij hebben
- Omdat ik je blindelings aan den rand van een groot gevaar zie
loopen , en omdat ik je vertrouwen zie hebben in degenen , die je
beter deedt te wantrouwen. Hij fronste de wenkbrauwen, en beet zich
op de lippen, om geen ruw antwoord te geven.
— Behoort Sir Percy Blakeney tot degenen , die ik beter deed te
wantrouwen ? vroeg hij luchtig.
- Neen , antwoordde ze kort.
— Wel , liefje , dan bestaat er geen reden tot onrust. Hij is de
eenigste van mijn vrienden , dien je niet intiem kent. Al degenen , die
om me zijn, kan je vertrouwen en lief hebben , dat weet je wel ,
voegde hij er ernstig en op veel beteekenende wijze aan toe.
Hij nam haar hand ze beefde merkbaar van ingehouden opgewondenheid. Ze wist , dat hij geradeti had , wat er in haar omging, en was
nu diep beschaamd over hetgeen ze gedaan had. Ze was gefolterd
geweest door jaloesie gedurende de laatste drie weken ; maar toen had
ze ten minste alleen geleden : niemand was het vergund geweest aan
die wonde te raken , die gewoonlijk meer de lachiust opwekt dan het
medelijden. Nu , door haar eigen toedoen , kenden twee menschen haar
geheim. Beide waren vriendelijk en vol sympathie ; maar D6roulede
nam haar haar aantjgingen kwalijk , en Blakeney was niet bijmachte
haar te helpen.
Op eons zag ze zichzelf in een klaar licht. En in hetzelfde oogenblik kwam ze tot de treurige con.clusie , hoe vreeselijk laag en klein
haar gedachten geweest waren , en hoe doelloos haar daden. Zij zou
haar leven hebben willen geven , om uit Dëroulede's geest de wetenschap van haar eigen jaloesie weg te wisschen; zij hoopte nu alleen
maar , dat hij ten minste van haar liefde voor hem niets geraden had.
Zij trachtte zjjn gedachten te radon , maar op den donkeren overloop , slechts flauw verlicht door de kaarsen uit Dëroulede's kamer ,
kon zij de uitdrukking van zij n gezicht niet zien ; maar de hand ,
die de hare vasthield, was warm en teeder. Ze voelde zich beklaagd ,
en bloosde bij dat idêe.
Met eon haastig goeden nacht vloog ze het portaal at en sloot zich
in haar kamer op , eindelijk alleen met haar gedachten.
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HOOFDSTUK X.
De Aanklacht.
Maar hoe stond het met Juliette!
Hoe met dat heftige , hartstochtelijke, romantisch aangelegde schepseltje , gefolterd door zoo'n reuzenzielestrijd ? Zij, nog slechts een meisje,
ter nauwernood vrouw , geslingerd tusschen de meest tegenstrijdige
machten , die ooit voor een menschenziel vochten. Aan den eenen kant
plicht , traditie , haar doode broeder , haar vader — en bovenal haar
godsdienst en de eed , dien zij voor God afgelegd had ; aan den anderen
kant rechtvaardigheid en eer , een kwestie van goed en kwaad, eerlijkheid en medelijden.
Vat streed ze nu met die beide machten in haar ! Zij vocht met
hun , worstelde met hun op de knieen. Zij trachtte de herinnering te
onderdrukken, trachtte die vreeselijke middernachtelijke scene te vergeten van voor tien jaar , haar broeder's dood iichaam , haar vader's
wrekende hand , toen hij de hare vasthield , haar smeekend datgene te
doen , waartoe hij te zwak , te oud was om het te volbrengen. Zijn
woorden klonken haar in de ooren van uit het verre verschiet van het
verleden.
— Voor het aangezicht van den Almachtigen God , die mij ziet en
hoort , zweer ik . . . .
En ze herhaalde deze woorden luid , uit eigen vrijen wil , met haar
hand rustend op haar broeder's borst , en God zelf op haar neerziende,
want ze had Hem gevraagd naar haar te luisteren.
— Ik zweer, dat ik Paul Déroulëde zal zien op te sporen en op
de een of andere wijze , die God mij moge ingeven , zijn dood zal
bevorderen , zijn val , of zijn schande , uit wraak over mijn broeder's
dood. .doge mijn brooder's ziel in het Vagevuur blijven tot den laatsten Oordeeldag , maar moge zij in eeuwige ruste ingaan op den dag,
dat zijn dood voldoende gewroken zal wezen.
Het leek haar haast, of haar vader en haar brooder naast haar
stonden , toen zij neerknielde en bad. — 0 , wat bad ze vurig !
In een heeleboel opzichten was ze nog een kind. Heel haar leven had ze
in afzondering geleefd , eerst bij de sponde van haar langzaam wegkwijnenden wader, en later binnen de vier muren van het Ursulinenklooster. En gedurende die jaren had haar ziel zich in groote extase
overgegeven aan godsdienstige overpeinzingen , aan een soort van heilig
bijgeloof, dat ze bepaald heiligschennis zou gevonden hebben had ze
dat bestreden.
Haar eerste schrede in de jonkvrouwelijke staat had ze gedaan met
dien eed op de lippen ; sinds dien , in een stoIcynsch gevoel van plicht,
,
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had ze zich elken dag , elk uur opnieuw herinnerd aan (le groote taak,
die haar opgelegd was.
Die te verwaarloozen zou voor haar gelijk gestaan hebben met God
te verloochenen.
Ze had slechts een onbestemd idee van de dogma's van den godsdienst. 't Vagevuur was voor haar slechts een woord , maar een woord
dat een werkelbk geesteljjk stadium vertegenwoordigde — een stadium
van verwachting, of van rusteloosheid of van smart.
En vaag, maar toch beslist , geloofde zij dat de ziel van haar
broeder nog moest lij den omdat zij te zwak geweest was , haar eed
te volbrengen.
De Kerk had er haar niet van verlost. De dienaren van haar leer
waren naar alle vier hoeken van het arme , bedreigde , gefolterde
Frankrijk verspreid. Ze had niemand om haar to helpen , niemand om
haar to troosten. Dat rustige , aan overpeinzingen gewijde leven
dat zij in het klooster geleid had , was oorzaak geweest dat ze nog
meer doordrongen was geworden van het plechtige van haar missie.
Die was waar , onvermijdelijk , juist om dat ze zoo moeilijk , zoo
hard was.
Voor de weinigen , die door al die woelige tijden heen , een gevoel
van vereering voor hun godsdienst hadden behouden . had die godsdienst iets verloochenends . iets martelaarachtigs gekregen.
De aard van het steile Jansenisme scheen opofferingen on verzakingen
to vragen , terwijl eertijds het op goed geluk vertrouwende Katholisme
van de vorige eeuw alleen fluisterde van een gemakkelijk met bloemen
bestrooid pad , dat leidde naar een aangenamen, good ingerichten hemel.
Hoe zwaarder (le tank leek, die haar was voorgezet , hoe meer
ze Juliette noodig voork warn.
God , dat geloofde ze vast , had haar eindelijk , na tien jaar , den
weg aangewezen , om zich op haar broeder's moordenaar to wreken.
Hij had haar naar dit huis gevoerd , gemaakt , dat ze een gedeelte
opving van het gesprek tusschen Blakeney en Déroulkie , en dat op
het moest geschikte tijdstip van alle , waarop zelfs de schijn van een
samenzwering tegen de Republiek onvermijdelijk na, zich zou slepen
ten eerste : ongenade , en daarna een haastig , dwaas verhoor in de
gerechtszaal en als slot de guillotine.
Zij trachtte niet met haat aan D6roulëde to denken. Ze wilde hem
met een koel hart , onpartijdig beoordeelen , of liever hem aanklagen
voor God's rechterstoel on hem straffen voor de misdaad , die hij tien
jaar geleden begaan had Haar persoonlijke gevoelens moesten buiten
kwestie blij ven.
Was Charlotte Corday met haar gevoelens to rade gegaan , toen
zij Marat met eigen hand doodde ?
Juliette bleef uren en uren geknield liggen. Ze hoorde Anne Mie
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thuiskomen , en D6roulede's stem haar op het portaal verwelkomen.
Dat was mogelijk wel het bitterste moment van dezen vreeselijken
zielestld, want het bracht haar opeens die anderen voor den geest,
die ook zouden lijden, en die onschuldig waren — Madame D6roulëde
en de arme , mismaakte Anne Mie. Zij hadden geen kwaad gedaan ,
en toch , wat zouden ze zwaar gestraft worden!
En dan kreeg voor een poosje haar gezond verstand weer de bovenhand, dat de dingen meer van den practischen karat bekeek. Juliette wilde
opstaan , haar tranen drogen , en rustig naar bed gaan , en trachten
ill den slaap dat vreeselijke , onverbiddelijke noodlot te vergeten , dat
haar drong , haar eed gestand te doen maar dan zonk ze weer met
een bezwaard hart op de knieen , hartstochtelbk om vergeving smeekend
in stamelend gebed aan haar varier , haar broeder , haar God.
De geest was jong en vurig , en die kampte voor zelfverloochening ,
martelaarschap en strenge plichtsvervulling, het lichaam was dat van
een kind en dat kampte voor vrede tevredenheid , en kalm redeneeren.
Het redelijke verstand werd overwonnen door den hartstochtelijken ,
machtigen geest.
Veroordeel het kind niet , want in den grond was zij onschuldig.
Ze was slechts een slachtoffer te meer van dien wreeden , krankzinnigen , hysterischen tijd , van dien geest van onmeedoogenlooze
tirannie , die zijn leer opdrong aan de zwakken.
Bij het eerste ochtendgloren richtte Juliette zich eindelijk nit haar
knielende houding op , bette haar oogen , pijnlijk van al het schreien ,
en haar bonzend hoofd streek haar haar en haar kleeren glad, en
zette zich toen aan de tafel neer , en begon te schrijven.
Ze was een geheel ander wezen nu , die eene nacht had haar tot
vrouw gerijpt — tot een Jeanne d'Arc , die een zending te vervullen
had , een Charlotte Corday , die tot martelares werd , een menschelijke,
lbdende , dwalende ziel, die op het punt staat , een groote misdaad
te bedrij ven ter wille van een denkbeeld.
Ze schreef nauwkeurig en met waste hand die aanklacht tegen den
Burger-Afgevaardigde D6roulëde , die historisch is geworden een
document . dat nu nog bewaard wordt in de analen van Frankrijk.
Gij hebt zeker allen in het Musêe Carnavalet onder een vitrine dat
geele papier en die verbleekte inkt gezien , die niets verraden van den
zielestrijd , waarvan dit document het droevige resultaat was. Het stijve ,
eenigszins schoolmeisjesachtige schrift is het zwijgende , aandoenlijke
getuigenis van een van de treurigste tragedies uit dat tijdperk van
misdaad en rouw :
Aan de Vertegenwoordigers van het Volk nu in
Vergadering bijeen in de Nationale Conventie !
Gij vertrouwt en gelooft in den Vertegenwoordiger van het yolk :
den Burger-Afgevaardigde Paul D6roulede. Hij is valsch en een ver-
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rader van de Republiek. Hij is bezig , plannen te maken , om de
bevrijding te bewerken van ci•devant Marie Antoinette , weduwe van
den verrader Louis Capet. Haast u ! gij vertegenwoordigers van het
yolk ! de bewijzen voor deze bewering, papieren en plannen, zijn nog
in het huis van Burger-Afgevaardigde D6roulède.
Deze staat is opgemaakt door iemand die het weet.
1. Den 23sten Fructidor.
Toen ze den brief geschreven had , las ze hem nog eens zorgvuldig
door , verbeterde hier en daar iets , wat nog duidel ij zichtbaar is op
het document , en vouwde toen haar zendbrief dicht , verborg hem in
de plooien van haar kleed, en zich in een donkeren mantel met kap
hullend , verliet ze onhoorbaar de kamer.
Het was nog heel stil en rustig in huis. Ze huiverde een beetje ,
toen de frissche morgenlucht haar gloeiende wangen koelte toewuifde :
't leek wel de ademtocht van geesten.
Ze rende vlug de trap af, en schoof zoo snel , als ze maar kon , de
ijzeren grendels van de huisdeur , en wipte toen de straat op.
Op straat begon het al levendig te worden. Er was geen tijd voor
slaap , waar er zooveel to doers was voor de veiligheid van de bedreigde
republiek. Onderweg in de buurt van de rivier kwam Juliette een
menigte werklieden tegen , die Frankrijk in dienst had voor haar
verdediging.
Achter haar , in de Jardins du Luxembourg in de heele lengte langs
den tegenoverliggenden rivier-oever stonden de fornuizen al in vollen
gloed , en waren de smids bezig , geweren te smeden.
Bij iederen stap stuitte Juliette nu op de groote aanplakbiljetten
op hooge palen vastgespijkerd , die iederen voorbijganger verkondigden ,
dat het volk van Frankrijk in opstand is en onder de wapenen
Dwars over de Place de l'Institut bewoog zich een lange reeks
marktwagens , beladen met groenten on vruchten , langzaam voort in
de richting van het centrum van de stad. Zij hebben alien aardige
driekleurige vlaggetjes , net een pick en een vrijheidskap , die boven
den viaggestok uitsteekt.
Bet zijn goede'pa,triotten , die groenten-verkoopers, die dagelijks ter
markt komen , om het uitgehongerde gepeupel van Parijs to voeden
met de weinige handjesvol waterige aardappelen en de ongelukkige
wormstekige koolen , die de broederlijke Revolutie hun toestaat , nog
ongestoord to telen.
Iedereen schijnt met zijn work bezig to zijn zoo vroeg in den
ochtend: de bezigheden bij de guillotine beginnen eerst veel later
op den dag.
Voor het oogenblik kan Juliette ongehinderd haars weegs gaan:
vrouwen en kinderen haasten zich voor het meerendeel naar de vaste
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kampementen in de Tuilerieen , waar den heelers dag door pluksel en
zwachtels , en jassen voor de soldaten gemaakt worden.
Op de muren van de meeste huizen leest men het machtige vaderlandslievende devies : „Liberte , Egalitê, Fraternitê , sinon la Mort" ;
anderen zijn meer politiek in hun proclamatie : — La Republique
une et indivisible."
Maar op de muren van het Louvre , het groote paleis van voormalige
koningen , waar de „ Roi Soleil " zijn hof hield , en flirte met de
mooiste vrouwen van Frankrijk , daar had de nieuwe , machtige Republiek
zijn laatste mandaat aangeplakt.
Een groot aan den muur vastgehecht aanplakbiljet behelSt deze
woorden : — „La Loi concernan les Suspects." Onder dat biljet is een
groote houten bus aangebracht met bovenin een gleuf. Dit is de laatste
uitvinding om de veiligheid to verzekeren van doze eenige , ondeelbare Republiek.
Van nu af wordt iedereen een verrader op het eerste woord van
aanklacht van den eersten den besten leeglooper of vijand , en , evenals
in de meest tirannieke dagen van de Spaansche Inquisitie was de
eene helft van de natie aangewezen om de andere helft to bespieden ;
die houten bus met de gleuf is daar neergehangen, om de aanklachten
van den eenen mensal tegen den anderen op te nemen.
Als Juliette maar een ondeelbaar oogenblik stil had gestaan , om
het plakkaat to lezen , dat die afschuwelijke wet beholsde , als
maar even had nagedacht, dan ware ze zeker omgekeerd , en gevloden
van die gruwzarne , infame bus , evenals ze op de vlucht zou gaan
voor een gevaarlijk , schadelijk reptiel of voor de pest.
Maar het lange waken , haar aanhoudend gebed , en de verheven
voorstelling , die ze had van heldhaftige martelaren , had haar denkvermogen geheel versuft. Alle leven , alle gevoel was uit haar geweken ze was een automaat geworden , die zonder eenige gedachte ,
eenige huivering zijn noodlot te gemoet gaat.
Ze haalde den brief van uit de plooien van haar kleed to voorschijn
en liet hem met vaste hand in de bus glijden. Het onherstelbare was
geschied.
Niets kon ze van nu af aan moor zeggen of doers ; geen gebed ,
nosh een in doodsangst waken, ja zelfs geen wonder, kon haar daad
ongedaan makes, of Paul D6roulkle redden van het gerechtelijk onderzoek en de guillotine.
Een paar menschen maar, op weg naar hun werk, hidden gezien ,
dat zij den brief in de bus deed. Een paar kleine kinderen bleven
met den vinger in den mond even stilstaan , en staarden haar vol
nieuwsgierigheid aan ; eon vrouw zei een vuile aardigheid , allen haalden de schouders op , en gingen verder.
Die houten bus , met zijn op een muil gelijkende opening , was net
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een onverzadelijk monster , dat voortdurend gevoed wordt , en toch
steeds naar meer verlangt.
Nadat Juliette haar daad volbracht had , keerde ze , even snel als ze
gekomen was, naar haar tijdelijke tehuis terug.
Het was nu geen thuis meer voor haar ; ze moest het in eens verlaten , vandaag nog, als dat mogelijk was. Dat begreep ze terecht
dat ze nu niet Langer het brood kon eten van den man , dien ze
verraden had. Le zou niet aan het ontbijt komen , hoofdpijn voorwenden , en dan kon Pêtronelle in den namiddag haar troffers pakken.
Ze ging een winkeltje binnen , vlak in de buurt , en vroeg om een
glas melk en wat brood. De vrouw , die haar bediende , nam haar
eenigszins nieuwsgierig op , want Juliette zag er op dat oogenblik
precies uit , of ze niet heelemaal bij zinnen was.
Ze kon nog niet denken , en had opgehouden te lijden.
Dat zou alles heel spoedig weer terug komen , en te gelijk daarmee
ook de herinnering aan dat laatste , onherstelbare uur, en het juiste
besef van wat ze gedaan had.

HOOFDSTUK XI.
57 Mij

komt de Wraak toe."

Onder voorwendsel van hoofdpijn te hebben , kon Juliette gemakkelijk het grootste gedeelte van den dag op haar kamer blijven. Ze had
zich gedurende die uren liefst van de geheele wereld willen afzonderen , in die urea, waaraan ze zich overgaf aan haar eigen gedachten .
haar eigen Teed.
Het gezicht van Anne Mie's lief gezichtje , als ze haar eten en
lekkernijen bracht , en tal van kleine vriendelijkheden bewees , was
bepaald een kwelling voor de arme , gepijnigde ziel.
Bij ieder geluid in het groote , stille huis schrikte ze op , bevend
van angst en vrees. Was het zwaard van Damocles , dat zij zelf
opgehangen had , al neergedaald op de hoofden van hen , van wie ze
niets dan vriendelijkheid on goedheid had ondervonden?
Ze kon niet aan Madame D6roulede of aan Anne Mie denken zonder
een gevoel van de meest folterende schaamte.
En hoe stood het met hem — den man, dien zij zoo gewetenloos ,
zoo onbarmhartig verraden had aan een rechtbank die geen genade
kende? Juliette durfde aan hem heelemaal niet te denken.
Ze had nooit getracht , haar gevoelens jegens hem to analyseeren.
Ten tijde van Charlotte Corday's verhoor , toen zij n sonore stem vol

63
tnedegevoel gepleit had voor die afgedwaalde vrouw , had Juliette hem
onverholen bewonderd. Zij herinnerde zich nu, hoe of juist zijn magnetische persoonlijkheid zoo'n stork gevoel van enthousiasme in haar
had wakker geroepen voor het arme meisje , dat van uit haar rustig
dorpje , daar ergens in de provincie , geroepen was geworden , om die
ijselijke daad te volbrengen , die haar naam do ,r alle eeuwen heen
onsterfelijk zou makers , en haar landslieden er toe bracht haar voor
grooter dan Brutus" te verklaren.
Déroulede pleitte voor het leven van die vrouw , en het was juist
zijn warm pleidooi , dat Juliette's slapende energie weer wakker geschut had voor de zaak , die haar vader haar bevolen had , nimmer
to vergeten. Het was ook al weer Deroulede, dien zij eenige weken
geleden gezien had , alleen staande tegenover het gepeupel , dat haar
in stukken gescheurd zou hebben , ze terwille van haar toesprekend ,
toesprekend met die kalme , krachtige stem , hem eigen , ze beheerschend
door de macht der liefde en door die van medelijden , en hun boosheid,
hun woede tot zachtheid wendend.
Haatte ze hem dan ?
0 zeker , zeker , ze haatte hem , omdat hij in haar leven was gekomen , omdat hij haar brooder's dood veroorzaakt had, omdat door
hem haar armen , zieken vader zijn laatste levensjaren in smart moest
eindigen. En boven alles haatte ze hem — ja , stellig het was haat ! —
omdat hij de oorzaak was van die afgrijselijke daad in haar leven :
een daad waartoe ze tegen haar wil gedreven was , eon van de laagste,
ondankbaarste , verraderlijkste daden , zoo geheel in tegenspraak met
elk ander gevoel in haar binnenste , lafhartig , verachtelijk , het onbewuste gevolg van den vreemden , magnetischen invloed , die van hem
uitging, en die haar gevangen had gehouden , haar individualiteit
haar wil geheel veranderd had , en haar gemaakt had tot een onbewust,
automatisch werktuig van het Noodlot.
Ze wilde niet moor van den vinger God's spreken : het was 't
Noodlot ! — dat heidensche , duivelachtige Noodlot ! — die onheilspellende , verschrompelde vrouw , die daar neerzit en tot in het oneindige haar draden spint. Zij hadden het zoo beslist , en Juliette ,
niet in staat tot verderen tramp , had blindelings , gebroken door den
strijd, moeten gehoorzamen aan den wil van die Megaera's en haar
meedoogenloos rad.
Ten laatste word de stilte en het alleen zijn haar ondragelijk. Ze
riep Pótronelle , en beval haar de koffers te pakken.
— We vertrekken vandaag nog mar Engeland , zei ze kortaf.
— Naar Engeland? hijgde de goede , oude ziel , die zich wat gelukkig voelde in dat vriendelbke , aangename , gastvrije huis on het
heel akelig vond , dat nu to verlaten. Zoo gauw al?
— Wel ja , waarom niet we hebben er al een tijdje geleden over
,

gesproken. We kunnen niet eeuwig hier blijven. Mijn nichtjes de Crêcy
zijn daar , en mijn tante de Coudremont. We zullen daar midden
tusschen vrienden zbn , Petronelle, als wij er ooit komen.
— A is wij er ooit komen ! zuchtte de arme Petronelle , we
hebben nog maar heel weinig geld , cherie , en geen paspoorten.
Heb je er wel aan gedacht , M. Deroulede daarom te vragen ?
— Neen , neen . hernam Juliette haastig : ik zal wel op de een of
andere wij ze , aan paspoorten zien te komen. Sir Percy Blakeney is
een Engelschman , hij zal me wel vertellen , wat ik moet doen.
— Weet je dan , waar hij logeert , mijn schatje ?
— Ja ; ik hoorde hem dien avond tegen Madame Déroulede zeggen,
dat hij samen met een provinciaal , Brogard geheeten , logeerde in de
Cruche Cass6e." Ik zal hem gaan opzoeken Petronelle ik ben er
zeker van , dat hij ons wel behulpzaam zal willen wezen. De Engelschen zijn zoo huipvaardig en practisch. Hij zal ons wel aan paspoorten helpen , daarvan ben ik overtuigd , en ons raden op welke
manier wij het best hier vandaan komen. Blijf jij zoo lang hier , en
maak alles gereed. Ik zal niet lang wegblijven
In huis was het toch zoo vredig , zoo rustig. Het leek Juliette
vreemd toe , dat er geen atmosfeer van dood en verderf hing , van
komend onheil.
Van uit de keuken, op eenigen afstand van de vestibule , hoorde
ze Anne Mie een oud wijsje zingen :
De to tige dêtachke
Pauvre feuille dessechee
Oil vas-tu ? "
Juliette bleef een oogenblik staan. Een intens gevoel van pbn sloop
haar hart binnen ; haar oogen vulden zich onbewust met tranen , toen
ze zoo haar blik liet gaan langs de muren van het huis , dat haar
gedurende drie weken zoo gastvrij geherbergd had.
En waar ging ze nu been? Evenals het arme , verdorde blad uit
het liedje was zij ook tot afval geworden , ontrukt aan den vaderlijken
stam , zonder tehuis , zonder vrienden , doordat ze de eenige hand ,
die haar in dezen gevaarvollen tijd zoo vol vriendelijkheid en liefde
toegestoken was , van zich gestooten had.
Haar geweten begon haar aan te klagen , en die monsterachtige
tergende tiran : Wroeging. Ze sloot de oogen , om het vreeselijke
visioen van haar misdaad niet te zien ; ze trachtte dit huis te vergeten,
dat zij ontwO had door haar verraad.
„Je vais oil va toute chose
Ou va la feuille de rose
Et la feuille de laurier."
tong Anne Mie met klagende stem.
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Een snik welde uit Juliette's gepijnigd halt op. De ellende , die
ze over zich gebracht had . was meer dan ze kon verdragen. A ch,
als ge kunt , heb dan medelijden met haar! Ze had gekampt, en gestreden maar was overwonnen. Een jonge meisje's ziel is nog zoo
onervaren , zoo voor indrukken vatbaar; en ze was opgegroeid met
dat vreeselijke alles-overheerschende gevoel, van een plicht te moeten
vervullen , een eed gestand te doen , een eed , dien ze gezworen had
aan haar wegliwijnenden wader bij het lijk van haar breeder. Zij had
om voorlichting gesmeekt, om verlossing gebeden maar de stem van
Boven bleef zwijgen. Als de menscheltke ziel , zwak en ellendig, in
het stof kruipt , gedrel en door aards_che passie, dan meet zij in zich
zelf de kracht vinden , tot strijden.
En nu was het einde gekomen. Die nauveli*, tastbare droom van
rust en vrede, die gedurende de laatste weken door haar brein had
gespookt , was bij het aanbreken van den dag voor goed weggevaagd,
en liet haar in diepe wanhoop achter,, alleen met haar zonde, en
levenslange wroeging.
Nauwelijks wetend , vat ze deed , zonk ze op de knieen , op dienzelfden drempel , dien ze op het punt stond , voor altijd te verlaten.
't Noodlot had een last op haar schouders gelegd , te zwaar voor haar
zwakke krachten
— Juliette!
In het eerst bewoog ze zich niet. Bet was zijn stem , die van uit
de studeerkamer tot haar kwam. Evenals dien dag in de Gerechtszaal
geraakte zij opnieuw onder betoovering van die stem. Krachtig, vol
hartstocht en toch zoo teeder vond zij vollen weerklank in haar hart.
Ze dacht , dat het een droom was , en bleef geknield liggen uit vrees ,
dat hij even spoedig weer vervagen zou.
Toen hoorde zij opeens zijn stap op den hardsteenen vloer van
de vestibule. Anne-Mie's klagend gezang was in de verte weggestorven.
Ze sprong verschrikt op, en droogde haastig de oogen af.
De kortstondige droom was verdwenen , en ze voelde zich beschaamd
over haar zwakheid.
Hij , de oorzaak van al haar leed , van haar zonde en vernedering,
had het recht niet , haar te zien lijden.
Ze was nu graag het huis uitgevlucht; maar het was al te laat.
Hij was uit zijn studeerkamer gekomen , en haar daar zoo schreiend
op haar knieen vindend, kwam hij haastig naderbij , onderwij1 trachtend,
uit aangeboren ridderlijkheid , niet te laten merken , dat hij getuige was
geweest van haar tranen.
— Gaat u uit , mademoiselle vroeg hij hoffelijk, onderwb1
zich , dichter in haar mantel hullend , naar de deur wendde.
— Ja , ja , gaf ze haastig ten antwoord, even een boodschap
doen , ik . . . .
IS ZAL HET VERGELDEN
5
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— Is het soms lets , dat ik voor u doen kan?
— Als
. ging hij zichtbaar verlegen voort , er geen haast bij
uw boodschap is , zoudt u mij dan de eer willen aandoen , een pair
minuten op mijn kamer te komen.
— Er is haast bij , burger Deroulede , zei ze zoo bedaard mogelijk,
misschien zou ik bij mijn terugkomst . . . .
- Ik ga (laden,* weg, mademoiselle , en ik wilde u gaarne vaarwel
zeggen.
Hij ging op zij , om haar te laten passeeren hetzij in de richting
van de straatdeur, hetzij de vestibule weer door , naar zijn studeerkatner.
Er was niets verwijtends in zijn stem tegenover de gist, die hem
aldus zonder een enkel afscheidswoord wilde verlaten. Wie weet , als
het wel zoo geweest was , of Juliette dan niet in opstand ware gekomen. Zooals het nu was , werd ze onwederstaanhaar tot hem gotrokken, en met een bijna onmerkbaar toestemmend knikje, gleed ze
langs hem heon de kamer in.
In do studeerkamer was het donker en koel want de limner lag op
het Westen, en de blinden waren gesloten om de brandende Augustuszon buiten te houden. In het eerst kon Juliette niets zien ; maar zij
voelde zijn tegonwoordigheid , tom hij haar in de kamer volgde , de
deur op een trier latend.
— Hot is heel vriendelijk van u , mademoiselle , begon hij zacht ,
aan mijn verzoek te voldoen , dat mogelijk wel een beetje onbescheiden
was. Maar ziet u, ik verlaat dit huis vandaag nog, en ik had het
heel baatzuchtige verlangen , uw stem mij vaarwel to hooren zeggen.
Juliette's groote , brandende oogen begonnen eindelijk in het halfduister zaken en dingPn to onderscheiden. Le kon hem nu duidelijk
zien , zooals hij daar vlak bij haar ston.d , in eerbiedige bonding.
Als gewoonlijk zag de studeerkamer er gezellig en welverzorgd uit ,
getuigend van iemand die van netheid en werken houdt. Op den
growl stond een valies , met de riemen reeds dichtgehaald , als moest
het voor een reis dienen, en daarboven op een groote brieventasch van
zwaar zwijnsleer , voorzien van een klein stalen slot. Juliette's oogen
bleven vol schrik en afschuw , als geband rusten op die tasch.
Klaarblijkelijk bevatte ztj DêroulMe's papieren, do planners voor
Marie Antoinette's ontsnapping de paspoorten, waarover hij zich den
(lag te voren uitgelaten had tegenover zijn vriend , Sir Percy Blakeney —
inderdaad de bewbzen , die zij overgeleverd had aan de vertegenwoordigers van het yolk, in haar poging om den Burger-Afgevaardigde
aan to klagen.
Na zijn verzoek , aan haar had hij gem woord meer geuit. Hij
wachtte , dat zij zou spreken ; maar haar tong was als verlamd het
scheen haar toe of ijzeren klauwen haar bij den keel grepen , de
woorden smorend, die zij zoo graag had willen zeggen.
-

-
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— Wilt gij mij niet God's zegen toewenschen , op mijn tocht ,
mademoiselle ? hernam hij zacht.
— God's zegen? 0 ! wat een vreeselijke ironie ! Zou God hem beschermen tegen een zoogenaamd verhoor en de guillotine ? Het zou
toch zoo met hem loopen , ofschoon hij het niet wist ; — zelfs trachtte
hij de hand to grijpen , die hem daar met opzet heenzond.
Ten laatste deed ze een poging om to spreken, en met toonlooze
stem slaagde ze er in to mompelen :
- U gait toch niet voor lang Burger-Afgevaardigde?
— In daze tijden , mademoiselle, gaf hij ten antwoord , kan elk
afscheid een afscheid voor eeuwig zijn. Maar ik ga overigens maar
voor een maand mar de Conciergerie, om mij to belasten met de
zorg voor de ongelukkige gevangene.
Voor een maand ! herhaalde ze mechanisch.
- Ach ja ! zei hij lachend. U moot weten , ons tegenwoordig Gouvernement is bang, dat die arme Marie-Antoinette zal trachten den
een of anderen gouverneur van de gevangenis onder haar bekoring to
brengen als hij to lang in haar nabijheid blijft , daarom komt
er iederen maand een andere. Ik zal het toezicht hebben gedurende
de komende Vend6miaire. 1 ) Ik hoop terug to zijn voor de nachtevening,
maar wie zal het zeggen ?
— In elk geval , burger Deroulede , zal het afscheid dat ik vanavond van a neem van langen dour zijn.
- Een maand zal mij een eeuw toe lijken , zei hij ernstig , sinds
ik dien door zal moeten brengen , zonder u to zien ; maar
Hjj keek haar lang en onderzoekend aan. liii begreep haar niet in
haar tegenwoordige stemming , ze leek zoo verschrikt , zoo opgewonden,
zoo geheel en al -verschillencl van het luchthartige jonge meisje, dat
het oude sombere huis zoo opgevroolijkt had gedurende de afgeloopen
weken.
— Naar ik zou niet durven hoopen , mompelde hij , dat u om
geljjken reden een maand lang noemt.
Ze ward mogelijk nog jets bleeker dan ze al was , en haar oogen
dwaalden door de kamer als een gevangen haas , die tracht to ontsnappen.
— GU begrijpt me verkeerd, burger Dëroul6de , zei ze eindelbk
haastig. Gij zijt allen moor.... meer dan vriendelijk voor ons geweest
maar Petronelle en ik kunnen niet langer misbruik maken van uw
gastvrijheid. We hebben vrienden in Engeland , en heel wat vijanden hier.
- Dat weet ik , vial hij haar kalm in de rode , het zou bepaald
heel zelfzuchtig van mij wezen , aan to nemen, dat u ook maar een
uur langer dan noodig is , onder mijn dak zoudt vertoeven. Ik vrees ,
1) Maand van de Fransche Revolutie; 23 Sept.-22 Oct.

(Vert.)
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dat na vandaag , mijn dak geen voldoende schuilplaats meer voor u
zal wezen. Maar wilt gij mij veroorloven voor uw veiligheid te zorgen ,
evenals ik dat voor mijn moeder en Anne Mie doe? Mijn Engelsche
vriend , Sir Percy Blakeney , heeft een jacht in gereedheid bij de
Normandische trust. Ik heb al gezorgd voor paspoorten en voor alle
verdere regelingen , uw reis betreffend tot daar , en Sir Percy of een
van zijn vrienden , zal uw veilig aan boord van het Engelsche jacht
brengen. Hij heeft mij zijn woord verpand , dat hij zulks doers zal
en ik vertrouw hem even zeker als mijzelf. Voor uw reis door Frankrijk is mijn naam voldoende waarborg , dat men u niet lastig zal
vallen ; en als u het goedvindt , zullen mijn moeder en Anne Mie
met u meereizen. Dan . . . .
- Ik bid u , houdt op, burger Déroulede onderbrak zij hem plotseling opgewonden. Vergeef me ; maar ik kan onmogelijk toestaan, dat
u eenige regelingen voor mij treft. Petronelle en ik moeten er maar ,
zoo goed en zoo kwaad als het Ian , zien te komen. Al uw tijd en
uw moeite moet u liever besteden in het belang van hen , die recht
op u hebben , terwb1 ik . .
- "U spreekt al heel onvriendelijk , mademoiselle; er is geen kwestie
van rechten.
— En gij hebt het recht niet te denken . . . . vervolgde ze in
zenuwachtige opgewondenheid , haar hand terugtrekkend , die hij
trachtte te vatten.
— 0 ! vergeef me , viel hij haar vol ernst in de reden daarin
dwaalt gij. Ik heb wel degelijk het recht aan u en om u te denken —
het onomstootelijke recht, mij verleend door mijn groote , groote liefde
voor u.
— Burger Dëroulëde!
— Neen , Juliette , ik weet dat ik dwaas ben en ingebeeld. Ik ken
den trots van uw kaste, uw partij en ik weet, hoe laag ge neerziet
op de aanhangers van dat vuile gepeupel van Frankrijk. Eleb ik
gezegd , dat ik hoopte , je wederliefde to verwerven ? Ik weet zelfs
niet , of ik dat ooit in mijn stoutste droomen gehoopt heb ! Ik weet alleen,
Juliette, dat gij in mijn oogen , de engelen nabij komt, dat ge even
rein en etherisch , even ontastbaar en mogelijk even onbegrijpelijk
zijt als zij. En toch , al ben ik overtuigd van mijn dwaasheid , toch
beroem ik mij daarop , liefste , en ik wilde je niet uit mijn leven
laten gaan , zonder je dit to vertellen , dat wonderbare , wat ieder uur
in de afgeloopen weken voor mij tot een paradijs maakte — mijn
liefde voor jou , Juliette.
Hij sprak met die diepe , uitdrukkingsvolle stem , hem eigen , op
dezelfde zachte , overredende toon als ze eens van hem gehoord had ,
then hij voor die arme Charlotte Corday pleitte. Doch nu pleitte hij
Diet voor zichzelf, niet voor z ij n eigen zelfzuchtige wenschen of voor
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zij n eigen geluk , hij pleitte alleen voor zijn liefde , dat zij daarvan zou
weten , en al wetend , in haar hart medelbden met hem hebben
en hem toestaan , haar tot het eind toe van dienst te zijn.
Voor het oogenblik zei hij niets meer hij had haar hand genomen ,
die ze hem willig liet , want er was bepaald een zoet genot in , zijn
sterke hand om haar bevende lingers te voelen. Hij drukte zijn lippen
op haar hand , op de zachte palm en het teedere gewricht, en zij u
vurige kussen gaven uiting aan zijn overgroote passie , die zijn eerbied
voor haar in bedwang hield. •
Le trachtte zich los te rukken , maar hij wilde haar niet laten gaan :
— Ga nu nog niet heen , Juliette pleitte Bedenk , dat ik je
mogelijk nooit weer zien zal; maar als je ver van me bent — daar
ginds in Engeland mogelijk — te midden van je kennissen en verwanten , wil je dan trachten of en toe een vriendelijke gedachte te
wijden aan hem, die je zoo hartstochtelijk , zoo innig lief heeft ?
Ze zou het kloppen van haar hart graag gestild hebben , als ze
dat gekund had , dat hart dat eindelijk tot hem uitging in hartstochtelijke innig held , in oneindige , lang onderdrukte liefde. leder
woord , dat hij sprak , vond weerkiank in haar ziel , en toch trachtte
zij den teederen klank niet te hooren noch naar zijn donker hoofd
te kijken , dat zoo vol toewij ding naar haar toe gebogen was. Ze
trachtte zijn tegenwoordigheid te vergeten , weg te cVeren , dat hij
in haar nabijheid was — de man , dien zij verraden had terwille van
haar eigen , betreurenswaardige wraak , dien zij in haar dwaze , opgeschroefde woede meende te moeten haten , en van wien ze nu wist ,
dat ze hem meer lief had dan haar leven , meer dan haar ziel , meer
dan haar tradities , meer dan haar eed.
, in dit oogenblik deed ze alle mogelijke pogingen , om zich het
beeld van hair brooder voor den geest to roepen , zooals hij daar dood
werd thuisgebracht , en van hoar ongelukkigen vader , die geheel
versuft , en langzaam weggek wijnd was van verdriet.
Ze trachtte aan God's wrekende hand to denken , die haar den weg
had ,__,>e w ezen , om haar eed te volbrengen , en ze smeekte Hem haar
bij to stain in haar vreeselijken zielestrijd.
En God sprak eindelijk tot haar : van uit de oneindige dreven van
dat on metelij k heelal , van uit dien hemel , die geen genade gekend
had , k warn Zij n stein nu tot hoar , holder , ontzagvvekkend , onverz ettelij k :
Ik zal het vergelden !
— Iij komt de wrack
-

-
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Het Zwaard van Damocles.
— In naam van de Republiek !
Verdiept in zijn gedachten , zijn droomen , zijn momenteel geluk ,
had Déroulede , gedurende de laatste seconden niet gehoord , wat er
in huis voorviel.
In het eerst leek het Anne Mie , die nog steeds onder het werken
haar melancholiek liedje zong, niets vreemd toe , dat op hoogen toon
geuitte bevel , daar aan de voordeur. Ze trok haar mouwen weer over
de magere armen , streek haar werkschort glad , en ging Coen pas
kijken , wie de bezoeker wel kon wezen.
Zoo gauw echter , als ze de deur opende , begreep ze het.
Vijf mannen stonden voor haar waarvan er vier de uniform van
de Nationale Garde droegen , en de vijfde de driekleurige sjerp met
gouden franje , aanduidend , dat hij in dienst van de Conventie was.
Doze man scheen de anderen aan to voeren , en hij stapte onmiddellijk de vestibule binnen , gevolgd door zijn vier makkers , die
op een teeken van hem , Arnie Mie verijdelden in haar zichtbaar voornemen naar de studeerkamer van Peroulede to rennen om hem to
waarschuwen.
Dat er gevaar voor hem bestond, ernstig, doodelijk gevaar daaraan
twijfelde ze geen oogenblik. Zelfs als hoar instinkt het haar niet gezegd
had , zou ze het Loch dadelijk geraden hebben. Eên blik op de vijf
mannen voor naar, was voldoende om haar dat to doen begrijpen :
hun houding , hun bevelende toon hun air van gezag, terwijl zij de
vestibule overstaken — dat alles toonde duidelijk het doel van hun
komst : huiszoeking in bet huis van den Burger-A fgevaardigde D6roulëde.
Merlin's wet tegen de „ Verdachten " was in voile werking. Iemand
had den Burger-A fgevaaraigde aangeklaagd bij het Comitê du SalutPublic , en in dat heerlijke jaar 1793 , en I van de Revolutie , werden
dagelijksch mannen en vrouwen naar de guillotine gesleept, alleen op
grond van verdenking.
Anne Mie had willen schreeuwen , als ze dat gedurfd had ; maar
ze was veel to verstandig , om door zoo's onverstandige daad zich
zelf bloot to geven. Ze voelde , dat als Paul Dëroulede haar in dat
oogenblik had kunnen zien , hij zou wenschen , dat ze uiterlijk bedaard
en kalm bleef.
De voorste man — die met de driekleurige sjerp — was de
vestibule al door , en stood nu voor de deur van de stndeerkamer.
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Het was zijn bey el , dat lircrulLde bet allerecrst uit zijn droom deed
ontwaken.
— In naam van de Republiek !
Dëroulëde liet onmiddellijk het bandje los , dat hij een oogenblik
te Toren met kussen overdekt bad. Hij bracht bet nog eens heel zacht
aan de lippen, deze laaiste teedere liefkozing talmend , alsof hij
voor eeuwig afscheid Dam ; teen ricbtte hij zijn bre(de, goed gevormde
gestalte op , en keerde zich naar de deur.
Hij zag doodsbleek ; maar er was vrees noch verbazing in de uitdrukking van zijn ernstige, diepliggende ocgcn. Ze schenen nog in de
verte te staren , op een bemelsch dat de aanraking van haar
band en de belientenis van zijn liefde hadden opgeroepen.
— In naam an de Republiek !
Nog eens , ten derden male — zooals de gewoonte dat meebracht —
weerklonken die woorden , helder duidelijk , op hoogen toon.
In dat ondeelbare oogenblik , dat die NV woorden gesproken werden,
zweefden D6ronKde's blikken vluchtig over de zware brieventasch , die zijn
veroordeeling inliield . en een woeste , trankzinnige gedachte een
zuiver dierlijk yerlangen om aan bet gevaar to ontkomen welde er
in zijn binnenste op.
De plannen voor de ontsnapping van Marie Antoinette, de verschillende l aspoorten , beantwoordend aan de mogelijhe vermommingen
van de ongelukkige Koningin — al die papieren waren voldoende
bewijzen voor zijn naar bun meening , verraad aan de Republiek.
zag al reeds voor zich de aanklacht , die tegen hem gericht
zou worden , het voile gepeupel an Parijs een wilden rondedans nitvoerend om de kar • die hem naar het schavot zou brengen ;
hoorde hun verwenschingen al, en de schimpscheuten , die naar zijn
hoofd zouden geslingerd worden juist door degenen , die hem 't meest
bewonderd en benijd hadden. En dat alles had hij gaarne ontgaan , als
hij maar gekund had doch bet was helaas to laat.
Het duurde maar een secunde of mogelijk nog minder dan dat
terwijl die woorden buiten de tamer weerlilonken , en alle andere gedachten in hem waren opgelost in dat eene woeste verlangen, om to
ontsnappen. Hij maakte zelfs een beweging, alsof hij de portefeuille Wilde
beetpakken en order zijn jas verbergen. Maar ze was zwaar en lijvig
ze zou dadelijk de attentie treliten en zou hem mogelijk nog grooter
ern ed er in g brengen , eon onderzoek aan den lijve.
Ht ring toevallig Juliette's blik op , die als geband aan den zijnen
hing , en in dat oogenblik van wanhoop, openbaarde die hem ,
haar groote liefde voor hem. Teen was zijn oogenblikkelijke zwakheid
voorbij , hij werd opnieuw bedaard , ferm , een man van de daad ,
gewend het gevaar moedig order de oogen to zien , het meest woedende
gepeupel te regeeren en te beteugelen.
-

;
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Met eon licht schouder ophalen , liet hij alle verdere gedachten aan
die compromiteerende tasch varen en ging naar de deur.
Daar er na het derde bevel nog geen antwoord was gekomen , had
men de deur reeds van de buitenkant geopend, en D6roulede beyond
zich van aangezicht tot aangezicht met de vbf mannen.
— Burger Merlin ! zei hij rustig , den voorman herkennend.
— In eigen persoon , Burger-Afgevaardigde , voegde deze laatste
hem met een vloek toe , tot uw dienst.
Anne Mie , in een afgelegen hoekje van de vestibule , had den naam
gehoord, en word al wee alleen op het hooren van dien naam.
Merlin ! De man , die de schandelijke Wet tegen de Verdachten had
gemaakt , die mannen tegen mannen opzette , vaders tegen hun zonen ,
broeders tegen broeders , en vrienden tegen vrienden ; die van elk
menschelijk wezen een bloedhond maakte op den zoek naar zijn modemenschen , vervolgend , om zelf niet vervolgd te worden , aanklagend ,
spionneerend , opjagend , om zelf niet aangeklaagd to worden.
En Merlin groeide daarin , in die duivelachtige , laaghartige wet
die slechts diende om het menschelijk geslacht hoe langer hoe meer
te verlagen.
Er hangt een geteekend portret van hem in het Musée Carnavalet,
gemaakt juist even voor dat hij , op zijn heurt , al zijn misdaden
hoette onder diezelfde guillotine , die hij verscherpt en zoo machtig
gehandhaaft had tegenover zijn medemenschen. De artist heeft zoo
wonder good he logge , slordige in zijn eenigszins slappe gestalte
weergegeven , zijn lange ledematen en smal voorhoofd met de
listige oogen en de licht vooruitstekende kin. Evenals Marat , zijn,
voorbeeld en evenbeeM hield Merlin van vuile , gescheurde kleeren.
Het echte Sansculottisme het naar beneden halen van den medemensch
tot de laagste sport van de maatschappelijke ladder , uitte zich in
iedere daacl van dit beruchte product van de groote Revolutie.
Zelfs Deroulede , wions geheele ziel vervuld was van een overvloeiend , altos begrijpend medelijden voor de zwakheden van de
menschheid , d.einsde terug bij het zien van doze incarnatie van vuilheid en verval, het eenige , dat over was gebleven van de werkelijk
nobele , maar hersenschimmige theorieön van de makers van de Revolutie.
Merlin grijnslachte , toen hij Dëroul6de daar zoo kalm on bedaard
zag staan , met zorg gekleed, alsof hij eerder een geeerden gast moest
ontyangen dan voorbeschikt wezen , den grootsten smaad to ondergaan waartoe eon fier mensch ooit geroepen kan worden.
Merlin had den populairen Barger-Afgevaardigde altijd gehaat. Een
vriend en good makker van 1arat on zijn volg3lingen , had hij al
meer din twee jaar al r4n invloed. aangewend, om Déroulede onder
verdenking to brengen.
Maar Dóroulede stond in de gunst bij het yolk. Niemand als hij
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verstond zoo den juisten toon te treffen tegenover het Parijsche plebs ,
en de Nationale Conventie in den grond verschrikt over de stormen ,
die ze verwekt had , voelde wel, dat een populair lid van meer nut
was bb zijn le Yen dan in den dood.
Maar nu zou Merlin toch eindelijk zijn zin krbgen. Een anonieme
aanklacht tegen Deroulede had het Openbaar Ministerie dien dag bereikt. Tinville en Merlin waren de beste maatjes , zoodat deze laatste
gemakkelijk gedaan kreeg , dat hij de eerste mocht wezen , om zijn
gehaten vijand , het nieuws van zijn val merle te deelen.
Hij stond Deroulede een oogenblik aan to kijken , volop genietend
van den tegenwoordigen toestand
Het licht uit de ruime vestibule viel precies op de indrukwekkende
gestalte van den Burger- Afgeyaardigde en op zijn Oink eenigszins
gebronsd gelaat , en de uitdrukkingsvolle, hartstochtelijke oogen. Achter
hem was het studeervertrek , met zijn dichtgesloten blinder , in duister
gehuld.
Merlin keerde zich tot zijn mannen , en nog steeds genietend van
zijn tegenwoordige positie , als een kat spelend met de muis , wees hij
net een lach en een minachtend schouderophalen op Deroulede.
— Voyez-moi done ca, zei hij , met een ruw gebaar, op den grond
spuwend, de aristocraat schtint niet te begrijpen , dat wij hier zijn in
naam van de Republiek. Er is een heel juist spreekwoord , BurgerAfgevaardigde, voegde hij er aan toe , nog eens het woord tot Deroulede
richtend , dat gij vergeten schijnt te hebben , en dat is dit : de kruik
gaat zoolang te water tot zij breekt. Gij hebt gedurende de laatste
tien jaar tegen de vrijheden van het yolk saamgespannen.
Het uur der vergelding is ten laatste aangebroken het Yolk van
Frankrijk is eindelijk verstandig geworden.
De Nationale Conventie verlangt te weten, vat gij voor verraderlbks
binnen deze vier muren verbergt, en ze heeft mij afgeyaardigd , om
daar achter te komen.
— Tot uw dienst, Burger-Afgevaardigde ! zei Deroulede , bedaard
op zij gaande , om plaats te waken voor Merlin en zijn helpers.
Tegenstand was nutteloos , en evenals alle sterke , krachtige naturen
wist hij het beste , waar hij moest toegeven.
Gedurenie dien tijd, had Juliette zich niet bewogen , en ook evenmin
een woord geuit. Er was niet meer dan een minuet verloopen sinds
het oogenblik, dat dat eerste bevel „ in naam van de Republiek ," zoo
alarmeerend door het stifle huis weerklonken had. Deroulede's kussen
brandden haar nog op de hand , zij a wo)rden van liefde kloaken haar
nog in de ooren.
En nu was dat vreeselijke, chodelijke gevaar over hem gekornen ,
dat zij met eigen hand gebracht had over den man dien zij met heel
-

haar hart beminde !
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Als het mogelijk is , dat de ziel in een oogenblib al de ellende
boet voor een levenslange zonde, dan ondervond Juliote dat in die
eke verschrikkelijke seconde.
Haar geweten , haar hart , haar geheele zijn kwam in opstand tegen
haar misdaad. Haar eed , haar levee , haar eindelijhe aanklacht doemden nu voor haar op in Inn voile afzichtelijkheid.
En nu was het te laat.
Deroulede stond daar tegenover Merlin , zijn meest onverzoenlijken
vijand. Deze laatste was bezig orders to geven aan zijn manren , om
het huis te cloorzoelien , en daar , juist boven op het yalies lag de
tasch , klaarblkelijk de papieren inboudend , waarorer ze Deroulkle
den vorigen dag had hooren sprelien met zijn vriend , Sir Percy Blakeney.
Een overklaarbaar instinkt zei haar dat de papieren in die tasch
moesten wezen Haar oogen bleven als geband daarop gevestigd.
Een ontzettende vrees snoerde haar opnieuw de keel toe ; al hoar
gedachten , al haar verlangens , al hoar wenschen waren gericht op
dat eerie voorwerp , omdat maar in veiligheid te brengen.
Het volgend oogenblik had zij het beetgepakt , en op de kanapee
gegooid. Toen ging zij er naast zitten met de bonding van een koningin
en de gratie van een Parasienne , spreidde de soepele plooien van haar
kleed over de compromiteerende brieventasch , en verborg hoar zoo
geheel en al voor een ieder's blik.
Merlin , nog steeds in de vestibule , beval twee van zijn mannen „
elk aan een pant van Deroulede te gaan staan, en de beide andere
hem in de kamer te volgen. Daarna betrad bij zelf de kamer, trachtend
met zijn bijziende eogen in het haliduister,, nog vermeerderd door het
licht van nit de vestibule , jets to onderscheiden.
Hij had Juliette's gebaar niet gezien ; maar wel bet ruischen van
haar kleed gehoord, teen ze zich op de liana* neerzette.
- Ge zijt niet alleen , Burger-Afgevaardigde, mar ill zie , zei hij
met een vloek , zijn listige oogen op bet jonge meisje vestigend.
- Dat is een log& van ens , Burger Merlin , antwoordde Deroulede
zoo bedaard mogelijk
Burgeres Juliette Manly. Ik weet, dat bet nutteloos is onder deze
omstandigheden consideratie to vragen voor een vrouw maar ik bid
u er zooveel mogelijk aan to denken , dat ofschoon Eepublikeinen
we tech ook Franschen zijn , en nog steeds onze ridderlijkheid behouden bebben tegenover onze moeders , onze zusters , onze gasten.
Merlin grinnikte, en keek een oogenblik met ironischen
Juliette aan. Hij had dienzelfden morgen een dun strookje papier in
de hand gehad , waarop met een echte schoolireisje's band de aanklacht tegen den Burger-Afgevaardigde D6roulkle gekrabbeld was.
Van nature laag, en nog gemeener in gedachten . had doze
volksvertegenwoordiger dadelijk in zich zelf een conclusie getrokken
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met betreliking tot de zoogenaamde gast in DerouMe's woning.
— Een afgedankte maitresse , mompelde hij in zich zelf. Hebben
zeker net opnieuw een scene gehad veronderstel ik. Hij heeft genoeg
van haar , en nu heeft ze hem , uit woede daarover,, aangeklaagd.
Voldaan met die uitlegging van den toestand , was hij volkomen
geneigd , vriendelijk tegen Juliette to wezen. Bovendien had hij het
valies in het oog gekregen en meende bijkans, dat Juliette's oogen
zijn attentie daarop gevestigd hadden.
- Maak de luiken open , gebood hij , deze plaats lijkt wel een hol,
zoo donker is het bier.
Een van de mannen gehoorzaamde onmiddellijk aan zijn bevel , en
de vriendelijke A ugustuszon stroomde naar binnen ; Merlin wendde
zich opnieuw tot Dêroulede.
— Er is een aanklacht tegen u uitgebracht , Burger-Afgevaardigde,
zei hij , door (en anoniemen schriiver,, dat gij nu op het oogenblikbrieven of papieren in uw bezit hebt , betrekking hebbende op de
Weduwe Capet : en het Comitê du Salut-Public heeft mij en deze
burgers aangewezen, die papieren in beslag te nemen, en u daarvoor
aansprakelijk to stellen.
Deroulede aarzelde een ondeelbaar oogenblik. Zoo gauw als de luiken
geopend waren, en de timer helder verlicht imam hij tot de ontdekking
dat zijn brieventasch verdwenen was , en hij maakte uit Juliette's
houding op de kanapêe op. dat zij haar ergens op Mar cerstopt had.
Daarom aarzelde hij.
Zijn hart vloeide over van dankbaarheid vow. haar , die zoo'n nobele
poging deed, om hem to redden maar hij had in dat oogenblik gaarne
zijn leven gegeven om ongedaan to malien , wat zij deed.
De Terroristen 1 ) respecteerden personen noch seksen.
Een huiszoeking in die dagen gaf dengene , die daarmee belast was,
volkomen recht naar willekeur te handelen , en Juliette kon nu ieder
oogenblik gedwongen worden , om op to staan. Door haar daad had
ze zich een gemaakt , met den Burger- Afgevaardigde ; als de brieventasch onder de plooien van haar kleed gevonden werd , zou men haar
beschuldigen van medeplichtigheid , of in elk geval van het even
zware vergrijp , een verrader to beschermen.
Heel zijn mannelijke trots kwam in opstand tegen bet idee, zijn
onmiddellijke redding aan een vrouw to danken to hebben nochtans
kon hij haar bulp nu niet afwijzen zonder haar onherstelbaar to
compromiteeren.
Hij durfde zelfs niet eens meer naar Mar to kijken , want hij
voelde maar al to goed , dat in dat oogenblik haar leven zoowel als
1) Terroristen : naar Terroristnus : Schrikhewind , dat in Frankrijk regeerdo
Mei 479`3 tot Juli 1791.
Vert.)
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het zijne of ping van het trillen van een ooglid , en Merlin's doordringende , listige oogen waren onderzoekend op hem gericht , in de
hoop een huivering , een flikkering op te vangen , die vrees zou verraden of een bewijs van schuld aanduiden.
Juliette zat daar kalm , onbewegelijk , zonder vrees en ze scheen
Dêroulede engelachtiger , onbereikbaarder dan ooit te voren. Hij had
haar kunnen aanbidden om haar heldenmoed , haar groote off_Tvaardigheld , haar kalme ongenaakbaarheid tegenover al die ongemanierde
wezens , die de kamer verpestten met de geuren van hun vuile kleeren,
met hun ruwe scherts en hinderlijke veronderstellingen.
— Wel , Burger-Afgevaardigde , grijnsde Merlin na een oogenblik
ik merk dat gij geen antwoord geeft.
— Die insinuatie is niet waard , dat ik er op antwoord , zei
Dêroulêde bedaard ; mijn diensten aan de Republiek zijn over en over
bekend. Ik had gedacht , dat het Comite du Salut-Public , een anonieme
aanklacht tegen een getrouw dienaar van het Fransche yolk ver van
zich geworpen zou hebben.
Het Comitê du Salut-Public weet zijn eigen zaken het best, BurgerAfgevaardigde , viel Merlin raw uit. Als de beschuldiging laster blijkt
te zijn , zooveel te beter voor u. Ik veronderstel , voegde hij er met
een vloek aan toe , dat gij geen weerstand zult bieden, als deze burgers
en ik het huis doorzoeken.
Zonder verder een woord te zeggen , overhandigde Dêroulede een
bos sleutels aan den man naast hem. Iedere schijn van tegenweer ,
tegenspraak zelfs, zou de zaak maar verergeren.
Merlin had bevolen het valies en den lessenaar te doorzoeken , en
twee mannen waren bezig beider inhoud op den grond uit te spreiden.
Doch in den lessenaar bevonden zich slechts eenige private huishoudelijke rekeningen en aanteekeningen voor de verschillende toespraken
die Deroulêde op verschillende tijden in de vergaderingen van de
Nationale Conventie gehouden had. Onder deze waren eenige potlood
krabbeltjes betrekking hebbend op zijn bekende verdediging indertijd
van Charlotte Corday , waarop d )or Merlin gretig beslag werd gelegd
zijn vuile klauwachtige handen omklemden die strookjes papier als
een welkome buit.
Maar verder was er niets van bela,ng bij. Dêroulede was een man
van het woord en de daad , met al het enthousiasme van eon eerlijke
overtuiging; maar zonder de zorgeloosheid van een fanatiek. De papieren
in de brieventasch , die hij met zich naar de Conciergerie wilde nemen,
beschouwde hij als noodzakelijk om zijn plan te doen gelukken , antlers
zou 110 ze waarlijk niet behouden hebben, zij Loch waren de eenige
bewijzen, die tegen hem uit gebracht konden worden.
Het valies zelf bevatte slechts het allernoodzakelijkste voor een
verblijf van eon maand op de Conciergerie, en de mAnnen , met Merlin
-
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aan het hoofd , trachtten te vergeefs jets te vinden , dat op de ongelukkige gevangene daar duidde.
Terwijl de mannen aan het snuffelen waren , lag Merlin , met de
beenen uitgestrekt , languit in een grooten, leeren fauteuil en trommelde
ondertusschen met zijn uile vingers op de ai mleuning van den stoel.
Hij was niet bij machte de groote teleurstelling to verbergen , die hij
zou ondervinden , als zijn zending vruchteloos bleek.
Zbn bijziende oogen keken ieder oogenblik in de richting van Juliette,
als om haar hulp en voorlichting to vragen. Juliette begreep wat
hij dacht, en beantwoordde dien blik.
Haar afkeer bedwingend voor de lage veronderstellingen die er in
zijn houding tegenover haar lagen opgesloten , speelde zij met ware
listigheid en zonder aarzelen haar rol. Met een blik nu hier en dan
weer daar , gaf zij den mannen aan , waar ze moesten zoeken. Deroulede
kon zich nauwelijks inhouden naar haar to kijlien hij was verbijsterd ,
en verwonderde zich over de gemakkelbkheid, waarmede zij haar rol
tot het einde toe speelde.
Merlin voelde zich in zijn pogingen verijdeld. Hij wist heel goed .
dat de Burger-Afgevaardigde Deroulede een man was , waarmede men
rekening moest houden. Een verdachtmaking alleen of een anonieme
aanklacht waren in zijn geval niet voldoende, om hem voor de rechtbank yan het RevoluIionnaire Comitê to brengen. Alleen als er bewijzen waren — positieve , onomstootelijke , bewijzen — van Paul
Deroulede's verraad , dan alleen zou het Openbaar Ministerie ooit een
aanklacht tegen hem durven indienen. Het gepeupel van Parijs zou
als een man opstaan , om zijn afgod to verdedigen ; de oude,
heksen , die altijd aan den voet van het schavot zaten to breien, zouden
eerder de guillotine naar beneden halen dan toestaan , dat Deroulede
haar beklom.
Dat was Deroulede's grootste liracht : het Parijsche yolk, dat hij had
liefgehad ondanks al hun slechtheid , dat hij gesteund en geholpen
had in hun geheime nooden , en vooral de Parijsche vrouwen , wier
kinderen nu , dank zij hem , verzorgd konden worden in ziekenhuizen ,
die hij voor ze had laten bouwen — dat hadden zij nog niet vergeten , en dat wist Merlin. Eens zouden zij het vergeten — heel spoedig
misschien — wellicht dat ze zich dan tegen hun voormaligen afgod
zouden keeren , en hem krijschend in den dood zouden zenden onder
kreten van haat en verwenschingen Als die dag zou komen , zou het
Diet meer noodig wezen zich voor verraad of bewijzen daarvan to
vermoeien.
Maar dat oogenblik was nog niet daar
De mannen waren klaar met het docrsnuffelen van de kamer,, ieder
strookje papier , ieder draagbaar voorwerp was in beslag genomen.
Merlin was half blind van woede, opgesprongen.
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Onderzoek zijn zakken , beval hij op hoogen toon.
Dêroulede klemde de tanden op elkaar en protesteerde niet , al zijn
moreele kracht verzamelend , voor deze smadelijke beproeving. Bij een
vuilen mop van Merlin drukte hij zijn nagels in het vleesch , om dien
gemeenen kerel niet op zijn gezicht to slaan. Maar hij onderwierp zich ,
en stond er gelaten bij ; terwijl de ruwe handen van de soldaten zijn
zakken binnenste buiten keerden.
Al dien tijd bleef Juliette zwijgend Merlin aankijken , als een havik
zijn proof. Maar de Terrorist werd ditmaal, door zijn eigen laag
karakter , op eon dwaalspoor geleid.
Hij wilt , dat Juliette Deroulêde aanklaagde , en had naar zijn
id6e daarvoor een afdoend motief gevonden. Omdat hij op zoo'n
laag zedelijk peil stond , en zoo'n woesteling was , had hij ook maar
geen flauw vernmeden van de waarheid , on evenmin van die twee
tegenstrijdige naturen in 't hart van die mooie jonge vrouw ; van die
eigenaardige , zelf kwellende , somtijds zoo ziekelijke opvatting van godsdienst en plicht , zoo geheel in strijd met haar eigen oprecht volkomen gezond 1k.
De plebejische , diep gezonken Terrorist had zijn eigen conclusie
over Juliette's daad, on stelde zich daarmee tevreden , omdat ze volkomen
beantwoordde aan zijn schatting van het menschelijk geslaclit , het
geslacht dat hij bezig was to doen neerdalen tot het peil van de
beesten.
Daarom dwarsboomcle Merlin Juliette niet moar vergenoegde zich ,
om door woord on blik to doelen op haar aandeel in doze daad. Op
deze zinspelingen gaf Dóroulede natuurlijk goon acht. In zijn oogen
was Juliette even ver boven politieke intrigues verheven als de engelen.
Hij zou net zoo lief een van de heiligen verdacht hebben , die daar
zorgvuldig bewaard worden in de Notre-Dame, als dit mooie , aetherische
wezentje , dat door den Hemel op aarde was gezonden , om zijn hart
to verblijden on zijn gedachten to verheffen.
Maar Juliette begreep Merlin's houding , on vermoedde , dat haar
aanklacht op schrift in zijn handen was geraakt. Al haar gedachten ,
iedere zenuw in haar , concentreerden zich om dat eene : den man ,
then ze lief had, to redden van de gevolgen van haar eigen vargrijp
jegens hem. En daarom moest zelfs de schaduw van verdacht van hem
afgewend worden. Merlin's inquisitorische wet mocht hem niet op
nieuw treffen.
Toen Dêroulede eindelijk bevrijd was van de beleediging , hem persoonlijk aangedaan , was Merlin in letterlijken en figuurlijken zin , aan
het road kijken om een uitweg to vinden voor zijn tegenwoordige
twijfelachtige positie.
De anderen beoordeelend naar zijn eigen gedragslijn , vreesde hij
dat de populaire Burger-Afgevaardigde thans de menigte tegen hem zou
-
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ophitsen , uit wraak over de vernederingen , die hij had moeten doorstaan. En toch was de Terrorist overtuigd , dat Deroulede schuldig
was , dat de bewijzen van zijn verraad bestonden , als hij alleen maar
wist , waar ze te vinden.
Hij wendde zich met een vragenden blik in zijn leelijke oogen tot
Juliette. Ze haalde de schouders op en maakte een gebaar in de
richting van de deur
— Er zijn nog andere kamers in dit huis behalve deze , scheen dat
gebaar te zeggen ga die eens doorzoeken. De bewijzen zijn er ; 't is
aan u om ze to vinden.
Merlin stond tusschen Naar en Deroulede in , zoodat deze laatste
noch de vraag , noch het antwoord zag.
— Je bent geslepen , Burger-Afgevaardigde zei Merlin nu , het
woord tot hem richtend , en zonder twijfel hebt ge alle mogelijke moeite
gedaan, om die verraderldke correspondentie zoo goed mogelijk te verstoppen. Gij zult wel begrij pen , dat het Comite du Salut-Public niet tevreden
zou zijn enkel met een doorzoeking van uw studeerkamer , voegde hij
r met een zekere ironische welwillendheid aan toe en ik veronderstel,
dat gij er wel niet op tegen zult hebben , dat ik en deze burgers
.soldaten de andere deelen van uw woning aan een onderzoek onderwerpen.
— Zooals ge wilt , antwoordde Deroulede droog.
— Gij zult ons vergezellen , Burger-Afgevaardigde, beval de andere
kort af.
De vier mannen van de Nationale Garde gingen buiten het vertrek
in 't gelid staan , en Merlin gebood Deroulkle met een gebiedend
gebaar tusschen hen door te gaan daarop maakte hij zich eveneens
gereed , hem te volgen. Bij de deur keerde hij zich om, en keek nog
eens Juliette aan.
— Wat u betreft , burgeres , zei hij met plotselingen nijd , als
gij ons op valsche gronden hier naar toe hebt doen komen , zal het
slecht met u afloopen , onthoudt dat. Verlaat het huis niet vOOr onze
terugkomst. Ik mocht soms eenige vragen aan u te stellen hebben.

HOOFDSTUK XIII.

Een Warnet.
Juliette wachtte een par minuten , tot de voetstappen van de zes
mannen op de massief eikenhouten trap wegstierven.
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Voor het eerst sinds het zwaard van Damocles neergedaald was .
bleef ze alleen met haar gedachten.
Ze had maar een paar oogenblikken tot haar beschikking. om een
uitweg te verzinnen uit het net, dat ze zelf rond den geliefden man
gesponnen had.
Merlin en zijn mannen zouden zoo aanstonds terugkeeren. De komedie
kon niet volgehouden worden bij een hernieuwd bezoek van hen , en
zoo lang als die compromiteerde brieventasch in Deroulede's studeerkamer verbleef, zoo lang zou er ook dreigend gevaar voor hem bestaan.
in handen van zijn vijanden te vallen.
Ze dacht er een oogenblik over de tasch op haar persoon te verbergen maar een seconde van nadenken toonde haar onmiddellijk het
nuttelooze van zoo iets aan. Ze had de papieren zelf niet gezien ; er
konden er best onder wezen , die een afdoend bewijs zouden zijn voor
Deroulede's schuld ; het schrift kon van zijn hand wezen.
Als Merlin in zijn woede en teleurstelling eens beval , dat men haar
moest onderzoeken ! Alleen al de gedachte aan dien smaad deed haar
beven ; maar zij zou die vernedering met liefde gedragen hebben , als
ze Deroulede daardoor had kunnen redden. Doch dat kon ze niet met
zekerheid weten ; voor ze de papieren doorgekeken had , en daarvoor
was er nu geen tijd.
Haar eerste en voornaamste gedachte was , uit deze kamer , zijn
studeerkamer te komen met de compromiteerende papieren. Geen spoor.
daarvan mocht hier gevonden worden , wilde hij buiten verdenking
blijven .
Ze stood van de kanapee op en gluurde door de reet der deur.
De vestibule was nu verlaten van den linkervleugel van het hnis
op de bovenverdieping kon men duidelijk de zware stappen van de
soldaten hooren , en Merlin's gewonen ruwen lach.
Juliette luisterde even , trachtend uit to visschen , wat ze nu deden.
Ja , ze waren blijkbaar naar Deroulede's slaapkamer gegaan heelemaal
aan het uiterste einde van de eerste verdieping. Er zou wellicht net
tijd genoeg wezen , om datgene te volvoeren , waartoe ze nu besloten was.
Zoo goed als ze kon , verborg ze de dikke leeren tasch in de plooien
van haar kleed. Het was nu letterlijk er op of er onder. Als ze
thans op de trap gezien word door een der mannen , kon niets haar bij
mogelijkheid redden , haar noch Dêroulede.
In elk geval door to blijven, waar ze was, en door de dingen maar
op hun beloop to laten , was ontdekking absoluut zeker. Ze besloot
dus de kans te wagen.
Ze sloop onhoorbaar de kamer uit en de breede eikenhouten trap,
op. Merlin en zijn mannen, druk aan het zoeken in Deroulede's slaapkamer , letten niet op hetgeen achter hen gebeurde Juliette kwam
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veilig op het bovenportaal , sloeg haastig rechtsom , rende geruischloos
over het dikke Smyrnasche tapijt, en vandaar naar haar eigen kamer.
Dit alles had haar Diet langer dan een minuut gekost. Het volgend
oogenblik hoorde ze Merlin , een van de mannen bevel geven , het
portaal of te zetten maar toen was ze gelukkig veilig en wel in
haar kamer. Zonder eenig gerucht te maken , sloot ze de deur.
Petronelle , die den heelen middag bezig was geweest , de koffers
van haar jonge meesteres te pakken , was in een leuningstoel in slaap
gevallen. Onbewust van de ijselijkheden , die elkaar zoo snel in huffs
opgevolgd waren , snurkte de goede oude ziel vredig , de handen gev ouwen in den schoot.
Juliette nam voor het oogenblik geen notitie van haar. Zoo vlug en
behendig , als ze maar kon , scheurde zij de zware leeren tasch met
een scherpe schaar open , en weldra lag de inhoud uitgespreid voor
haar op tafel.
Een blik daarop was voldoende , om haar te overtuigen , dat het
rneerendeel van die papieren werden ze gevonden, Deroulôde zonder
twbfel op het schavot zouden brengen. De correspcndentie was
grootendeels van den Burger-Afgevaardigde zelf. Ze had natuurlijk
geen tijd , die nauwkeurig in te kijken ; maar haar instinkt zei
haar , dat die van hoogst compromiteerenden card was. Ze stapelde
de papieren op een hoop , sommige in stukken scheurend ; daarna
spreidde zij ze uit op den rooster van de ..‘rooten steepen kachel ,
in een hoek der kamer.
Ongelukkig was het een warme Augustus-dag. Haar taak zou heel
wat gemakkelijker geweest zijn, als ze die papieren had willen vernietigen in het hartje van den winter, als er een Oink vuurtje in de
kachel brandde.
Maar ze was vast besloten. Een voornemen , waartoe ware heldenmoed noodig was.
Onverschillig voor de gevolgen , die het mogelijk voor haar zou
kunnen hebben , had ze maar een gedachte , Deroukde , tot alien prijs,
te redden.
Aan den muur recht tegenover haar bed , en vlak boven een met
fluweel bekleeden bidstoel , was een klein beeldje van de Maagd en
het Kind aangebracht — een van die aardige verzinseltjes , om wijwater in te doen , een noodzakelijk iets in elke jonge meisje's kamer,
nog een overblijfsel van eerbiedig bijgeloof uit de vorige eeuw.
Voor het beeldje stond een klein, altijd brandend lampje. Dit nam
Juliette nu voorzichtig in de hand , uit vrees het kleine vlammetje
nit te dooven. Eerst goot ze de olie over de papieren op den rooster
uit , en stak toen met behulp van de pit de geheele compromiteerende
correspondentie in brand.
De olie hielp het brand-proces vermeerderen ; de lucht daarvan ,
IK ZAL HET VERGELDEN.
6

-
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of mogelijk wel de aanwezigheid van Juliette in de kamer , deed de
nude Petronelle ontwaken.
' t Is niets , Petronelle , zei Juliette rustig , ik ben bezig , eenige
oude brieven te verbranden. Maar ik zou graag een paar oogenblikken
alleen willen wezen zou je naar de keuken willen gaan , totdat
ik je roep ?
Gewend haar meesteres in alles te gehoorzamen , stond Pótronelle
onmiddellijk op.
— Ik ben klaar met pakken , liefje. Maar , kijk nu eens aan !
waarom mij niet gezegd , die papieren voor je te verbranden ? Nu hebt
gij je lieve handjes vuil gemaakt , en . . . .
— St ! St ! Petronelle ! zei Juliette ongeduldig , de praatzieke, oude
vrouw zacht naar de deur duwend , ga nu finks naar de keuken , en
kom er niet uit , voordat ik je roep. En dan nog iets , Pêtronelle
voegde zij er aan toe , je zult mogelijk soldaten in huis zien.
— Soldaten ! De Hemel beware ons !
- Wees maar niet bang , Pêtronelle. Maar ze zullen je mogelijk
ondervragen.
— Onder vragen ?
- Ja , over mij.
- Mijn schatje , mij n lieveling , riep Pêtronelle ten hoogste ontsteld
nit , hebben die duivels . . . .
- Neen , neen , er is nog niets gebeurd ; maar je weet wel , in
deze tijden dreigt er altijd gevaar.
- Groote genade ! Heilige Maagd ! Moeder Gods !
— Er zal niets gebeuren , als jij maar kalm blijft, on precies doet, wat
ik je zeg. Ga naar de keuken , en wacht daar , tot ik je roep. Als de
soldaten daar komen, en je ondervragen , als ze trachten , je vrees aan
to jagen , bedenk dan , dat we niets to vreezen hebben van de menschen,
dat ons leven in God's hand is.
Al den tijd , dat ze sprak , keek Juliette vol attentie naar den hoop
papieren , die gaandeweg tot asch verteerde. Ze trachtte de vlam aan
te wakkeren , zoo good als ze kon, maar sommige brieven waren op
erg taai papier geschreven, on die lieten zich niet zoo gemakkelijk verkolen.
Pêtronelle maakte zich , hoewel in tranen badend gehoorzaam gereed,
de kamer to verlaten. Ze was vol ontzag voor de waardige uitdrukking
in het gelaat van haar meesteres , een gelaat haast aetherisch mooi
door het groote Teed , dat ze doorgemaakt had.
De oogen straalden van een magnetischen gloed, alsof ze een
geestes-visioen zagen , ver , ver buiten het bereik van 's menschen
oog ; haar goudblonde Karen waren een stralenkrans gelijk rond het
bleeke , refine , jonge voorhoofd.
Petronelle maakte het teeken des kruises , alsof ze in tegenwoordigheid
was van een heilige.
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Toen ze de deur opende , ontstond er plotseling tocht , en het laatste
optlikkerende vlammetje op den rooster doofde uit. Juliette ziende ,
dat Petronelle weg was , keerde zich haastig naar de weinige overgebleven stukjes papier. In geen enkel was het schrift nog leesbaar.
Ailes, wat Dêroulede zou kunnen compromiteeren , was inderdaad tot
ascii yergaan. Het pitje in de lamp aan den voet van de Maagd Maria
doofde uit door gebrek aan olie; Juliette bezat niets meer, om een
ander lichtje aan te steken , en to verdelgen , wat nog overgebleven
was. De leeren tasch lag er natuurlijk nog, met haar opengeknipten
kant , en die kon ze onmogelijk vernietigen.
Daar was niets aan te doen. Juliette aarzelde een seconder maar
toes wierp ze haar tusschen haar japonnen in den troffer.
Daarna verliet zij eveneens de kamer.

HOOFDSTTIK XIV.
Een gelukkig Oogenblik.

Het onderzoek in de slaapkamer van den Burger-Afgevaardigde
block al even vruchteloos als dat in zijn studeerkamer. Merlin begon
vage vermoedens to krijgen , dat hij op ergerlijke wijze rnisleid was.
Zijn houding tegenover Dêroulede had een verandering ondergaan.
Hij was nu bepaald kruiperig vriendelijk, wel een bittere ironie ,
duidelijk aantoonend , dat hij erg graag weer goede maatjes met hem
wilde zijn. Hij en de ambtenaar van het Openbaar Ministerie zouderr
ernstig gelaakt worden voor hetgeen ze vandaag gedaan hadden, als
de populaire Deroulêde , vertrouwend op den steun van het yolk ,
wraak zou willen nemen over den ondervonden smaad.
In Frankrijk , in dat roemrijke jaar van de Revolutie , was er maar
eon stap tusschen een berisping en een rechterlijke aanklacht. En
Merlin wist dat. Daarom , ofschoon hij nog niet alle hoop had laten
varen , om bewijzen to vinden voor Dêroulede's verraad, ofschoon hij
uit de houding van dozen laatsten meende op te maken, dat zulke
bewijzen inderdaad bestonden , rekende hij toch al vast uit , welk
slachtoffer hij nu aan het Comite du Salut-Public in plaats daarvan
zou kunnen geven , om zichzelf zoodoende voor een beschuldiging to
vrijwaren. Dat slachtoffer zou Juliette wezen, de aanklaagster, , inplaats
van Deroulede , den aangeklaagde.
Maar hij zocht nog steeds naar bewijzen.
Eenigszins van taktiek veranderend , had hij Dêroulede toegestaan ;
zich bij zijn moeder in de huiskamer te voegen , en toog zelf
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naar de keuken op den zoek naar Anne Mie , die hij te voren
in de vestibule had gezien. Daar vond hij ook de oude Petronelle,
die hij , tot zijn groot genoegen , totaal haar tegenwoordigheid van
geest deed verliezen maar uit wie hij in het geheel geen afdoende
inlichtingen kon krijgen. Petronelle was te dom , om gevaarlijk te wezen,
en Anne Mie te veel op haar hoede.
Maar met het stellige idêe dat een geslepen mensch de meest onmogelijke plaatsen zou kunnen gebruilien , om compromiteerde brieven
te verbergen doorsnuffelde hij de heele keuken van den vloer tot aan
de zoldering.
In de huiskamer deed Deroulede intusschen zijn best, om zijn
moeder gerust te stellen , die op haar beurt , zich ale moeite gaf,
sterk to zijn en niet door tranen to toonen , hoe zeer zij vreesde voor
het leven van haar zoon. Zoo gauw als Dêroulêde bevrijd was van
de tegenwoordigheid der soldaten, hij naar zijn studeerkamer ,
doch beyond , dat Juliette vedwenen was , en de brieventasch
eveneens. Niet wetend , wat daarvan te denken , sidderde hij voor het
leven van de vrouw , die hij aanbad ; hij stond juist to beraadslagen ,
of hij haar ook in haar eicr limner
mner zou opzoeken , toen hij haar
plotseling op het portaal ontdekte.
Er scheen een stralenkrans om haar been to zijn. Deroulede vond,
dat ze nooit zoo schoon was geweest, en nimmer zoo onbereikbaar
voor hem als nu. Jets zei hem , dat ze op dat oogenblik even ver van
hem afstond, als ware zij de bewoonster van een of andere hemelsche
planeet.
Toen ze hem naar zich toe zag komen , legde zij den winger op
den mond, en zei fluisterend:
— St! St! de papieren zijn vernietigd, verbrand.
— En ik dank mijn leven aan u!
- Hij legde zijn heele ziel in die woorden, een intens gevoel van
dankbaarheid, van vreugde on trots , dat zij iets om zijn leven gaf,
vervulde zijn hart.
Maar bij zijn woorden was ze nog bleeker geworden dan ze al was.
Haar wijd geopende , donkere oogen keken hem zoo doordringend aan ,
dat hij er van schrok. Hij dacht , dat ze flauw zou vallen , dat de
aandoeningen van het laatste half uur to veel voor haar overprikkelde
zenuwen waren geweest. Hij nail haar bij de hand, on geleidde haar
met zachten drang naar de huiskamer.
Ze zonk als uitgeput op een stoel neer , en hij vergat het gevaar ,
waarin hij yerkeerde , de wergild en alles wat daarneven was, en knielde
bij haar neer, haar handers in de zijne nemend.
Ze zat recht overeind , haar groote oogen nog steeds op hem gericht.
In het eerst leek het wel , of hij zich maar niet verzadigen kon aan
haar aanblik hij had een gevoel , of hij haar nog nooit, nog nooit
-
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in werkelijkheid gezien had. Zij was als een schoone droom voor hem
geweest sinds dien vreeselbken achtermiddag, toen hij haar half bewusteloos in de armen gehouden , en haar in veiligheid onder zijn dak
had gebracht.
Vanaf dat uur vatte hij een groote vereering voor haar op : zij
had hem betooverd door haar beschavino• , haar schoonheid, haar
jeugd en onschuld , die de beste gevoelens °doers ontwaken in het hart
Can een waarlijk edel mensch.
Hij had haar aangebeden , en niet getracht haar to begrijpen. Hij
zou het bepaald heiligscbennis gevonden hebben door to dringen in het
innerste wezen van haar hart , dat hart , waarin nog een tweede natuur
scheen to huisvesten , die haar bij tijden stil , ja bijna zwartgallig maakte,
en die zoo'n zwaarmoedig waas over haar jeugdige schoonheid wierp.
En hoewel zijn liefde in innigheid was toegenomen , scheen ze hem
nog even hoog verheven , als hij toen hij haar leerde kennen — de
liefde van een sterveling voor een heilige, de dweperige aanbidding
van een Sint Francis-kus voor zijn Madonna.
Sir Percy Blakeney had Derouréde een idealist genoemd. Hij was
dat in de strikste beteekenis, en Juliette belichaamde voor hem zijn
hoogste ideaal.
Het was voor het eerst dien dag , dat hij haar hand iets langer
vasthield , dan de conventie eigentlijk toelaat De eerste kus die hij
op haar vingers gedrukt had , bracht zijn blood in beroering maar
intusschen bleef hij haar aanbidden , on tot haar opzien als een
godheid.
Ze zat kaarsrecht op den stool , en liet haar koude handjes in zijn
warmen greep.
Heel zijn wezen smachtte er naar haar in de armen to nemen ,
haar naar zich toe to trekkers , en haar hart sneller to voelen kloppen
tegen het zijne. Het was haast een marteling nu , haar schoonheid in
to drinkers, to starers naar dat. smalle , ovale, haast kinderlijke gezichtje,
met de groote oogen bij tijden blauw , maar nu van een donkere ,
onbestemde kleur als een stormachtige zee.
Juliette ! stamelde hij eindelijk , en heel zijn ziel lag in dat 6ene
woord, in zijn groot verlangen naar den eersten kus.
Een rill ing voor haar door het lichaam, ze werd wit tot in de
lippen, en hij , in zijn schroomvalligheid , zijn ridderlbkheid en nederigheid dat niet begrij pond , meende , dat ze afgeschrikt werd door zijn
vuur,, zijn hartstocht , en dat ze to rein was, om die to kunnen
beantwoorden.
Er was slechts dat eene woord gesproken — alleen haar naam , de
bode van een krachtig man eindelijk overmeesterd door zijn grenzenlooze
liefde — en zij de arme geslagen ziel , die hem zoo innig lief had ,
en hem zoo'n groot onrecht aangedaan had , sidderde bij de gedachte
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wat ze had moeten doen, als bet Lot haar niet geholpen had , om
hem to redden.
Eenigszins beschaamd over zijn hartstocht , boog hij zich over haar
handen heen , en zichzelf opnieuw tot kalmte dwingend , kuste hij
haar vingertoppen eerbiedig.
Toen hij weer op keek , zag hij , dat de harde uitdrukking in haar
gezichtje zich verzacht had, en dat twee groote tranen langzaam langs
haar bleeke wangen rolden.
— Wilt ge het mil vergeven , madonna ? zei hij zacht. Ik ben
maar een man en gij zijt zoo heel , heel mooi. Neen — trek je lieve,
kleine handjes nu niet terug Ik ben heusch weer volmaakt kalm , en
weet wel , hoe iemand tegen engelen zou spreken.
Verstand , billijkheid , oprechtheid — die alien , drongen er bij
Juliette op aan , de ooren to sluiten voor de woorden van liefde,
gestameld door den man , dien zij verraden had. Maar wie zal haar
lakes , dat zij het oor leende aan den zoetsten klank, die een vrouw
ooit hooren kan — den klank van de stem van den geliefde bij zijn
eerste liefdesbetuigingen.
Zij zat daar maar en luisterde, terwijl hij haar die zoete teedere
woordjes toefluisterde, waarvan een diepvoelend man al de geheime
bekoring bezit.
Ze zat maar ter neer en luisterde, terwijl het om haar heen doodstil
was. Madame Deroulëde , aan het andere eind van de kamer prevelde
zachtjes eenige gebeden.
Zij waren geheel alleen met hun beiden in die dwaze , heerlijk mooie
wereld , die de mensch voor zich zelf geschapen heeft — de wereld
der Romantiek — die wereld verwonderlijker clan eenige hemel , waarin
alleen zij mogen ingaan , die de zoete taal der liefde geleerd hebben.
Deroulede dwaalde er naar hartelust in road. Hij had zijn eigen roman
geschapen , waarin hij slechts eon nederig aanbidder was , zijn leven
d.00rbrengend in dienst van zijn madonna.
En zij vergat eveneens de aarde , de werlielijkheid , ham eed , haar
misdaad en de straf en , kwam tot de overtuiging , dat het een genot
was , om to leven on lief to hebben , en den eenigen man in die
groote, groote wereld aan haar voeten to hebben , dien ze met heel
haar hart vereerde.
Wie zal zeggen , wat hij tegen haar fluisterde?
't Is genoeg , dat zij er naar luisterde met een gelukkig lachje
en dat hij , dat lachje ziende , zich voelde als in den zevenden hemel.
,
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HOOF DSTUK XV.

Ontmaskerd.
Het open en dichtslaan van de deur wekten beiden uit hun zoete
droomen.
Anne Mie kwam bleek en beyond met angstige , verschrikte oogen ,
de kamer binnengeslopen.
Deroulede sprong op. In een oogwenk had hij zijn eigen geluk op den
achtergrond geschoven , op het gezicht van het zichtbaar lijden van
het arme kind. Hij ging haastig op haar toe en wilde haar aanspreken
maar zij rende langs hem heel] mar 'Madame Deroulede, alsof ze door
het een of ander buiten zichzelf was van sank.
— Anne Mie, zei hij op vasten toon , wat is er?
Hebben die duivels het gewaagd . .
In een oogwenk was de harde werkelijkheid weer in al zijn ellende'
tot hem doorgedrongen , en bittere verwijten bestormden zijn hay t, dat
hij in dit oogenblik van zelfzuchtig genot degenen vergeten had , die.
van hem hulp en steun verwachtten.
Hij kende de geaardheid van de woestelingen , die uitgezonden waren ,
om hem op to sporen , kende dien gemeenen Merlin en zijn hinderlijke
manieren , en was ernstig verstoord op zich zelf , dat hij Anne Mie
en Petronelle ook maar een oogenblik alleen met hem gelaten had.
Maar Anne Mie stelde hem onmiddellijk gerust.
— Zij hebben ons niet `eel overlast aangedaan , zei ze , met zichtbare moeite voorgewend kalm sprekend, Petronelle en ik waren
samen , en ze lieten ons alle kasten openmaken , on alle schotels ontdekken. Ze steMi.n ons teen heel wat vragen
— Vragen? Wat voor soort van vragen? vroeg Deroulede.
— 0 , over jou , Paul . antwoordde Anne Mie , en over mama en
ook — ook — over de burgeres , je logée.
Deroulêde kook haar doordringend aan , zich vaag verwonderend
over het vreemde voorkomen van het kind. Ze was blijkbaar ten prooi
aan een hevige opwinding, en in haar magere , bruise hand hield ze
een stuk papier gekneld.
— Anne Mie! Kind, zei hij heel zacht , je schijnt heelemaal overals — of er iets vreeselijks gebeurd is. \Vat is
stuur to wezen
dat voor een papier , dat je daar zoo krampachtig vasthoudt , liefje?
Anne Mie staarde er op. Ze deed klaarblijkelbk wanhopige pogingen ,
haar zelfbeheersehing to bewaren.
Juliette scheen op het eerste gezicht van Anne Mie letterlijk versteend. Ze zat rechtop , onbewegelijk als een standbeeld , haar
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oogen gericht op het arme , mism.aakte meisje , als ware zij een onverbiddelijk rechter , gereed om over haar leven of dood te beslissen.
Instinkt , dat sterke voorgevoel van komend gevaar , dat de Natuur
somtijds aan haar uitverkorenen geeft, zeide haar, dat binnen
een paar sekonden , haar lot beschikt zou worden , dat het Noodlot
op haar zou neerdalen met het zwaard van Nemesis in de hand; en dat
het Anne Hie's klein , rimpelig handje zou wezen , dat het zwaard in
Noodlot's hand plaatste.
— Wat is dat voor een papier? Wil je het mij laten zien, Anne
Mie ? herhaalde Dêroulede.
— Burger Merlin gaf het mij daar net, begon Anne Mie, iets meer
bedaard ; hij schijnt woedend te zijn , dat hij niets kan vinden, dat
tegen jou kan getuigen , Paul. Le zijn een heelers tijd in de keuken
geweest , en nu zijn ze aan het zoeken in mijn kamer en in die van
Petronelle ; maar Merlin — 0 ! wat een vreeselijke man ! — hij leek
wel een woedend beest in zijn teleurstelling.
- Ja , ja.
— Ik weet niet, wat hij uit me hoopte te krijgen , want ik vertelde
hem , dat je tegen je moeder of mij nooit over je politieke aangelegenheden sprak , en dat het mijn gewoonte niet was , aan het sleutelgat to luisteren.
— Ja. En toen . . . .
— Wel , hij begon me to ondervragen omtrent . . . . omtrent onze
logêe
maar daar kon ik hem natuurlijk niets van vertellen. Hij
scheen eon beetje in de war te zijn , wie jou eigentlijk aangeklaagd
had. Hij sprak van een anonieme aanklacht , die de ambtenaar van
het Openbaar Ministerie dien morgen ontvangen had Ze was op een
strookje papier neergeschreven , en in de algemeene bus gegooid , naar
het schijnt en . . . .
— Het is inderdaad al heel vreemd , zei Dêroulede, peinzend over
dit zonderlinge voorval , maar meer nog over Anne-Mie's onverklaarbare
opgewondenheid bij het vertellen. Ik wist niet, dat ik een verborgen
vijand had. En ik vraag me af, of ik wel ooit uit zal vinden , wie . . . .
— Ja, dat heb ik ook al tegen burger Merlin gezegd , hernam
Anne Mie.
— Wat dan
— Dat ik mij er over verwonderde , of jtj , of — of een van degenen ,
die van je houden, ooit zou kunnen uitvinden, wie die verborgen
vijand eigentlijk is
- 't Was heel verkeerd van je, zoo openhartig met dien vent te
praten , kleintje.
— Ik zei heusch niet veel, en ik meende , dat het maar het verstandigste was, hem zijn zin te geven , waar hij blijkbaar erg graag
over dat onderwerp Wilde praten.
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— Welnu? En wat zei hij dan wel?
— Hij lachte , en vroeg me , of ik het erg graag zou willen weten.
- Ik hoop dat je „ Teen " zei , Anne Mie !
— Integendeel , integendeel , ik zei Ja ", antwoordde zij met
plotselinge energie , de oogen nu gericht op Juliette , die strak en
zwijgend daar neerzat , iedere beweging volgend van Anne Mie , vanaf
het oogenblik , dat ze haar verhaal begonnen was,
— Zou ik niet willen weten , wie jou vijand is , Paul — het schepsel
dat zoo laag , zoo valsch was , jou aan die ellendelingen , die geen
genade kennen , over te leveren ? `Vie hadt jij eenig leed berokkend?
— St ! Stil , Anne Mie ! je bent veel te opgehouden , viel hij haar
in de rede , ondanks zichzelf glimlachend over de heftigheid van het
jonge rneisje, voor een in zijn oogen kleinigheid — het ontdekken
van zijn eigen vijand
— Het spijt me wel , Paul. Maar, zou ik dan niet verontwaardigd
wezen , hernam Anne Mie met voorgewende zachtheid , als ik van zoo
iets laags spreek , als , waarop Merlin doelde ?
— Wel ? En waarop dan?
- Hij doelde er niet alleen op , fluisterde Anne Mie haast onhoorbaar,, hij gaf me tevens dit papier — de anonieme aanklacht , die
dezen morgen den ambtenaar van het Openbaar Ministerie bereikte —
hij meende , dat een van ons het schrift wel zou herkennen.
Toen hield ze even op , op geen vijf -pas afstands van D6roulêde ,
hem het verkreukelde papier toonend , dat ze tot nog toe in de hand
had gehouden Deroulkle was op het punt , het van haar over to nemen,
toen zijn bl!k op Juliette viel.
Ze sprak geen woord , ze was alleen instinktmatig opgerezen , en
stond in minder dan geen seconde naast Anne Mie.
Het duurde alles maar een ondeelbaar oogenblik, en er heerschte
doodsche stilte in het vertrek maar in dat gene honderste deel van
een seconde had Deroulede aan Juliette's gelaat gezien , dat zij de
schuldige was.
Het was niets dan een instinkt een oogenblikkelijke , vieeselijke ,
onverklaarbare openbaring. Haar ziel lag plotseling voor hem in al
zijn naaktheid . zijn ellende en zonde.
Het scheen hem toe , alsof het vuur uit den hemel neergedaald was,
dat met een flits onder zijn verwoestende vlammen zijn idealen , zijn
geluk , zijn godheid begroef. Zij was er niet langer. Zijn madonna had
opgehouden to bestaan.
Voor hem stond een schoone vrouw , aan wie hij al de schatten
van zijn groote liefde gewijd had , die hij ter hulpe was gesneld
gehuisvest on beschermd had , on die hem aldus beloonde voor alles ,
wat hij voor haar deed.
Zij had zich met geweld toegang verschaft tot zijn huffs ze had
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him bespied , vervolgd , op hem geloerd. Het oogenblik was te plotseling,
to ontzettend voor hem , om ook maar een flauw vermoeden to hebben
T an haar beweegredenen. Zijn geheele leven , dat , wat achter hem lag,
het tegenwoordige, en de toekomst waren als weggevaagd uit zijn
gedachte door de rampzalige verwoesting van zijn schoonsten droom.
Hij had alles vergeten baalve haar verpletterend verraad hoe zou hij
er dan nu aan kunnen denken dat hij eens lang , Lang geleden , haar
brooder gedood had in een eerlijken strijd?
Ze trachtte zelfs niet , haar schuld to verbergen.
Een blik vol aandoenlijk vertrouwen word hem door haar toegeworpen ,
een bede , om haar verdere schaamte to besparen. Misschien voelde ze
wel , dat een liefde als de zijne niet op slag gedood kan worden.
Van nature was hij zoo in-medelijdend , en op dat medelijden deed
zij een laatste beroep , opdat zij niet , ernederd zou worden voor
Madame Dêroulede en Anne Mie.
En hij , nog onder betoovering van de goddelijlie momenten , dat
hij aan haar voeten had neergeknield , begreep haar bode , en heel
even de oogen sluitend, als wilde hij voor altijd dat heerlijke visioen
van de refine engel , die hij eens aangebeden had , verbannen , wendde
hij zich bedaard tot Anne Mie.
- Geef mij dat papier, Anne Mie , zei hij koel. Mogelijk dat ik
wel de hand herken van mijn bittersten vijand.
— Dat is nu niet meer noodig, gaf Anne Mie langzaam ten antwoo rd , nog steeds starend naar het gelaat van Juliette , waarop zij
eveneens gelezen had, wat zij wenschte to weten.
Het papier viol haar Bit de hand.
Deroulede raapte het op. Hij ontvouwde het , streek het glad , en
zag toen , dat er niets opstond.
— Er staat niets op dit papier goschreven , zei hij mechanisch.
— Neen , hernam Anne Mie , goon enkel woord alleen maar
de geschiedenis van haar verraad.
- Vat je daar gedaan hebt , is heel slecht en boosaardig van je,
Anne Mie.
— Mogelbk wel ; maar ik vermoedde de waarheid, en wilde zekerheld hebben. God gaf mij het middel aan de band , om er achter te
komen , en het jou eveneens to doen weten.
— Hoe minder je nu van God spreekt , Anne Mie , hoe beter dat
zou wezen , zou ik denken. Wil je mama even helpen Ze schijnt
niet wel to zijn.
Madame Deroulëde , in haar leuningstoel gedoken , had zwijgend en
lijdelijk de tragische scene voor haar waargenomen , bijna als een
belangeloos toescboUwster. Al haar idee's, al haar gedachten waren
als verlamd van of het oogonblik , dat de oproeping aan de voordeur
haar gewaarschuwd had , dat haar zoon in ernstig gevaar verkeerde.
-- -
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De laatste ontdekking , die van Juliette's verraad , liet haar koud.
Sinds haar zoon zich in gevaar beyond , kon het haar bitter weinig
schelen , wie dat gevaar over hem gebracht had.
Gehoorzaam aan Dêroulede's wensch , wijdde Anne Mie al haar
zorgen aan (le oude dame. Het arme ongelukkige meisje begon al de
droeve reactie van haar daad te voelen.
In haar kinderlijk gemoed had zij dit plan bedacht, om de verraadster aan de kaak te stellen. Anne Mie wist niets van , en gaf ook
niets om de beweegredenen , die Juliette er toe gebracht hadden zoo
jets snoods te doen ; bet eenige , dat ze wist , was dit , dat deze Judasachtige daad bedreven was jegens den man , aan wien zij haar hartroerende , hopelooze liefde gewijd had.
Al de opgekropte jaloesie , waaraan zij gedurende de laatste drie
weken ten prooi was geweest , brak baan en zette haar er toe aan ,
haar mededingster te ontmaskeren.
Ook maar geen oogenblik twijfelde ze aan Juliette's schuld. De
god der liefde mag dan blind wezen , dat is door alle eeuwen heen
zoo geweest , maar de demon der jaloesie heeft honderd oogen , scherper
zelfs dan die van den losch.
Anne Mie , op zij geduwd door Merlin's mannen , then zij zich met
geweld toegang verschaften tot Deroulede's studeerkamer, , was hen
nochtans tot aan de deur gevolgd. Toen de gordijnen opengetrokken
waren , en de kamer helder verlicht was , had ze Juliette op haar
troon gezien , voor het uiterlijk kalm en lijdelijk , op de kanapê.
Het was 't instinkt, geboren uit haar eigen versmade passie , dat
haar achter dat stalen , bleeke masker van bet schoone jonge meisje
de waarheid had doen kennen als in een open boek. Dat zelfde
tweede gezicht , die zienersblik , deed haar Merlin's zinspelingen
begrijpen. Ze ving iedere stembuiging van hem op, hoorde alles,
zag alles.
En te midden van haar angst en vreezen voor den man , dien ze
lief had, stal zich een woest, primitief, echt menschelijk gevoel van vreugde
bij de gedachte , die of god , daar op haar troon , die haar zijn liefde
ontroofd had, eindelijk van haar voetstuk te doen tuimelen.
Anne Mie was van nature niet erg slim ; ze was eenvoudig en
kinderlijk, en had geen gecompliceerd of hartstochtelijk karakter. Het
was haar jaloesie alleen , die haar op dat listige plan bracht ,
Juliette to ontmaskeren. Ze wilde het meisje van angst doen ineenkrimpen , haar dreigen , alles openbaar to maken , en door haar schrik
haar beschamen tegenover Paul Dêroulede.
En nu was dat al gebeurd ; het was precies zoo geloopen als zij zich
dat van to voren gedacht had, Paul wist nu , dat hij zijn liefde gesteld
had op een leugenaarster,, een verraadster,, en Juliette stond daar
bleek , vernederd , geheel verslagen.
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Anne Mie had gezegevierd, en was toch diep-ellendig over haar
triomf. Groote snikken welden uit haar hart op. Zij had Paul's afgod
van haar voetstuk gerukt, maar een blik , op zijn gezicht , toonde
haar duidelijk , dat ze tevens zijn leven had doen schipbreuk
lijden. Hij scheen om jaren ouder nu. De ernstige, vurige blik
was uit z ij n oogen verdwenen hij staarde zwijgend voor zich ,
dat onbeschreven blad papier, , dat met een slao. al zijn hoop
b
vernietigd had , zenuwachtig tusschen de vingers verfrommelend.
energie , alle kracht , zijn voornaamste karaktertrekken , waren uit zijn
houding verdwenen. Er was lets oneindigs moedeloos , hopeloos en
lusteloos over hem gekomen.
— \Vat had hij haar lief! zuchtte Anne Mie , vol teederen zorg
een shawl slaande om Madame DêroulMe's schouders.
Juliette had er aldoor zwijgend bij gestaan ; het scheen wel , of
alle leven uit haar geweken was. Ze was nu eenvoudig een standbeeld.
haar geest verstompt, haar hart dood , heel haar wezen een broos stuk
mechanisme. Maar ze keek steeds maar naar Deroulede. Dat was het
eenige zintuig in haar , dat noc leefde : haar gezicht.
Ze keek en keek : en zag ieder voorbijgaand teeken van zielesmart
op zijn gezicht : den blik , waarmee hij tot de ontdekking kwam van
haar schuld , zijn verbijstering bij dien verpletterenden slag , en nu
die vreeselijke doodelijke leegte van hart en ziel.
Geen oogenblik ontdekte ze ook maar lets , dat near afschuw of
verfoeiing zweemde. Hij had getracht , haar to behoeden voor nog
verdere vernederingen tegenover zijn moeder; maar er was geen haat
of verachting in zijn gelaat, toen hij tot de ontdekking kwam , dat
ze door een true ontmaskerd was.
Ze keek en keek , want er was geen hoop meer in haar hart , zelfs
geen wanhoop. Niets was er in haar geest, in haar ziel dan een groote
onnoemelijk groote leegte.
Toen zag ze van lieverlede , terwijl de tijd voortsnelde , dat zijn
sterke , veerkrachtige geest zich verzette tegen de matelooze wanhoop ,
die hem gevangen hield : de beweging der vingers word minder lusteloos
de machtige , energieke figuur riehtte zich op ; de gedachte aan andere
taken, andere belangen begon eenigszins de overweldigende zwaarte
van zijn smart to verminderen.
Hij herinnerde zich weer de brieventasch met die compromiteerende
brieven. Een vage verwondering kwam in hem op , wat wel Juliette's
beweegredenen geweest konden zijn , toen zij door die to verbergen ,
het onvermijdelijke oogenblik , dat Merlin alles zou ontdekken , afgewend had.
De gedachte, dat haar geheele wezen een verandering ondergaan
had , on dat ze nu alleen wenschte, hem to redden , kwam geen
oogenblik bij hem op; als dat wel zoo geweest was , zou hij die ge,
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dachte dadelijk onderdrukt hebben als jets zielcelijks sentimenteels, de
waan van een gek , die zich onwederstaanbaar waant.
Zijn eigen , martelende nederigheid had maar een gevolgtrekking:
dat ze hem aldoor bedroogen had , bedroog, toen zij zijn bescherming
zocht bedroog , toen zij hem leerde , haar lief te hebben ; en boven
alles bedroog in dat oogenblik , toen hij meegesleept door zijn intense ,
hartstochtelijke liefde voor haar voor een korte wijle opgehouden had
haar te aanbidden , en alleen den mensch in haar lief had.
Toen de droeve herinnering aan dat gene moment van oneindig,
zoet geluk zich aan zijn pijnlijk brein opdrong , keek hij haar eindelijk
aan met een bilk zoo verwijtend , zoo vol weedom , zoo teeder en toch
zoo smartelijk , als een laatst vaarwel , dat Anne Mie , die dat zag ,
een gevoel had , of haar eigen hart moest breken van medelijden over
al dat vreeselijke.
Maar Juliette had dien blik opgevangen. Haar zenuwen ontspanden
zich eindelijk. Haar geheugen brak zich met overstelpende kracht baan.
Heel , heel langzaam zeeg ze op de knieen en haar goudgelokt
hoofdje buigend knielde ze voor hem neer, op den vloer, , overweldigd
door haar schuld en haar schaamte.

HOOFDSTIJK XVI.
In Arrest.

Deroulede deed geen enkele poging om tot haar te gaan.
Eerst toen de zware voetstappen van Merlin en zijn mannen zich
op het portaal deden hooren , stond ze bedaard weer op.
Ze had voor het oog van hun alien berouwvol boete gedaan. Ze
keek nog eens voor het laatst naar degenen , die zij zoo'n groot onrecht aangedaan had , en nam in haar hart voor eeuwig afscheid van
die groote, machtige, heilige. liefde, die zij in het levee geroepen ,
en zoo voor altijd hopeloos verwoest had.
Nu was ze gereed, haar schuld to boeten.
Merlin was de kamer al weer binnengezeild.
Het langdurige , moeielijke onderzoek door het huis had niet precies
gunstig gewerkt op zijn humour en zijn uiterlijk. Hij was vuiler dan
ooit , en zijn laag voorhoofd verdween bijna heelemaal onder de verwarde bos slecht gekamde haren , waardoor hij in zijn woede en
ongeduld telkens de handen had gehaald.
Eén blik op zijn gezicht had Juliette al doers zien, wat ze wenschte
te weten. Hij had haar kamer doorzocht , en de overblijfselen van
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verbrand papier gevonden , die zij opzettelijk op den rooster had laten
liggen.
Hoe hi] nu zou handelen , was het eenige ding van belang , dot
Juliette wel graag zou willen weten.
Dat zij niet aan een arrest kon ontsnappen, en onmiddelijk veroordeeld zou worden , daarvan was ze overtuigd. De hoonende voldane
lik , dien Merlin op haar wierp , zei haar dat duidelijk.
Deroulede slaakte inwendig een zucht N an verlichting , toen hij de
mannen weer de kamer zag inkomen. De spanning word haast ondragel
Tuen hij daar zijn onttroonde madonna zoo berouwvol voor hem zag
neerknielen, sloop een intens gevoel van pijn zijn hart binnen.
En toch kon hij het niet over zich verkrijgen, tot haar te gaan.
Zijn hartstochtelijke, echt menschelijke natuur voelde een zekere vc1&ening , haar daar zoo vernederd voor hem to zien.
Le stond nu niet meer boven hem , was nu niet langer awl de
-engelen gelijk.
Hij had geen ocgenblik meer aan het gevaar gedacht , waarin hij
zelf verkeerde. Hij had een vaag vermoeden , dat Merlin de leeren
tasch wel zou inden. Waar ze was , kon hij niet zeggen ; mogelijk
had Juliette ze wel aan de soldaten gegeven. Le had ze alleen maar
een paar minuten verstopt , nit een soort van impuls , wellicht vreezend,
dat zoo gauw als Merlin ze vond , hij haar zou verraden.
Hij herinnerde zich nu de toespelingen en insinuaties van den Terrorist
tegen Juliette , onderwijl zijn studeerkamer doorzocht werd. Toen had
hij die eenvoudig beschouwd als een echt lage poging om te beleedigen,
-en het had hem een ontzettende wilskracht gekost dien gemeenen vent
niet den mond te snoeren, die het waagde , zulke woorden te bezigen
tegen zijn madonna.
Maar nu begreep hij alles , en hij was tot in den ziel gekwetst ,
beschaamd bij de gedachte aan alles , wat er gebeurd was.
0 zeker; de terugkomst van Merlin en zijn mannen, de tegenwoordigheid van deze vuile , verdierlijkte , onbesehofte vlegels was nu
bepaald een uitkomst. Hij had gaarne de geheele wereld, het heelal
en zijn bewoners tusschen hem en zijn gevallen afgod geplaatst.
Merlin's ma,nieren tegenover hem hadden niets van hun ironische
welwillendheid verloren. Er was zelfs iets kruiperigs in zijn leelijke
gezicht, toen hij den populairen Burger-Afgevaardigde naderde.
— Burger-Afgevaardigde, begon Merlin, ik kom u de heugelijke
tijding brengen, dat wij in uw huis niets verdachts gevonden hebben,
wat ook maar in eenig opzicht uw goede gezindheid jegens de republiek
in twijfel zou kunnen trekkers. Mijn orders luidden echter, u voor het
.Comitê du Salut-Public te brengen , onverschillig of ik al of niet beAvijzen voor uw schuld vond.
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Hij keek D6roulede doordringend aan , hopende nog ter elfder ure
.een teeken te vinden, dat hem de bewijzen zou leveren , waarnaar
hij zoekende was. De kleinste zucht van verluchting , het geringste
teeken van voldoening van de zijde van Deroulêde , zouden op dat oogenblik al voldoende geweest zijn, o ni hem en het Comae du Salut-Public
to overtuigen , dat de Burger-Afgevaardigde achteraf beschouwd toch
wel degelk
ij schuldig was.
Maar Dêroulêde vertrok geen spier. lid was zichzelf genoeg meester
om noch verbazing , noch voldoening to laten blijken. En toch gevoelde
hij beide — voldoening niet omdat zijn eigen veiligheid , nu niet meer
bedreigd werd ; maar ter wille van zijn moeder en Anne Mie , die hij
dadelijk weg wilde zenden naar Engeland ver van alle gevaar en
dan ook ter wille van Juliette Marny , zijn logóe , die , wie ze dan
ook mocht wezen , toch nog recht had op zijn bescherming. Zijn
gevoel van verbazing was minder groot, en duurde slechts kort.
Merlin had de brieventasch niet gevonden. Mogelijk had Juliette
op het allerlaatst berouw gekregen , en daarom de tasch ergens verstopt. flat geval interesseerde hem nu totaal niet meer. 't Was al
even bitter voor hem zijn verraad als zijn latere redding aan haar te
danken to hebben.
Hij omhelsde zijn moeder tot afscheid vol teederheid , en drukte
Anne Mie's bedeesd handje stevig. Hij deed , wat hij kon , om hen
gerust to stollen, maar voor hun eigen bestwil, durfde hij in tegenwoordigheid van Merlin niets zeggen van zijn plannen voor hun
veiligheid.
Daarna was hij gereed , de soldaten to volgen.
Toen hij langs Juliette kwam , boog hij , en fluisterde haast onhoorbaar:
— Adieu !
Ze hoorde dien gefluisterden groet , doch beantwoordde dien niet.
Haar blik alleen gaf hem antwoord op zijn eeuwig vaarwel.
Zijn voetstappen on die van zijn geleiders weerklonken duidelijk op
de trap , toen word de voordeur geopend en weer gesloten. Door het
open venster drong het schor-gejuich, van de menigte daarbuiten , tot
achterblijvenden door , toen de populaire Burger-Afgevaardigde zich in
do straat vertoonde.
Merlin, met twee mannen naast hem , bleven onder de portiek staan ;
hij gebood den twee anderen Dêroulede tot aan het Gerechtshof to
begeleiden , waar de leden van het Comae du Salut-Public in vergadering
bijeen waren. De Terrorist was eon beetje bevreesd , dat de BurgerAfgevaardigde tot de menigte zou spreken.
Een opgewonden groep vrouwen had blijkbaar zijn verschijnen afgewacht. Het nieuws had zich spoedig door de straten verbreid , dat
Merlin , de vurige , bloeddorstige Jakobijn , in eigen persoon , zich
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begeyen had naar de wonin .• van Paul D4oulede geescorteerd door
vier soldaten. Zoo'n smaad den man aangedaan , dien zij het meest
van alle leden yin het Comitê vertrouwden , had 'de menigte in toorn
doers ontsteken. De vrouwen jouwden de solaten uit , zoo gauw als
ze zich vertoonden , en Merlin durfde voor het oogenblik Dêroulede
niet to yerbieden , tot hen te spreken.
— A la lair terne , rieux cretin ! riep een van de vrouwen , haar
vuist onder Merlin's news duwend.
- Spreek een woord , Burger-Afgevaardigde , voegde een ander er
aan toe, en we zullen hem op zijn lcelijke tronie geven. Notts lui
casserons la gueule!
— A la lanterne ! A la lanterne!
Een wcord van Deroulede zou nu voldoende geweest zijn , om een
openlijk opstootje te verwekken , want in die dagen werd zelfverdediging
tegen de menigte beschouwd als vijandschap tegen het yolk.
Merlin's werk was bovendien nog niet afgeloopen. Hij had geen
plan , Deroulede to escorteeren hij had nog een belangrijke bezigheid
te vervullen in het huis , dat hij juist verlaten had , en wilde alleen
Tnaar den Burger-Afgevaardigde uit den weg hebben, voor hij weer
naar boven ging.
Daarenboven was hij wel een beetje bevreesd voor een opstootje op
strait. De opgewondenheid van het Parijsche yolk was hoog opgeylamd. De haat an het gepeupel tegen een zekere klasse , on tegen
-zekere personen vond zijn weerga alleen in het enthousiasme , dat ze
anderen toedroegen.
Zij hadden Marat vereerd om zijn vuilheid on zijn ondeugden ; zij
vereerden Danton om zijn energie en Robespierre om zijn kalmte ; ze
vereerden Deroulêde om zijn stem , zijn zachtheid en zijn medelOen ,
om zijn zorg voor hun kinderen on zijn groote welsprekendheid.
En het was juist die welsprekendheid, die Merlin vreesde ; maar hij
moist al bitter weinig van het karakter van den man , waarmede hij
voor het oogenblik to maken had , dat hij zoo iets kon denken
Deroulede's invloed op het meest bandelooze , gemeenste grauw dat
de wereldgeschiedenis ooit gekend heeft , was niet verkregen door hun
driften op to wekken. Die populariteit, hoe schitterend ook voor het
oog , is altijd van korten duur. De driften van de menigte keeren zich
altbd zonder uitzondering tegen degenen , die ze hebben helpen verwekken. Marat leefde niet lang genoeg , om zijn ster to zien tanen
Danton werd naar de guillotine gesleept door degenen , die hij geleerd
had, dat doodend werktuig als het eenig mogelijke, onweerlegbare ,
politieke argument to beschouwen Robespierre bezweek bb het bloodbad , dat hij zelf over hen gebracht had. Maar Deroulede bleef meester
over het Parijsche yolk , zoolang als hij dat zelf verkoos. Als zij naar
hem luisterden , voelden zij zich beter, edeler,, minder hopeloos verlaagd,
.
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Hij Meld in hun arme , slecht geleide harten die laatste flikkering
Tan menschelijk gevoel wakker , die de bloeddorstige tirannen , onder
het motto van Broederschap en Gelijkheid, hun best deden , te onderdrukken.
Zelfs nu , nu hij de stemming van dat kleine troepje voor zijn deur,
ten zijnen gunste kon keeren , gaf hij er de voordeur aan , niets to
zeggen hij kalmeerde ben zelfs door een gebaar.
}lb wist maar al te goed , dat degenen , die hij aanhitste tegen
Merlin, eenmaal in woede ontstoken, zich waarscbijnlijk in minder dan
een half uur tegen hem zouden keeren.
Merlin , die al dien tijd van plan was geweest , het huis weer binnen
te gaan , nam nu zijn kans wan. }lb stond Dêroulede en de twee
mannen toe vast vooruit te gaan , en trok zich haastig in huis terug,
nagejouwd door de vrouwen.
— A la lanterne vieux cretin ! riepen zij , zoo gauw als de voordeur
zich voor hun neuzen opnieuw sloot. Eenige van hen begonnen met
de vuisten op de deur te beuken ; toen opeens bedachten ze dat hun
speciale lieveling , de Burger Afgevaardigde D6roulede, daar tusschen
twee soldaten heenwandelde , als ware hij een gevangene. Het nieuws
verbreidde zich , dat hij in arrest was gen omen , en als gevangene
naar het Gerechtshof werd. gebracht.
Pat kon zoo niet. Het gepeupel van Faits was geleerd, dat het
meester van de stad was, en die les had het goed onthouden.
Voor het oogenblik verkozen ze Paul Deroulede onder hun speciale
bescherming te nemen , en — als een eerewacht volgden hem de
vrouwen met gescheurde rokken , de mannen met bloote beenen en
ontbloote borsten , de kinderen al joelend , krijschend en schreeuwend —
om toe to zien , dat niemand het wagen zou , hem eenig kwaad te doers.

HOOFDSTUK XVII.
Boete en Verzoening.

Merlin wachtte in de vestibule tot het lawaai van de joelende menigte
langzamerhand in de verte wegstierf, toen ging hij , met een grijns
van voldoening op zijn leelijke gezicbt opnieuw de trap op.
Al die opêenvolgende gebeurtenissen daar buiten hadden maar een
paar minuten geduurd, en Madame Dêroulêde en Anne Mie luisterden
veel to angstig naar hetgeen er op straat voorviel, om acht to slaan
op Juliette.
Zij waagden het niet , op het balkon to gaan , om to zien , wat er
IS ZAL HET VERGELDEN.
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gebeurde , en b,Trepen daardoor niet , wat dat weder openen en dichtslaan van de voordeur beteekende.
Het volgend oogenblik deden Merlin's z ware , logge voetstappen op
de trap , Anne Mie verschrikt opkijken.
— Het zijn de soldaten maar , die terugkornen , on' mil to halen ,
zei Juliette bedaard.
— Jou ?
— Ja , mij ; ze liomen mij halen. Ik veronderstel , dat ze dat niet
wilden doen in presentie van M. Dêroulede , uit vrees dat
.
Le had geen tijd , ern lets meer to zeggen. Anne Mie stond haar
nog steeds in stomme verbazing aan to staren , teen Merlin al weer
binnentrad.
In zijn hand hield hij een leeren tasch geheel gescheurd, en aan
eon .kart opengesneden , en eenige strookjes verkoold papier Hij liep
recht op Juliette toe, en wierp haar met ruw gebaar de tasch en de
papieren in het gelaat.
— Lijn die van jou? vroeg hij row.
- J a.
- Ik veronderstel , dat ge weet , waar ze gevonden werden.
— Le knikte bedaard van ja.
-- \Vat waren dat voor brieven , die ge verbrand hebt ?
Minnebrieven.
- Gij liegt !
'Le haalde de schouders op.
— Looals ge verkiest, zei ze kortaf.
— \Vat waren dat voor papieren, herhaalde hij met een gemeenen
vloek , die tech niet in staat was, het jonge meisje iets van haar
kalmte to doen verliezen.
— Dat heb ik u al gezegd, antwoordde zij :
minnebrieven , die
ik wilde verbranden.
- Wie was jou lief ? vroeg hij.
Teen zij geen antwoord gaf, woes hij met zijn hand in de richting
van de straat , vanwaar nog van verre de kreten „ Deroulede ! Love
Dèroulede ! " weerklonken.
— Waren die brieven van hem ?
— Neen.
— Je hadt dus moor dan een minnaar ?
Hij lachte , en kook haar met een afschuwelijk lonkje aan , wat zijn
leelijke tronie nog terugstootender maakte.
Hij bracht zijn gezicht vlak bij het hare, en ze sleet vol walging
de oogen voor het onmiddellijke contact met dat verloopen sujet. Zelfs
Anne Mie slaakte een kreet van medelijden bij het zien van de
kwellingen , waaraan dat kwalijk riekende , vuile individu door zijn
onmiddellijke nabijheid, dat mooie, in-beschaafde meisje ten prooi deed zijn.
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Met een ruwen zwaai bracht hij zijn grij p-vingers onder haar zachte
kin , haar dwingend zich om to draaien , en hem aan to zien. Ze
huiverde bij die aanraking maar ze verloor geen oogenblik haar
kalmte.
In de macht van zalke ellendelingen als doze , had zij uit vrijen
wil den man overgeleverd , dien zij met heel haar hart beminde. De
vrijpostigheid van dat verdierlijkte wezen gaf den laatsten stoot aan
haar eigen gevoel van vernedering ; maar ze schonk haar tevens den
mood haar voornemen tot het einde toe door to voeren.
— Je hadt dus moor dan een minnaar? zei Merlin met een lath ,
die zelfs den duivel genoegen zou gedaan hebben. En je wilde er een
naar de guillotine zenden , om plaats to makers voor den ander ! Was
dat het dan soms ?
— Was dat het dan soms ? herhaalde hij , haar polsen zoo stevig
beetpakkend , dat ze het l)ijna uitschreeu wde van de pijn.
- Ja , antwoordde ze term.
— Weet je wel , dat je mij hier voor een nonsens opdracht hebt
laten komen ? vroeg hij boos ; dat de Burger-Afgevaardigde Deroulede
zoo maar niet op een losse verdenking naar de guillotine gezonden
kan worden zeg? Wist je dat wel , toen je die aanklacht neerschreef.
— Neon dat wist ik niet
- Je dacht dus , dat we hem maar zoo op verdenking konden
.arresteeren ?
- Ja.
— Je wist , dat hij onschuhlig was ?
— Ik wist het
- Waarom verbrandde je je minnebrieven ?
Ik was bang , dat ze gevonden zouden worden , en onder het oog
gebracht van den Burger-Afgevaardigde.
— Een prachtige combinatie , ma foi ! zei Merlin , zich met een
vloek tot de beide andere vrouwen wendend , die bleek en beyond in
een hook van de kamer zaten , niet begrij pond , wat er gaande was ,
inch wetend , wat er van to denken of to gelooven. Zij wisten Diets
van Deroulede's plannen voor de ontsnapping van Marie Antoinette af,
zij wisten niet, wat die portefeuille bevatte , on toch 'hadden zij beiden een onbestemd gevoel, dat het mooie meisje , dat daar zoo kalm
tegenover dien ergerlij ken Terrorist stond , geen zedelooze vrouw was ,
zooals ze zich trachtte voor to doen , maar slechts een verkeerd geleid
schepseltje , dwaas misschien — mogelijk een martelares.
— Wist jij daar wat van? vroeg Merlin op barschen toon aan de
sidderende Anne Mie.
Neen , totaal niets , gaf ze ten antwoord.
— Geen sterveling wist jets van mijn persoonlijke zaken of correspondenties af, zei Juliette koel zooals ge wel zegt , het was een
-

.
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prachtige combinatie. Ik had gehoott , dat ze succes zou hebben.
Maar ik begrijp nu dat de Burger-Afgevaardigde Dêroulede veel te
veel een persoon van gewicht is , om zoo maar op een losse verdenking vervolgd to worden , en mijn aanklacht was niet op feiten
gebaseerd.
— En weet gij wel , fijne aristocrate, hoonde Merlin kwaadaardig ,
dat het niet verstandig is , het Comite du Salut Public om den tuin
te Leiden , of eon van de vertegenwoordigers van het Yolk zoo maar
zonder eenigen grond aan te klagen ?
— Ik weet, hernam ze rustig , dat gij , burger Merlin , besloten
hebt , iemand voor den misslag , die vandaag begaan is , to laten boeten.
Gij durft nu niet den Burger-Afgevaardigde aan to vallen , en dus
moet ge u wel vergenoegen met mij.
— Genoeg van die praatjes nu ik heb geen tijd woorden aan
aristocraten to verspillen , zei hid onbeschoft. Korn , volg de mannen
bedaard. Tegenstand zou alleen de zaak verergeren.
- Ik ben volkomen bereid , u to volgen. Mag ik een paar woorden
tot mijn vrienden zeggen, voor ik ga ?
— Neon.
- Mogelijk zal ik ze nooit meer spreken.
— Ik heb Neen" gezegd , en daar blijft het bij. _Nom vooruit.
Marsch ! Ik heb al veel to veel tijd verspild.
Juliette was to trotsch , om nog verder aan to dringen. Le had
gehoopt , door een enkel woord , Madame D6roulêde on Anne Mie zachter
voor zich to stemmen. Ze wist niet, of ze geloof hechtten aan den
leugen , dien ze juist aan Merlin verteid had zij vermoedde , dat
ze haar voor het oogenblik nog voor de verraadster van Paul hielden,
Maar dat êene woord mocht ze niet spreken.
Ze moest eenvoudig verder gaan naar haar besliste veroordeeling
en vermoedelijken dood : zij had dat al over zichzelf gebracht.
Ze keerde zich bedaard om, en ging naar de deur , waar de twee
mannen reeds op haar stonden to wachten.
Toon scheen het , of een hemelsch instinkt Anne Mie plotseling
geleidde. Het ongeluktige rneisje stond hier voor een psychologisell
raadsel , dat ver , ver buiten haar begrip lag maar ze voelde vaag,
dat het een raadsel was. Jets in Juliette's gelaat deed haar bitter
berouw hebben over haar handelwij ze tegenover haar, en nu, nu
die mooie , gedistingeerde vrouw op bet punt stond van onder hun
beschermend dak het openbare leven in to gaan, om de ontzettende kwellingen van die meedoogenlooze, revolutionnaire rechtbank to verdcren ,
vloeide Anne Mie's hart over van medelijden met haar.
VOOr Merlin of zijn mannen het konden verhinderen , was ze op
Juliette toegesneld , had haar hand genomen , die koud en slap Mugs
haar zijde hing, en kuste die vol innigheid.
,
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Juliette scheen als uit een droom to ontwaken. Ze keek op Anne
Mie neer met een glans van hoop, ja, bijkans van vreugde op haar
bleek gezichtje , en fluisterde :
— Het was een eed — ik zwoer dien aan mijn vader en mijn
dooden broeder. Zeg het hem.
Anne Mie knikte slechts ze kon niet spreken , tranen verstikten
haar stem.
Maar ik zal het — met mijn leven
boeten. Zeg hem dat
ook , fluisterde Juliette.
— Nou als je blieft , nit den weg bochel , riep Merlin barsch , of
wou je soms ook mee?
- Vergeef me, zei Anne Mie door haar tranen heen.
Toen duwden de mannen haar ruw op zij. Maar bb de deu keerde
Juliette zich nog eens om , en zei tot haar :
- Petronelle — wil je voor haar zorgen • . En met vasten tred
volgde zij de soldaten de kamer uit.
Dadelijk daarop werd de voordeur geopend en met een harden slag
weer toegetrokken het huis in de Rue Ecole de Mddecine was opnieuw
in stilte gehuld.
—

-

HOOFDSTUK XVIII.
In het „Luxembourg."

Juliette was eindelijk alleen — dat is to zeggen , betrekkelijk alleen ,
want er waren op dat tijdstip to veel aristocraten , beschuldigden en
verraders in de gevangenissen van Parijs , om voor degenen , die op
het punt stonden geho)rd , veroordeeld en geguillotineerd to worden ,
eenige uitzondering to makers.
Het jonge meisje had door de bevolkte straten van Parijs geloopen ,
gevolgd door een schimpende menigte , die dadelijk in het mooie, voornaam-uitziende jonge meisje de aangewezen prooi herkende , die het
Comitê du Salut-Public at on toe gewend was voor het hongerige ,
verslindende monster van de Revolutie to werpen.
In den laatsten tijd hadden de havelooze toeschouwers van het naargeestige schouwspel op de ,Place de la Guillotine " weinig van zulke welkome verschijningen gezien : een aristocrate — een waarlbk elegante, verfijnde vrouw , met blanke handen en een trotsch , bleek gezicht — de
treden van datzelfde schavot beklimmend, waaronder de gemeenste
misdadigers , de meest verloopen woestelingen het leven lieten.
Madame Guillotine was in het geheel niet kieskeurig in haar smack,
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haar magere armen , rood gekleurd van bloed , werden even goecl
eopend voor den moordenaar,, den did, als voor een geboren aristocraat van oude afkomst, of een proletariör uit de heffe des yolks.
Maar in den laatsten tijd hadden de terechtstellingen bijna uitsluitend een politiek karakter gedragen. De Girodijnen vochten hun
laatsten strijd op het bloe(lige arena van de Revolutie.
Een vcor een vielen zij , nog steeds strijdend , steeds gematigdheid
preekend, nog steeds ongeluk voorspellend , en zich beroepend op dat
yolk , dat zij uit de gene slavernij onder een nog veel tirannieker ,
wreeder,, volkomer juk gebracht hadden.
Er waren destijds twaalf gevangenissen in Parijs , en veertigduizend
in Frankrijk , en ze waren alien over . overvol. E( n geheel leger ging
hOt land door , om gevangenen aan te were en. Er was geen ruimte
voor afzonderlijke cellen , geen plaats voor afzondering , geen reden
noch verlangen om ten minste eenige verzachtende omstandigheden in
aanmerking te nemen.
Vrouwen , mannen , kinderen — alles werd maar op een hoop bij
elkaar gestopt , soms voor een dag, ook wel eens voor twee dagen
en een nacht en dan wischte de dood die kleine onaangenaamheden
nit : de blossen van vrouwelijke schaamte , veroorzaakt door het onwelkome , onaangename gezelschap.
De dood maakte alles gelijk , wischte alles uit.
Toen Marie Antoinette het schavot beklom , was ze vergeten , dat
ze daadwerkelijk gedurende zes weken dag en nacht in de onmiddellijlie
nabijheid van een troep verloopen soldaten had geleefd.
Toen Juliette daar zoo door de straten schreed tusschen de twee
mannen van de Nationale Garde in, en gevolgd door Merlin. werd ze
uitgejouwd en gehoond , beschimpt en met slijk gegooid. Een vrouw
trachtte tusschen de soldaten door to dringen , en haar in het gezicht
te slaan — een vrouw ! van nog geen dertig jaar ! — die een
bleek , veil, klein kereltje aan de hand hield.
— Creche done sur l'aristo , voyons zei de vrouw tegen het arme ,
ongelukkige stukje mensch , toen de soldaten haar ruw op zij duwden.
— Spuw op de aristocrate ! En het kind plaagde zijn klein verdroogd mondje af, opdat , gehoorzaam aan zijn moeder's wensch, zijn
speeksel het schoone , onschuldige meisje zou bevuilen en bespatter.
De soldaten lachten , on maakten van de gelegenheid gebruik , eenige
beleedigende moppen aan haar adres ten beste to geven. Zelfs Merlin .
vergat zijn ergernis , en groeide in dit incident.
Maar Juliette zag van dat alles niets.
Ze liep als in een Broom. De menigte bestond Diet voor haar; ze
hoorde noch hun schimp-scheuten noch hun afkeuringen. Ze zag de
Tune , kwade gezichten niet , die af en toe tot vlak bij het hare gebracht werden zij voelde de ruwe handen van de soldaten niet die
-
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zich met haar door de menigte heendrongen ze was op nieuw in
haar eigen droomwereld teruggekeerd waar zij geheel alleen nu verwijide met den beminden man. In plaats van de morsige Parijsche
huizen , met hun eeuwig devies van Broederschap en Celijkheid ,
waren daar prachtige boomen, en laurier- en rozenstruiken, de lucht
bezwangerend met hun zoete , bedwelmende geuren ; zachte stemmen uit het droomenland vervulden de atmosfeer met hun teeder
gefluister , terwijl boven hen een wolkenlooze hemel dit aardsch
paradijs verlichtte.
Ze was gelukkig — oneindig, volkomen gelukkig. Ze had hem
gered van de gevolgen van haar eigen onrechtvaardige daad , en ze
stood op het punt , haar levee voor hem te geven , opdat zijn veiligheid nog meer volkomen zou zijn.
Haar liefde voor hem , zou hij nimmer te weten komen ; nu kende
hij alleen haar misdadige font; maar weldra , als zij schuldig verklaard
en veroordeeld zou worden , geconfronteerd met eenige strookjes verkoold papier en een opengesneden brieventasch , dan zou hij weten ,
dat zij , door zich zelf aan te klagen , gevangen was genomen , en van
plan was , voor hem te sterven.
Daarom waren die laatste oogenblikken geheel van haar. Ze had
het recht bij die weinige gelukkige seconden stil te staan , toen ze
luisterde naar de bekentenis van zijn liefde. Ze waren aetherisch , en
mogelijk niet heelemaal menschelijk ; maar ze behoorden haar toe. Ze
was zijn godheid , zijn madonna geweest ; hij had het goede , reine
in haar liefgehad.
Dat wat er hags in haar was , 'make in den grond geen deel uit
van haar karakter. Die vreeselijke eed , zoo vol plechtigheid gezworen,
was haar meedoogenlooze tiran geweest; en haar godsdienstige overtuiging — een overtuiging op verkeerde , hijgeloovige denkbeelden
gegrond — had haar verblind en tot misdaad gebracht.
Ze had zich iets aangematigd , wat God alleen toekomt — zich te
wreken ! dat is den menschen niet vergund.
Dat zij door dat alles de liefde en haar zoete geheimenissen leerde
kennen , was meer dan ze verdiend had. Dat zij zijn brandende kussen
op haar hand gevoeld had , was een hemelsche vergoeding voor alles,
wat ze nog te verduren zou hebben.
En zoo liet ze toe , dat men haar door de menigte van Parijsche
Sansculotten sleepte , die haar graag zoo maar op stel en sprong in
stukken hadden willen scheuren , alleen maar , om niet het genoegen
te missen , haar te zien sterven.
Zij brachten haar naar het ”Luxembourg ", eens het paleis der Mêdici's,
de woning van den trotschen Monsieur ", uit de dagen van den
Grooten Koning" nu een vunze , overvulde gevangenis.
Het was toen omstreeks zes uur in den namiddag van dien gedenk-
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waardigen dag. Ze werd overgegeven aan den directeur van de gevangenis,
een korte, gezette man met een zwarte broek , een ruig zwart
wollen buis , en een groezelige , roode muts , met de driekleurige reset,
scheef op zijn ongekamd hoofd.
Hij nam haar van top tot teen op , toen zij den nauwen doorgang
passeerde , en mompelde eon snelle vraag tot Merlin :
- Gevaarlijk ?
— Ja , antwoordde Merlin lakoniek.
— Ge begrij pt, voegde do directeur er aan toe; het is hier over, over
vol. We moeten toch weten , of een persoonlijke bewaking noodig is.
— Zeker , zei Merlin , gij zult persoonlijk aansprakelijk wezen voor
deze gevangene tegenover het Comae du Salut-Public.
— Mag ze bezoek ontvangen?
- Volstrekt niet , alleen op speciale permissie van den ambtenaar
van het Openbaar Ministerie. Juliette hoorde de weinige gewisselde
woorden , die over haar toekomstig lot beslisten.
Geen bezoek mocht tot haar toegelaten worden.
Wel , misschien was dat nog maar het beste. Ze schrikte er van
terug , Deroulede op nieuw to ontmoeten , bevreesd , als ze was , in
zijn oogen de geschiedenis van zijn doode liefde to lezen , wat wellicht haar tegenwoordige gelukkige stemming weggevaagd zou hebben.
En zij wenschte niemand to zien Ze had een herinnering om bij
stil to staan een kortstonlige , zalige herinnering. Ze bestond uit
een paar woorden , een kus — de laatste — op haar hand en dat
hartstochtelijk gefluisterde wArd , dat aan zijn lippen ontsnapte, toen
hij aan haar voeten neerknielde :
— Juliette !

HOOFDSTUK XIX.
Een moeilijk Probleem.

De Burger-Afgevaardigde Deroulede was afzonderlijk gehoord door
het Comite du Salut-Public , en voorloopig vergund, vrij zijns weegs
to gaan.
Het korte proces-verbaal was heel in het geheim opgemaakt. Het
Parijsche yolk mocht niet weten , dat hun gunsteling onder verdenking
stond.
Toen hij de tot hem gestelde vragen beantwoord , on Merlin —
juist teruggekeerd van zijn zending naar de Luxembourg gevangenis
— een verslag had gegeven van zijn huiszoeking bij den Burger-
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Afgevaardigde, werd deze laatste in het beknopt meegededeeld , dat
de Republiek voor het oogenblik geen grieven tegen hem had.
Maar hij wist maar al to goed , wat dat beteekende. Van nu af
zou hij onder verdenking staan , en voortdurend nagegaan worden,
evenals de muis door de kat , en op een oogenblik , dat hun het
meest geschikt voor zou komen voor zijn val , gevat worden.
Het onvermijdelijke afnemen van zijn populariteit zou met argusblikken nageplozen worden , en Dêroulede met zijn zekere kennis van
het menschdom en het menschelijk karakter wist maar al to good,
dat vroeg of laat zijn populariteit zou tanen , zooals dat met alle
kortstondige dingen hier beneden gaat.
In dien tusschentijd wilde hij van het korte uitstel , dat zijn
vijanden hem gaven , gebruik maken , om to zorgen , dat zijn moeder en Anne Mie zoo gauw mogelijk behouden uit het land wegkwawen.
En ook . . . .
Hij dacht aan haar en vroeg zich verbaasd af, wat er toch gebeurd
kon wezen. Terwijl hij haastig de smalle brug voor voetgangers over
stak , om zoo den anderen ri vier-oever to bereiken , stormde de herinnering
aan de gebeurtenissen van de afgeloopen urea met overweldigende kracht
op hem in.
Een bittere pijn vervulde zijn hart bij de gedachte aan haar verraad.
De laagheid daarvan was zoo ontzettend. Hij ging in gedachte na , of
hij haar ooit in het een of ander onrecht aangedaan had; en vroeg
zich af, of ze m)gelijk een ander lief had , on hem uit den weg
wilde hebben.
Maar hij was toch zoo bescheiden , zoo weinig a.mmatigend in zijn
liefde geweest.
Hij had nergens aanspraak op gemaakt, niets gevraagd , niets verlangd als vergoeding voor de bescherming, die hij haar bood.
Hij plaagde zich zelf af met die steeds weer terugkeerende , martelende vraag , waarom ze toch zoo gehandeld zou hebben.
Uit wraak over haar brooder's dood — dat was de eenige uitlegging,
die hij daarvoor kon vinden , de eenigste verzachtende omstandigheid
voor haar wandaad.
Hij wist niets van den cod af, dien haar vader haar had laten
zweren , en had nooit lets gehoord van de droeve geschiedenis van
dat gevoelige jonge meisje daar in dat vreeselijke oogenblik geplaatst
tusschen haar dooden brooder en haar krankzinnigen vader. Hij dacht
alleen aan een gewone , laaghartige wraakneming voor een misdaad
die hij eons geheel tegen zijn wil bedreef.
— En wat had hij haar liefgehad !
— Ja , gehad — dat was nu voorbij. Ze had opgehouden een heilige,
een madonna to zijn ; ze was van haar voetstuk gevallen , zoo diep ,
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dat hij den weg niet kon vinden , om tot haar of te dalen, en de fragmenten van zijn ideaal weer bijeen te zoeken.
Bij zijn eigen deur stuitte hij op Anne Mie, die bitter weende.
— Ze is weg, mompelde het jonge meisje. Ik heb een gevoel , alsof
ik haar vermoord heb.
- weg ? Naar naar toe? Waarheen? vroeg D6roulede haastig ,
terwijl een ijskoud-gevoel van schrik zijn bloed deed stremmen.
— Juliette is weg , antwoordde Anne Nile ; die monsterachtige beesten
hebben haar meegenomen.
- Wanneer ?
— Onmiddellijk nadat jij ons verlaten halt. Dat wezen , Merlin,
vond wat asch en verkoolde stukjes papier in haar kamer.
— Asch?
— Ja ; en een opengesneden brieventasch
— Gerechte hemel !
— Ze beweerde , dat het minnebrieven waren , die ze verbrand had,.
opdat jij ze niet zien zoudt.
— Zei ze dat ? Anne Mie , Anne Mie , weet je dat heel zeker?
Het was alles zoo vreeselijk, en hij begreep het nog niet recht;
zijn brein , anders zoo helder en wakker, weigerde hem onder dezen ontzettenden samenloop van omstandigheden alien dienst.
- Ja ; ik weet het zeker , ging Anne Mie al snikkende voort. En
o ! die afschuwelijke Merlin zei zulke leelijke dingen tegen haar. Maar
ze bleef bij hetgeen ze gezegd had , dat ze er nog een — minnaar
op nahield. 0, Paul , ik ben er van overtuigd , dat dat niet waar is.
Ik haatte haar omdat — omdat — jij zooveel van haar hieldt , en
ik wantrouwde hxir ; !mar ik kan niet gelooven, dat ze zoo laaggezonken was.
- Neen , neen kind , zei hij op toonloozen , diep wanhopigen toon ,
zoo laag gezonken was ze niet. Maar vertel me nog meer van hetgeen
ze gezegd heeft.
— Verder heeft zij niet veel gezegd. Maar Merlin vroeg haar , of
ze jou aangeklaagd had, om jou uit den weg te hebben. Hij zinspeelde
er op dat — dat . .
— Dat ik eveneens haar minnaar was?
- Ja, mompelde Anne Mie.
Ze durfde hem nauwelijks aan to zien ; zijn ernstig gelaat was zoo
strak , zoo hard geworden van uitdrukking bij al die ellende.
— En ze liet toe, dat ze dat alles tegen haar zeiden ? vroeg hij
eindelijk.
- Ja, en ze volgde hen zonder morren , toen Merlin haar er op
opmerkzaam maakte, dat ze zich tegenovcr bet Comitë du Salut-Public
zou moeten verantwoorden , voor het om den tuin leiden van de vertegenwoordigers van het yolk.
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— Zij zal het met haar leven moeten boeten , zei De'roulede. En
met het mijne ! voegde hij er nauw hoorbaar aan toe.
Anne Mie hoorde hem niet haar gevoelig hartje was met een intens
gevoel van medelijden vervuld voor Juliette en Paul.
— Voor ze haar meenamen , hernam Anne Mie , haar smalle, tengere
handjes op zijn arm leggend , vloog ik naar haar toe , om haar vaarwel
te zeggen. De soldaten stootten mij ruw op zij maar ik slaagde er
toch in , haar een kus te geven — en toen fluisterde ze mij eenige
woorden toe.
— Ja? Wat dan
— Het was een eed , zei ze. Ik zwoer hem aan mijn varier en aan
mijn dooden broeder. Zeg hem dat , herhaalde Anne Mie langzaam.
— Een eed !
Nu begreep hij alles , en ach ! wat had hij een medelijden met haar.
Wat moest ze ontzaglijk geleden hebben die arme , beklagenswaardige.
ziel , toen al , wat er nobels en goeds in haar karakter was , streed
tegen zoo'n verraad.
Dat ze van nature oprecht en goed was , daaraan twijfelde DCroukde
geen oogenblik. En nu zoo'n snoode misdaad op haar geweten te
hebben , wat moest ze daaronder lijden.
En , helaas ! haar boetedoening zou haar toch nooit bevrijden van
den zwaren last van zelfveroordeeling.
Ze had verkozen , haar verraad tegenover hem en zijn familie met
haar leven te boeten. Ze zou voor een rechtbank geroepen worden •
die haar zonder eenigen twijfel ter dood zou veroordeelen.
0 ! wat vreeselijk en vreeselijk toch !
Een oogenblikkelijke , hartstochtelijke aandoening een levenslang
bijgeloof en een verkeerde opvatting van plicht ziedaar alles , en bet
einde een onnoemelijke ellende , en de ontzettende boete voor een kwaad,
dat nooit meer goedgemaakt kon worden.
En ze had hem nooit liefgehad !
Dat was het eenige wat hij nu met zekerheid wist het trof hem
meer dan haar zonde meer dan haar valschheid, rneer dan het ineenstorten van zijn ideaal.
In een vurig verlangen voor zijn veiligheid , had ze zich opgeofferd
om zoo het kwaad te boeten , dat ze over hem had gebracht.
Maar dat was dan ook bet einde van al zijn hoop, al zijn droomen !
Niet voOr nu , nu hij haar onherroepelij k verloren had. gaf Dêroulede
er zich rekenschap van , hoe groot zijn hoop was geweest hoe hij
dag aan dag gewacht had op een bilk van haar oogen , een woord
van haar lippen , om hem te toonen dat zij zijn onbereikbare
heilige eens op aarde zou neerdalen , en zijn liefde beantwoorden.
En nu en dan , als haar lief gezichtje opklaarde, als ze hem zag
als ze hem bij terugkomst van zijn work, het welkom toelachte
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als ze vol trots en bewondering van af de publieke tribune in de
vergaderingen van de Conventie op hem neer keek — was hij beginnen
te hopen , te denken , te droomen.
En het was alles bedrog geweest ! Een masker , om den vreeselijken
strijd te verbergen binnen in Mar ziel anders niets.
Ze had hem niet lief , daarvan way hij vast overtuigd
Mannen als hij , verstaan niet de voile grootte van dat wondervoile raadsel , dat de wereld van af de vroegste tijden in de war
heeft gebracht : het vrouwelijk hart.
De eeuwige tegenstrijdigheden , die het karakter van een voor indrukken vatbare vrouw zoo gecompliceerd maken , waren hem totaal
onbegrijpelijk. Juliette had hem alleen verraden , om aan haar eigen
opvatting van wat recht is en rechtvaardig to voldoen : haar wraak en
haar eed. Ergo had ze hem niet lief.
Dat was logisch , dat zei hem zijn gezond verstand , en zijn eigen
wantrouwen , waar het vroiwen betrof dat was onwederlegbaar zoo.
Voor een man als Paul Dêroulede , iemani met eon denkend hoofd,
met een doel voor oogen , een man van de daad , was het denkbeeld
alleen al , dat men valsch kon wezen tegenover degene , die men
lief had , dat liefde en haat onveranderlijk to zamen gaan , iets totaal
onbegrijpelijks , ongeloofelijks. Hij had nooit iets kunnen haten , waarvan litj hield , of kunnen lief bbben , wat hij haatte. De gevoelens van
een man zijn met botrekking tot die dingen zooveel minder samengesteld , en her_ 1 wat minder tegenstrijdig.
'km een man ooit zijn vriend verraden ? Neen nooit. Hij zou
zijn vijand kunnen verraden , iemand , waar hij een hekel aan had ,
wiens val hem genoegen zou doen. Maar zijn vriend ?
Het idóe alleen was al onmogelijk , en volkomen in strijd met de
gevoelens van een oprechte natuur.
Juliette's laatste daad van elelmoedigheid , om to trachten hem te
redden , toen zij eindelijk tot het voile besef kwam van den grooten
misslag, dien ze, beg tan had . schreef kJ toe aan een edele iaipuls,
iets waar toe zij met Mar karakter , daarvan was hij overtuigd ,
volkomen in staat was; ja hij meende , in zijn nederigheid , dat
zij dat meer ter wine van zijn moeder en Anne Me had gedaan
clan wel voor hem. Daarom : wat was hem nu nog aan het leven gelegen? Zij was voor altijd voor hem verloren , al slaagde hij er ook
in , haar van de guillotine to reden. Hij had weinig hoop , dat dit
gelukken zou maar hij wilde z ijn leven niet aan haar to danken hebtsen.
Anne Mie ziende , dat hij geheel in zijn eigen gedachten verdiept
was, trok zich stilletjes terug. Haar eigen verstand zei Mar , dat
Paul's eerste werk zou wezen , zijn moeder buiten gevaar to brengen,
uit het land, nu er nog tijd voor was.
Daarom , zonder eenige lastgevingen af to wachten , begon ze dien
,
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zelfden avond haar goed en dat van Madame Deroulede in te pakken.
Zij koesterde nu geen haat meer tegen Juliette. Waar Paul Deroulede faalde te begrijpen , daar had zij al eenigszins een vermoeden.
Ze geloofde vast, dat niets Juliette nu meer van den dood kon redden,
en een gevoel van groote teederheid sloop haar hart binned voor de
vrouw,, die zij eens beschouwde als haar qandin , haar mededingster.
Zij had eveneens in die weinige dagen de groote les geleerd , dat
aan God alleen de wraak toekomt.

1100FDSTIJK XX.

Het Ebnoogige Paard.
Het zal omstreeks middernacht geweest zijn.
Het was ondrageltjk warm groote wolken , sterke tabak en de
geuren van ranzige boter , en goedkoope geestrijke di anken hingen als
een blauw waas midden in het vertrek.
De voornaamste limner in de herberg , Het Eenoogige Paard " werd
sinds de laatste vijf jaar gebruikt tot hoofdverzamel- plaats van de
ultra-sansculottische partij van de republiek.
Het huis zelf was morsig on vuil , in een van die achteraf- straatjes,
die alleen al door hun nauwte en hun hellende huizen , alle licht ,
lucht en zon benamen aan de ongelukkige bewoners daarvan.
HetEenoogige Paard was con van de meest bouwvallig-uitziende woningen
in die ter slechter faam bekend staande straat. Het pleister was gescheurd , de muren schenen uit to puilen gereed om geheel in elkaar
to zakken. De zolderingen waren laag en gestut door balken , zwart
an vuil en ouderdom.
Eens was het beroernd om zijn goeden wijnkelder , die eenige
zeldzame oude merken bevatte. En in de dagen van den , Grooten
Koning" waren jeugdige modegekken gewend , de vroolijke salons van
de dames te verlat( n , om zich naar het Eenoogige Paard to begeven
voor een nachtelijke braspartij.
In die dagen was die uitgestrekte wijnkelder getuige geweest van
menig duistere ontmoeting , van menig geheimzinnigen mord ; konden
die kleverige muren spreken , dan zouden zij hun eigen geschiedenis
vertellen , die de meest ijzingwekkende verhalen van M. Vidocq zouden
beschamen.
Nu was dat niet meer zoo.
Er werden bij klaarlichten dag op de „Place de la Revolution" zulke
tooneelen afgespeeld , dat er geen behoefte meer was aan donkere ,
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geheimzinnige kelders , waarin men moorden kon bedrij ven of zich op
de een of andere wijze wreken. Ratten en allerhand ander ongedierte
sloegen nu hun slag in de onderaardsche gewelven van het gebonw.
Le aten elkaar op en hielden slemppartijen in de kelders , terwiji de
manners daar boven in de kamers hetzelfde deden.
Het was een club van Gelijkheid en Broederschap.
Elke voorbijganger was vrij binnen te treden , en deel te nemen aan
de debatten ; zijn eenigste vereischte voor dit tijdelijke lidmaatschap
was : een onbegrensde liefde voor , Madame la Guillotine."
Van uit die sombere kamers in het Eênoogige Paard waren de meeste
aanklachten voortgekomen , die alien tot het onvermijdelijke einde —
den dood — leidden.
Zij zaten daar in geheime vergadering bijeen , eenige twintigtallen
of zoo eerst , verwoede patriotten van het vertreden Frankrijk. Le
spraken het meest van Vrijheid , met heel veel v]oeken en verwenschingen tegenover de tirannen en verwekten daarna een tirannie ,
een autocratic , tien duizendmaal erger dan de losbandige Bourbons
ooit gehandhaafd hadden
En dat was de tempel der Vrijheid , dat donkere , bedompte, vunzige
bordeel met zijn kleine gebarste vensterruiten , die maar een heel
klein beetje lucht doorlieten , en dan nog lang niet van de gezondste.
De vloer bestond nit ruwe planken ; nu waren ze wormstekig, kaal,
en alleen eon dikke laag stof dempte het geluid der voetstappen. Het
vertrek kon slechts op een paar stoelen bogen , die ten overvloede nog
tegen den muur steunden , uit vrees , dat ze anders met zitting en al
op den grond terecht zouden komen verder waren er een aantal leege
wijnvaten , bestemd tot zitplaatsen , en ruwe houten planken op gebroken schragen , die tot tafels dienden.
Eens waren de muren behangen , nu hing het behangsel in Harden
naar beneden en waren de witte muren daardoor zichtbaar De
geheele plaats had iets geelachtigs grijs over zich , behalve in
het midden van het vertrek , waar op een ru wen dubbelen paal , in den
vorm van een guillotine, eon roode vrijheidskap eenige kleur bijzette
aan de naargeestige omgeving.
Op de wanders waren hier en daar de eeuwige deviezen aangebracht.
zoo verheven van gedachte , zoo laag in uitvoering , die herinnerden
aan het doel van de zoogenaamde club : Liberte Fraternite , Egalite,
sinon let Mort."
Onder het devies in den of twee hoeken van de kamer waren de muren
verder versierd met ruwe houtskoolschetsen , meest van zedeloozen
aard , het werk van een der leden van de club , die dit middel gekozen had , om zijn kunst te verlagen.
Dezen nacht bestond de vergadering uit nog geen twintig personen.
Ook al door de voorschriften van doze apostels der Broederschap:
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,,la guillotine va toujours" — de guillotine gaat steeds haar gang.
Zij was de machtigste factor in het raderwerk van het gouvernement
van deze groote Revolutie geworden en ze werd dagelijks , ja bijna
ieder uur gevoed door de bedrijvigheid van deze club zonder naam ,
die zijn onheilspellende , schrikaanjagende zittingen hield in de vochtige
koffiekamer van het E6noogige Paard.
Het aantal van de werkende leden was ingarompen. Ze hadden
gedaan als de ratten beneden , elkaar opgeslokt , in stukken gescheurd
in hun blind verlangén naar een denkbeeldige broederschap.
Marat , stichter van de organisatie, was verrnoord door de hand van
een jong meisje maar Chardon , Manual , Osselin waren den gewonen
weg gegaan , aangeklaagd door hun confraters Rabaut , Custine, Bison,
die op hun beurt naar de guillotine werden gezonden door degenen ,
die machtiger , en wellieht welsprekender waren dan zij.
't Was alleen maar een kwestie , wie het hardste kon schreeuwen
in een vergadering van de Nationale Conventie.
„ La guillotine va toujours !"
Na den dood van Marat , was Merlin het meest gewichtige lid van
de club geworden — hij en Foucquier-Tinville , zijn boezemvriend ,
ambtenaar van het Openbaar Ministerie , de meest bloeddorstige doodslager uit dien dood aanbrengenden tijd.
Alhoewel boezemvrienden werkten ze elkaar their altijd tegen , zoodoende elkaar's populariteit ondermijnend, door gedurig van elkaar to
fluisteren — Hij is een verrader ! Het was net een hals — om hals
wedstrijd tusschen hen geworden naar dat onvermijdelijke doel —
de guillotine.
Foucquier-Tinville had voor het oogenblik den overwegendsten invloed
Merlin was iets opgedragen , waarvan het welslagen hem mislukt was .
Sinds dagen ja weken , hadden de gedachtenwisselingen van dit edele
gezelschap zich steeds bepaald bij den val van den Burger-Afgevaardigde Deroulede. Zijn populariteit, zijn kalme zekerheid to midden
van• dit bewind van schrik en anarchie , was altijd een vreeselijke
doorn geweest in de oogen van deze verwoede Jakobijnen.
En nu scheen dat oogeublik aangebroken. Een arionieme aanklacht had
de hoop gewekt bij deze bloeddorstige patriotten, dat hij eindelijk zou
vallen. 't Leek alles zoo aannemelijk. Te trachten die verraadster,,
Marie Antoinette , de weduwe van Louis Capet , to redden was juist
het soort plan, dat kon rijpen in het brein van een Paul Nroulede.
Hij was altijd een aristocraat in zijn hart geweest, en zijn gevoel
van ridderlijkheid tegenover een vervolgde vrouw was alleen een uiterlbk teeken voor zijn verknochtheid aan de gehate klasse.
Merlin was uitgezonden naar het huis van den Afgevaardigde , om
bewijzen to zoeken voor zijn schuld.
En Merlin was met leege harden teruggekomen.
,
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De arrestatie an een vrouwelijke aristo — eel] vermoedelijke
maitresse van D6roulede , die hem klaarblijkelijk aangeklaagd had —
was maar een geringe vergoeding voor het gemis van de meer belangrb ke van gst.
Zoo gauw als Merlin zich bij zijn vrienden voegde in de lage ,
slecht verlichte, vunse kamer, voelde hij , dat er iets vijandigs tegen
hem broedde.
Tinville , troonend op een van de weinige stoelen , waarop het
E6noogige Paard kon Bogen , was omringd door een groep-norsch-uitziende aanhangers.
Op de ruwe tafels stonden een aantal half gevulde glazen met den
een of anderen geestrijken drank , die de gemoederen van het gezelschap
eenigszins opwond.
Al degenen , daar tegenwoordig , waren gekleed in het zwarte , gebreide
spenser , en de kale , zwarte broek, en droegen schoeren met lage hakken , iets wat langzamerhand het merkbare onderscheidingsteek(n Tan de
sansculottische partij was geworden. De onvermijdelijke Phrygische
muts met de driekleurige cocarde prijkte op de hoofden van al degenen,
daar bijeen , in verschillende stadiums van vuilte en verval.
Tinville nam een sarcastischen toon aan tegenover zijn voormaligen
boezemvriend , Merlin.
Met beide elbogen op de tafel steunend , was hij bezig met een
stalen york zijn tanden nit to peuteren en tusschen die interessante
operatie in , gaf hij zijn inzichten ten beste over de voornaamste
principes van vaderlandsliefde.
Zij , die om hem heen zaten , voelden , dat zijn ster aan het rijzen
was , en aanvaardden de positie van satellieten. Toen Merlin binnentrad , bromde hij een dof „ Goeden avond ," en zette zich in een afgezonderd hoekje van de kamer neer,
kin groet werd met eenige schimpscheuten en een heeleboel dreigende
blikken beantwoord. Tinville maakte een spottende buiging voor, on
knipoogde hoogst onaangenaam tegen hem.
Een van de patriotten , een groote , krachtige kerel , een rens bijna,
met stevige, ijzeren vuisten en breede schouders , klaarblijkelijk
gewend, kolen to sjouwen , sleepte , na eenige sarcastische opmerkingen een leeg wijnvat tot bij Merlin's tafel en ging tegenover
hem zitten.
— Pas op , burger Lenoir , zei Tinville met een gemeenen lach, de
Burger-Afgevaardigde Merlin zal jou arresteeren in plaats van den
Afgevaardigde Dèroulede , dien hij zich heeft laten ontglippen.
— Neon, daar ben ik niet bang voor, antwoordde Lenoir, met een
vloek. Burger Merlin is veel to veel een aristo, om iemand eenig
kwaad to doen; zijn handen zijn to schoon ; hij voelt er niets veer,
het vuile werk van de Republiek to doen. Is het niet zoo, Monsieur
-
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Merlin ? voegde de reus er met een spottend gebaar aan toe , en
drukkend op het woord , Monsieur ," dat in die dagen van gelbkheid
heelemaal in onbruik was geraakt.
- Mijn vaderlandslievende gevoelens zijn te goed bekend , zei
Merlin ruw,, om eenigen aanval van de zijde van jaloersche vijanden
te vreezen en wat die huiszoeking van vanmiddag bij den BurgerAfgevaardigde betreft : mij was aangezegd , naar bewijzen voor zijn
schuld te zoeken ; maar ik vond er geen.
Lenoir spuwde op den grond , kruiste zijn gebruinde , harige armen
over de tafel , en zei bedaard :
— Het ware patriotisme , zooals een goed Jakobijn dat dient op te
vatten , schaft bewijzen , als dat noodig is , en laat Diets aan het
toeval over.
Een koor van heesche uitroepen als Vive la Liberte!" begroette
de toespraak van den pootigen kolendrager.
Voelend , dat hij de sympathie aan zijn zijde had , scheen Lenoir ,
als het ware te zwellen , en meende aanspraak te mogen waken op
het leiderschap van dezen bond van ontevredenen , die, teleurgesteld in
hun verlangen naar Dêroulede's val , geheel gereed waren over dien
van Merlin te juichen.
- Je was een dwaas , burger Merlin , zei Lenoir langzaam op
beteekenisvollen toon , om niet dadelijk in te zien , dat die vrouw haar
eigen spel speelde.
Merlin verbleekte tot onder het vuil van zijn gezicht. Met dien
slecht geluimden sansculottischen reus daar voor hem , had hij bijna
het gevoel , of hij zelf al als beschuldigde voor die vreeselijke , onmeedogende rechtbank stood , waarheen hij zoo menig onschuldig slachtoffer gesleept had. Hij kreeg het gevoel , terwijl hij daar zoo verschanst
achter een tafel zat in den verst verwijderden hoek der kamer, , of hij
al een gevangene was voor de balie , zijn font boetend met zijn leven.
Zijn eigen wetten zijn eigen theorieen stonden nu in bloedige
slagorde tegenover hem geschaard. Was hij het Diet , die de beschuldiging tegen generaal Custine opgesteld had , omdat die er niet in geslaagd was , de steden in het Zuiden to onderdrukken? on tegen de
generaals Westerman , Brunet on Beauharnais die alien gefaald hadden ?
En nu was het zijn beurt.
Deze bloeddorstige jakhalzen waren bedrogen in hun prooi ; en nu
zouden ze hem in stukken scheuren ter vergoeding voor dat verlies.
— Hoe kon ik dat weten ? mompelde hij norsch , die vrouw had
hem aangeklaagd.
Een koor van verontwaardigde spotternijen begroette deze zwakke
poging tot zelfverdediging.
— Bij je eigen wet , Burger-Afgevaardigde Merlin , begon Tinville
sarcastisch , het is al misdadig tegenover de Republiek , van verraad
IR ZAL HET VERGELDEN.
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verdacht to worden. Het is blijkbaar nog heel iets anders , een wet
in elkaar to zetten, dan er aan te gehoorzamen.
— \Vat had ik dan kunnen doen?
- Hoor me dat onschuldige lam eons aan ! hoonde Lenoir met een
vloek. \Vat had hij dan kunnen doen ? Patriotten , vrienden , brooders ,
wat had hij kunnen doen ?
ik vraag
De reus had het wijnvat op zij geduwd , en het een eind weggerold,
en vol van zijn verachting voor Merlin en diens machteloosheid, stond
hij dam in zijn voile grootte voor hem , stork in zijn veroordeeling
van verraderlij ke oninacht
— Ik vraag u , herhaalde hij met eon krachtigen vloek , wat eenig
patriot had kunnen doen , wat gij of ik zouden gedaan hebben in het
huis van een man , dien wij alien een verrader aan de Republiek
weten ? Broeders , vrienden , Burger-Afgevaardigde Merlin vond een hoop
verkooide papieren op een rooster , hij vond een brieventasch , die
blijkbaar gewiclitige documenten bevat had en hij vraagt ons , wat
hij had kunnen doen !
— IY.roulTede is een veel te invloedrijk man , om zoo maar zonder
bewijzen gehoord te worden. Al het gepeupel van Parijs zou zich tegen
ons keeren , ads wij het waagden , do hand to leggen op zijn geheiligde
persoonlijkheid,
- Zonder bewijzen? `Vie zeide dat er geen bewijzen waren? vroeg
Lenoir.
— Ik vond de verbrande papieren en de opengesneden brieventasch
in de kamer van die vrouw. Zij erkende , dat hot minnebrieven waren,
en dat ze Dêroulede had aangeklaagd , om van hem of to wezen.
— Llat mij je dan zeggen Burger-Afgevaardigde Merlin , dat een
rechtgeaard patriot die papieren in Deroulede's kamer gevonden had
en niet in die van de dame in kwestie dat in de handen van een
getrouw dienaar van de Republiek , die documenten in het geheel
niet vernietigd zouden zijn , want hij had zekeriijk een brief gevonden
geadresseerd aan de weduwe Capet , die duidelijk aangetoond zou
hebben, dat de Burger-Afgevaardigde Daroul6de een verrader was. Zoo
zou een waarachtig Patriot gedaan hebben — zoo had ik gedaan.
Pardi ! sinds D6roulede zoo'n gewichtig personage is , sinds we allemaal geinsleeren handschoenen aan moeten trekken als we de hand
op hem willen leggen, laten we hem dan met andere wapenen bestrijhen. Zijn we dan aristocraten, dat we er van terug zouden deinzen, de
rol van jakhalzen to spelen tegenover dozen geslepen vos? Burger-A fgevaardigde Merlin, ben je soms de noon van den een of anderen
voormaligen hertog of prins, dat je het niet waagde een document
to vervalschen, dat een verrader tot den dood zou verdoemen? Neon .
laat mij u zeggen , vrienden , dat de Republiek geen nut heeft van
lafaards en hem een verrader noemt , die zijn vijanden toestaat, onge.
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moeid te blijven uit laf hartigheid., en uit vrees voor die nauw merkbare , voorbijgaande schaduw — de gramschap van eon. Parijsche
menigte.
Een donderend applaus begroette deze redevoering , die gehouden
werd , begeleid door heftige gebaren , en een overvloed van zedelooze bij voegelijke naamwoorden , die een geschiedschrij ver niet bij
machte is , weer te geven. Lenoir had een harde , krijschende, heel
hooge stem, en hij sprak met een breed provinciaal accent, eenigszins
moeilijk om te volgen , maar totaal verschillend van de heesche keelkianken van de laagste volksklasse van Parijs Zijn enthousiasme
deed hem gevoelig schijnen. Hij zag er in zijn versleten , met stof
bedekte kleeren uit als de ware verpersoonlijking van de vuile bende,
die kennis , kunst , beschaving naar het schavot had gesleept, om plaats
te Timken voor lage ondeugden en onverzadiglijke wraakzucht.

HOOFDSTUK XXI.

Een Jakobijnsch Redenaar.
Tinville alleen zweeg stil gedurende Lenoir's geestdriftige redevoering. 't Scheen wel , of zijn beurt nu gekomen was , om somber
te zijn : Hij zat zijn tanden uit te peuteren , en staarde peinzend naar
den enthousiasten redenaar,, die zoo duidelijk merkbaar trachtte , de
algemeene sympathie op zijn hand te krijgen. En Tinville verlangde die
alleen voor zich zelf.
- 't Is gemakkelijk genoeg, om nu zoo te praten, Burger Lenoir
nietwaar. Heet ge niet zoo? Wel, ge zijt betrekkelijk nog een vreemdoling hier, burger Lenoir, en hebt tot nog toe nog niet aan de Republiek getoond, dat je nog wel wat antlers kunt dan praten.
— Als sommigen niet praatten , burger Tinville , — is dat niet
uw naam? hernam Lenoir met een vloek — als sommigen niet
praatten , zou er nooit iets gedaan worden. Je zit hier nu allemaal
en veroordeelt den Burger-Afgevaardigde Merlin, dat hij zich als een
gek aangesteld heeft, en ik moet zeggen, ik ben het geheel met u
eens , maar
— Pardi zeg ons uw „ maar ", burger, zei Tinville , want de
kolendrager hield even op, als om zijn gedachten to verzamelen.
Hij had eon wijnvat tot vlak bij de tafel met schragen gesleept, en zat er nu schrij lings op , tegenover Tinville en den groep
.Jakobij nen.
De tlikkerende vetkaars achter hem wierp breed° schaduwen of van
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zijn vierkant, massief hoofd versierd met de Phrygische muts , en
van zijn stevige breede schouders in het vuile , gebreide spenser en
den laag neergeslagen kraag.
Hij had lange , dunne vingers, met een dikken laag kolen-stof bedekt.
en daarmee maakte hij gedurig onheilspellende gebaren , alsof hij op
het punt stond , het een of ander leveed wezen bij de keel te pakken.
alien weten • dat de A fgevaardigde Dêroulede een verrader
is , niet waar ? zei hij , zich in het algemeen tot het gezelschap
wendend.
— Dat is zoo , stemden alien onmiddellijk toe.
— Laat er ons dus om stemmen. De Ja's beteekenen dood, de Neen's
vrbdom daarvan.
- Goed , goed ! klonk het nit tal van schorre kelen , en twaalf
etagere handen werden opgeheven om den dood te vragen van den
Burger-Afgevaardigde Dêroulede.
— De Ja's hebben het gewonnen , zei Lenoir bedaard. Nu is het
maar de vraag , hoe we 't beste ons plan ten uitvoer zullen brengen.
Merlin , aangenaam verrast , dat de publieke attentie aldus van zijn.
eigen fout afgeleid werd, verloor van lieverlede zijn somber voorkomen.
Hij had een wijnvat , dat als zitplaats dienst deed , tot vlak bij
de geschraagde tafel gesleept , en aldus vormden de leden van deze
Jakobijnen-club , zonder naam , een dichten groep , schilderachtig in
zijn onheilaanbrengende akeligheid , in zijn onverholen , pralende
wanstaltigheid.
— 1k veronderstel , begon Tinville opnieuw , die er aflieerig van
was, zijn positie als leider van dezen vooruitstrevenden bond op te geven.
1k veronderstel burger Lenoir, dat gij in staat zijt, ons bewijzen te
leveren voor de schuld van den Burger-Afgevaardigde.
— Als ik u die bewijzen verschaf , burger Tinville , hervatte Lenoir
— wilt gij dan , als ambtenaar van het Openbaar Ministerie, voor
de aanklacht zorgen.
— Bet is mijn plicht , openlijke beschuldigingen uit te brengen
tegen de verraders van de Republiek.
— En gij , burger Merlin , vroeg Lenoir, wilt gij naar nw beste.
weten . de Republiek helpen , om zich van een verrader te ontdoen ?
— Mijn verdiensten tegenover de zaak van onze groote Republiek
zijn maar al te wel bekend . . . . begon Merlin.
Maar Lenoir vigil hem ongeduldig in de reden.
- Pardi ! we verlangen nu geen spitsvondige redevoering , burger
Merlin. We weten allemaal , dat ge een grove fout hebt begaan en
dat de Republiek al heel weinig geeft om die zonen , die gefaald
hebben, maar terwijl gij nog Minister van Justitie zijt, heeft het Fransche
yolk u noodig, om andere verraders onder de guillotine te brengen.
Hij sprak dat woord andere " heel langzaam en vol nadruk nit.
•

.
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alsof hij de dreigende beteekenis daarvan , goed in Merlin's brein Wilde
laten doordringen.
— Wat is uw advies dan , burger Lenoir?
Klaarblijkelijk werd de kolendrager uit een of audere onbekende
provincie van Frankrbk stilzwijgend, door alien eenparig, erkend als de
leider van den bond. Merlin , nog steeds bevreesd voor zich zelf,
wendde zich tot hem om raad , zelfs Tinville was geneigd , zich door
hem te laten leiden. Allen waren een in hun verlangen , om zich van
Deroulëde te ontdoen , die door zijn fatsoenlijke manier van leven,
zijn openlijke afschuw van hun schandelijke slemppartijen en doodelijke gevoelens van haat , een levend protest voor hen alien scheep
en ze voelden wel , dat Lenoir een geheimen afkeer tegen den populairen Burger-Afgevaardigde moest hebben, hem zeker het
juiste inzicht zou geven : op welke wijze, ht beste zijn val te bewerken.
— Wat is uw advies dan ? zoo luidde Merlin's vraag en een
ieder luisterde gretig , naar wat er zou komen.
— We zijn het er alien over eens , begon Lenoir rustig , dat het
voor het oogenblik onverstandig zou wezen , den Burger-Afgevaardigde
zonder deugdelijke bewijzen aan te klagen. Het gepeupel van Parijs
draagt hem op de handers , en zou zich tegen degenen keeren , die
het waagden, hun afgod te onttronen. Nu is burger Merlin er helaas
niet ingeslaagd, ons bewijzen te verschaffen voor de schuld van Deroul6de.
Voor het oogenblik is hij vrij man , en , naar ik veronderstel , een
verstandig man ; binnen twee dagen zal hij het land verlaten , wel
wetend , dat als hij lang genoeg wacht , om zijn populariteit te zien
verflauwen , hij dat met den dood zal moeten bekoopen hij is dan
niet meer welkom hier op aarde.
— Ha! ha! zeiden eenige van de mannen goedkeurend , terwijl de
anderen heesch lachten om den onheilspellenden grap.
— Ik stel daarom voor , ging Lenoir na een korte pauze voort , om
de Burger Afgevaardigde Deroulede zelf de bewijzen te laten leveren
van zijn verraad tegenover de Republiek.
— Maar hoe? Maar hoe dan ? riepen alien opgewonden door elkaar,
verbaasd over het zonderlinge voorstel van den provincialen reus
— Door de meest denkbaar eenvoudige middelen , hernam Lenoir
net onverstoorbare kalmte. Is er niet een spreekwoord, dat onze grootmoeders plachten aan te halen , dat als je een man mar een eind
touw van voldoende lengte geett , hij er zich zeker aan ophangt. Wij
zullen onzen aristocratischen Burger-Afgevaardigde een voldoende hoeveelheid touw geven, daar sta ik u voor borg • als alleen onze Minister
van Justitie , hier tegenwoordig , voegde hij er op Merlin wijzend aan
toe , ons een beetje zou willen helper in de kleine comedic , die we van
plan zijn, op touw te zetten.
,
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— Ja ! Zeker ! Ga voort ! zei Merlin opgewonden.
— De vrouw , die Dëroulkle aangeklaagd heeft , is de troef die we
uitspelen , ging Lenoir, in stijgende opgewondenheid over zijn eigen
plan , zijn eigen welsprekendheid, voort. Zij klaagde hem aan. Ergo ,
was hij haar minnaar , waarvan ze zich wilde ontdoen — waarom ?
Niet omdat hij , zooals burger Merlin veronderstelde, haar de bons
gegeven had. Neen , neen, omdat ze een anderen minnaar bezat, — dat
heeft ze zelf bevestigd. Ze wilde zich van Deroulêde ontdoen, om plaats
te maken voor den ander, omdat hij bleef aanhouden — ergo , hield
hij dus van haar.
— Welnu en wat bewijst dat ? vroeg Tinville droog spottend.
— Dat bewijst , dat Deroulkle , in zijn liefde voor die vrouw, alles
in het werk zal stellen , om 'mar van de guillotine te redden.
— Natuurlijk !
— Pardi ! laat hem flat probeeren , voegde Lenoir er bedaard aan
toe. Geef hem den strop , waaraan hij zich zelf kan ophangen.
— Wat bedoelt hij ? vroegen een paar inannen , wier stone hersenen nog niet de voile beteekenis begrepen van dit monsteraehtige plan.
- Ge begrijpt nic t , wat ik bedoel, burgers ge denkt, dat ik gek ben
of dronken , of een verrader zooals D6rouledc.? Eh bien ! schenk me nog
vijf minuten langer uw aandacht, en ge zult zien wat ik bedoel. Laat
ik aannemen dat het oogenblik is aangebroken waarop die vrouw
— hoe heet ze ook weer? 0 ! ja ! Juliette Manly als beschuldigde
in de gerechtszaal staat voor bet cornité du Salut-Public. Burger
Foucquier-Tinville , een van ooze grootste patriotten , leest de beschuldiging tegen haar voor : met de verbrande papieren , de losgesneden
geheimzinnige brieventasch , die in haar limner worden gevonden voor
zich Als doze in de aanklaclit beschouwd worden als to behooren tot
een verraderlijke correspondentie met de vijanden van de Republiek ,
volgt de veroordeeling onmiddellijk , en daarna de guillotine. Er
geen verdediging, goon uitstel. De Minister van Justitie, in gevolge
Arad. IX van de Wet , door hem zelf geinaakt, staat geen advokaten
toe aan degenen , die rechtstreeks beschuldigd worden van verraml.
Maar, ging de reus met kalmen nadruk voort , in gevallen van gewone.
civiele beschuldigingen , vergrijpen tegen de openbare zedelijkheid of
zaken tot het strafrecht behoorend , staat de Minister van Justitie den
beschuldigde toe, in het openbaar verdedigd to worden. Plaatst ge
Juliette Marny op de lijst der verraders, dan zal ze binnen een
paar minuten weer uit de gerechtszaal geduwd , en tusschen een
heelen troop van soortgelijke verraders naar Fur eigen gevangenis
teruggesleept , en bij het aanbreken van den dag ter flood gebracfit
worden , voor DerouRde nog tijd gehad heeft, een plan to beramen
voor haar bevrijding of verdediging. Als hij dan hemel en aarde beweegt , om de vrouw to redden , die hij bemint , zal het Parijsche
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plebs , — wellicht ? — warm zijn partU opnemen. Ze zijn gek , waar
het D6roulede betreft ; en we weten allemaal, dat twee aan elkaar
Yerknochte geliefden eertijds altijd de warme sympathie genoten van
het Fransche volk — een merkwaardig overblijfsel van overdreven
gevoeligheid , veronderstel ik — en de populaire Burger-Afgevaardigde
weet beter dan iemand anders ter wereld , op het gevoel van het yolk
te werken. Nu het geval van een gewoon strafvonnis , meth wel op,
waarin het verschil dan zou liggen. De vrouw in kwestie , Juliette
Manny, beschuldigd van wulpschheid voor een vergrtjp tegen de openbare zeden ; erkennend dat do verbrande correspondentie minnebrieven
waren , en haar valsche aanklacht een gevolg van haar gevoel van
haat tegenover Deroulede. — Dan staat de Minister van Justitie haar
toe , een advocaat te nemen , om haar te verdedigen. Zij heeft er geen
in het ha; mar denkt ge niet, dat Déroulède naar voren zal treden,
en al de gloed van zijn welsprekendheid zal aanwenden ten gunste
van zijn maitresse ? Kunt ge u niet voorstellen , hoe zijn wegslepende
redevoering ten behoove van haar zal vezen? ik wel — dat is
het touw , zeg ik u , burgers waarin bij zichzelf vcrstrikken zal. Zal
hij daar openlijk voor het hof aannemen , dat die verbrande correspondentie brieven bevatte van een anderen minnaar Neen — duizendmaal neon — en , ten aanschouwe van zijn nadrukkelijke ontkenning
van het bestaan van een anderen minnaar van Juliette , zal het de
taak van onzen knappen ambtenaar van het Openbaar Ministerie zijn,
hem tot. de bekentenis to brengen , dat die correspondentie van hem
was; en wijI ze verzwarend voor hem was , door Juliette verbrand word
om hem to redden.
Jib hield eindelijk geheel uitgeput even op , veegcle zijn voorhoofd
af,, en dronk groote slokken brandewijn, om zijn drooge keel to smeren.
Een waar koor van enthousiaste uitroepen begroette het slot van doze
lange redevoering. Dit plan, een Macchiavelli waardig, bijna duivelachtig
in zijn laagheid , in zijn grondige kennis van de menschelijke natuur,,
de menschelijke gevoelens, van een nobel organisme, alsdat van D6roulede,
vond dadelijk ingang bij doze patriotten , die hunkerden mar den val
van een boven hen stain den vijand.
Zelfs Tinville verloor iets van ziin droog sarcasme zijn etagere
wangen gloeiden van strijdlust.
Gedurende de laatste maanden waren do verhooren voor het Comitë
du Salut-Public vervelend monotoon , weinig belangwekkend geweest.
Charlotte Corday was een heerlijke afleiding mar overigens waren het
gevallen van verschillende Afgevaardigden , die al to gematigd in hun
1) Macchiavelli (Nieolo di Bernardo ► ei.) Ital. staatsm. gesehiedk. en
tooneelsehrijver, Kees in zijn werk
prineipe
eliiiiheid, die zich orn
Been zedelijkheid bekornmert, ails de beste staath. aan : '1469-1527. (Vert.)
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inzichten waren geworden , of wel van generaals , die er niet in geslaagd
waren, steden of provincies in het Zuiden te onderdrukken.
Maar nu dat verhoor van morgen — wat een opwinding — de
strik voor Déroulede het genot , hem den eersten stap te zien doen
naar zbn eigen val, ledereen was een en al enthousiasme en opwinding
voor den komenden strijd. Lenoir , die zoo lang achtereen gesproken
had , zweeg nu stil ; maar al de anderen praatten door elkaar , deden
zich to goed aan brandewijn , en vermijdden zich in hun eigen halt,
en vermoedelijke zegepraal.
Gedurende verscheidene uren , tot diep in den nacht , werd de
zitting voortgezet. Een ieder van het twintigtal had iets te vragen
naar aanleiding van Lenoir's toespraak , of eenige plannen to opperen.
Lenoir zeif was de eerste , die het sein gaf tot onderbreking van
doze akelige vergadering van menschelijke jakhalzen , al reeds juichend
over hun prooi. Hij zei zijn metgezellen bedaard goeden nacht , en
verdween toen in de donkere straat.
Nadat hij vertrokken was , heerschte er eenige oogenblikken volkomen stilte in de sombere , lage kamer , waarin de leelijkste hartstochten hoogtij vierden. De zware voetstappen van den reus weerklonken lands het slechte. ongelijke plaveisel, en stierven eindelijk weg.
Toen nam Foucquier-Tinville , de ambtenaar van het Openbaar
Ministerie , het woord.
Wat is dat eigenlijk voor een man ? vroeg hij , zich tot den groep
van patriotten wendend.
De meesten van hen wisten het niet.
— Een provinciaal nit het Noorden , zei een der mannen eindelijk
voor dezen is hij hier al verscheidene malen geweest , en verloden jaar
was hij bepaald een heel trouw lid. Ik geloof, dat hij slager is van
beroep , on ik meen, dat hij uit Calais komt. Hij is hier het allereerst
in gebracht door burger Brogard , die een bekend goed patriot is.
Eên voor 66n verlieten de leden van dezen bond van Broederschap
het E6noogige Paard." Ze knikten elkaar een kort „ Goeden nacht"
toe, en begaven zich naar hun respectievelijke verblijven, die waarlijk
niet op den naam van „ huis " aanspraak konden makers.
Tinville was een van de laatsten ; hij en Merlin schenen plotseling
het bijltje er bij neer to leggen , dat een paar uren geleden gedreigd
had, een van de beide voormalige boezenivrienden neer to vellen. Twee
of drie van de meest ijverige van deze vurige ultramontanen hadden
zich om den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie en Merlin , de
maker van do Wet op de „Verdachten " verzameld.
Wat zegt gij er van, burgers? zei Tinville eindelijk bedaard.
Die man Lenoir , lijkt me een beetje al to welsprekend — vindt ge
ook niet?
— Ja, gevaarlijk, sprak Merlin, terwijl de anderen goedkeurend knikten.
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— Maar zijn plan is goed , opperde een van de mannen.
— En we zullen er ons van bedienen , stemde Tinville toe maar
daarna . . .
Hij hield even op , en opnieuw knikte een ieder goedkeurend.
Ja , hij is gevaarlbk. We zullen hem morgen met rust laten
maar dan . . . .
Tinville streek lief koozend over den hoogen dubbelen paal , in het
midden van het vertrek , die den worm had van een guillotine. Een
leelbke trek lag er op zijn gezicht : de grijns van een dood en verderf
verspreidend monster, wild en tegelijk nijdig. De anderen lachten vol
grimmige voldoening. Merlin bromde een norsche goedkeuring. Hij
had geen reden , erg veel voor den provincialen kolendrager te voelen ,
die zijn schorre stem had verheven , om hem te bedreigen.
Daarna , elkaar nog een laatst goeden nacht " toeknikkend , verdwenen de laatste patriotten , voldaan over hun nachtelijk werk , in
de duisternis.
De nachtwacht deed juist de ronde met de lantaarn in de hand
liet hij zijn gebruikelijken roep hooren :
— Inwoners van Parijs , slaapt gerust, Alles is in orde, alles is
in rust.

HOOFDSTUK XXII.
Het Slot van den Dag.

Dêroulede bracht dien zelfden nacht door , steeds maar op den zoek
naar Juliette.
Reeds vroeg in den morgen , al heel gauw na de openbaringen van
Anne Mie , had hij zijn Engelschen vriend , Sir Percy Blakeney opgezocht , en met hem de laatste toebereidselen getroffen voor het vertrek van Madame D6roulede en Anne Mie uit Parijs. Ofschoon
een geboren idealist was , een echte utopist , had hij nooit eenige
illusies gekoesterd met betrekking tot zijn eigen populariteit. Hij moist,
dat ieder oogenblik en door elke onbeduidende oorzaak , de liefde , die
het yolk hem toedroeg , gereedelijk in haat zou kunnen verkeeren. Hij
had Mirabeau's populariteit zien tanen , en die van La Fayette en
Desmoulin — was het waarschijnlijk dat „ hij " alleen de roem zou
overleven , van zoo jets vergankelbks
Daarom , terwijl het in zijn macht stond , terwij1 hij nog geliefd
en vertrouwd werd , had hij in figuurlijken en letterlijken zin , zijn
taken geregeld.
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Hij had uitgebreide toebereidselen getroffen voor zijn eigen onvermijdelijken val , en voor de mogeliUke vlucht uit Parijs van degenen
die van hem of hankelijk waren.
Hij had , al voor een jaar , zichzelf voorzien van de noodige paspoorten , en met zijn Engelschen vriend zekere maatregelen besproken ,
die er genomen moesten worden met betrekking tot zijn moeder en
zijn gebrekkig bloedverwantje. Nu was het alleen maar de kwestie
die maatregelen ten uitvoer te brengen.
Ongeveer twee uur na de arrestatie van Juliette Marne verlieten
Madame Déroulede en Anne Mie reeds het huis in de Rue Ecole de
Welecine. Ze hadden maar weinig bagage bij zich , en waren klaarblijkelijk van plan, een zieke nicht ergens op het land te bezoeken.
De moeder van den populairen Burger-Afgevaardigde kon ongemoeid
reizen. De verplichtende paspoorten. die de veiligheid van de Republiek
voorschreef, waren alien volmaakt in orde , en Madame DeroulAe
en Anne Mie passeerden een uur na zonsondergang de Noorder poort
van Parijs op den 24sten Fructidor.
Hun groote reiskoets bracht hun een heel eind in noordelijke richting,
waar ze samen zouden treffen met Lord Hastings en Lord Anthony
Dewhurst , twee van de moest beproefde officieren van den Rooden
Pimpernel , die hen tot aan de kust zouden begeleiden, en hen veilig,
aan boord brengen van het Engelsche Jacht.
Te dien opzichte had Dëroulkle dus geen vrees meer. Zijn
yoornaamste plicht was tegenover zijn moeder en Anne Mie , en daarvan
had hij zich nu ten voile gekweten.
Dan was er nog de oude Petronelle.
Van of het oogenblik. dat haar jonge meesteres in hechtenis was
genomen , verkeerde de arme, oude ziel in een staat , die bijna aan
krankzinnigheid grensde en al wendde Uéroulede ook al zijn welsprekendheid aan , hij kon haar er niet toe bewegen , Parijs to verlaten
zonder Juliette.
— Als mijn arm lief lammetje moot sterven , zei ze door haar
snail en heen , dan bestaat er voor mij geen enkelen reden meer, to
blijven levee. Laten die duivels mij maar op den koop toe nemen , als
ze een oude vrouw noodig hebben , die nergens meer nut voor is.
Maar als mijn lieveling nog eens vrij kwam , wat zou er dan van
haar worden zoo zonder mij in die vreeselijke stall? Zij en ik zijn
nog nooit gescheiden geweest ze zou niet weten , waar ze naar toe
moest gaan. En \vie zou voor haar koken en strijken , dat zou ik
wel eens willen weten ?
Gezond vertand en redenaties stonden hier machteloos tegenover
zulk heldhaftig , verheven kinderlijk vertrouwen. Niemand had het
hart, de oude vrouw to vertellen dat die moordzuchtige bond ,
Revolutie, zelden zijn prooi laat ontglippen , als hij ze eenmaal beet heeft.
-

-

-
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Al wat Deroulede kon does , was , haar weer naar haar oude wooing
terug te brengen , die Juliette verlaten had , om bij hen haar intrek
te nemen , maar die ze toch aangehouden had. De goede oude
ziel, nu een beetje bedaard en gerustgesteld , spiegelde zichzelf voor,
dat ze wachtende was op de terugkomst van hoar jonge meesteres,
en kwikte heelemaal op bij het zien van de haar bekende kamer.
Deroulede had haar van geld en levensmiddelen voorzien.
Hij had mar heel weinig hoopvollq verwachtingen meer in zijn
hart , maar 66n er van was wel , dat Petronelle veel te onbeteekenend
was, om de schrikaanjagende attentie van het Comitê du Salut-Public
tot zich te trekken.
Tegen het vallen van den avond had hij de goede ziel goed en wel
geinstalleerd. Toen voelde hij zich eindelijk vrij.
Eindelijk kon hij zich wijden aan datgene , wat hem nu het doel
van zijn levee scheen — Juliette op to sporen.
Een twaalftal gevangenissen waren er in het groote Parbs !
Over de vijf duizend gevangenen in dien nacht , wachtend, om gehoord , veroordeeld , ter dood gebracht to worden.
Deroulede , sterk door zijn eigen macht , zijn persoonlijkheid , meende
in het eerst , dat die taak betrekkelijk gemakkelijk zou wezen
Op het Paleis van Justitie wilden ze hem niets zeggen : de lijst
met de nieuwe arrestaties was nog niet overhandigd aan den commandant van Parijs , burger Santerre , die de ongelukkige kudde aspiranten
voor de guillotine van den volgenden dag classificeerde en inschreef.
De lijst zou bovendien eerst den volgenden dag aangevuld worden ,
omdat er zoo'n groot aantal nieuwe gevangenen gehoord moesten
worden.
Het werk van het Comae du Salut-Public werd zonder veel uitstel
afgedaan.
Teen begon Dóroulede's vermoeiend gezoek door de twaalf gevangenissen van Parijs. Van de Temple naar de Conciergerie , van het
Palais Condë naar het Luxembourg bracht hij uren en uren door in
vruchteloos gezoek.
Overal waar hij kwam , hetzelfde schouderophalen , hetzelfde onverschillige antwoord op zijn angstige vraag :
— Juliette Manly ? lnconnue.
Onbekend? Ze was nog niet ingeschreven , nog niet geclassificeerd
ze was nog eene van die onmetelijke kudde vee , die zonder ophouden
naar het slachthuis werd gezonden
Weldra , rnorgen wellicht , zou ze na een verhoor van hoogstens
tien minuten na een haastige veroordeeling en een even haastigen
terugtocht naar de gevangenis , op de lijst der verraders gezet worden,
die doze machtige , welcladige Republiek dagelijks naar de guillotine zend.
Vruchteloos trachtte Deroulede ze to overtuigen , ze over to Mien ,

.
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ze om te koopen. De barsche bewakers van deze twaalf knekelhuizen
wisten Diets van bizondere gevangenen af.
Maar de Burger-Afgevaardigde mocht zelf onderzoeken. Hij werd
geleid naar de groote gewelfde kamers van de Temple , naar de onmetelbke balzalen in het Palais Conde , waar de veroordeelden en zij ,
die nog gehoord moesten worden , in groote groepen bijeen waren; het
was hem vergund, getuige te wezen van de verschrikkelijke , tragische
grappen , waarmede de gevangenen de weinige urea trachtten zoek te
brengen , die hen nog van den dood scheidden.
Zoogenaamde verhooren werden daar gehouden : Tinville werd nagebootst , en de Place de la Revolution , en eindelijk ook Samson , de
heal , terwijl een paar omgekeerde stoelen als guillotine fungeerden.
Dochters van hertogen en prinsen , afstammelingen van heel oude
geslachten speelden in deze akelige , schrikaanjagende komedies mee.
De dames , met de haren zoo hoog mogelijk boven op het hoofd gebonden , knielden dan voor de omgekeerde stoelen neer, en legden hun
lelieblanke halzen onder deze denkbeeldige guillotine. Toespraken werden gehouden tot een zoogenaamd publiek , terwijl een gefingeerde
Santerre zoogenaamd de trom deed roeren om den laatsten woordenvloed
van het veronderstelde slachtoffer te stuiten.
0 ! het was zoo vreeselijk — zoo aandoenlijk , zoo ellendio. om aan
te zien die ontzettende parodie in het aanschijn van den dood !
Deroulede huiverde , toen hij voor het eerst zoo'n tooneel bij woonde ,
en beefde bij de gedachte alleen , Juliette tusschen deze zorglooze
lachende , gedachtelooze gezichten te ontdekken.
Zgn eigen, mooie Juliette met haar trotsch gezichtje en majestueuse,
koninklijke manieren 't was bepaald een verluchting , haar daar niet
aan te treffen.
— Juliette Marny? Inconnue, was het laatste, wat hij omtrent haar
vernam. Niemand vertelde hem , dat zij , op strikt bevel van den Afgevaardigde Merlin, als gevaarlijk " was opgeschreven , en opgesloten
in een afgelegen vleugel van het Palais du Luxembourg met eenige
weinigen , die, evenals zij, niemand mochten ontvangen, en met niemand
in aanraking komen.
Derhalve toen de ,couvre-feu" had weerklonken, de publieke plaatsen
gesloten waren, en de nachtwacht zijn ronde begonnen was, begreep
Deroulede, dat zijn zoeken voor dien nacht zonder gevolg zou blijven.
Maar hij kon geen rust vinden. Het grootste gedeelte van den
nacht dwaalde hij door allerlei kronkelstraatjes van Parijs. Hij wachtte
nu alleen maar den morgen af, om openlijk verlof te vragen, Juliette
bij te staan.
Len hopenlooze wanhoop vervulde zijn hart , een groot verlangen
naar den dood, een ding alleen hield zijn brein wakker, zijn geest helder :
de hoop , Juliette te redden.
''
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De morgen begon in het verre oosten te gloren , then hij , Wigs,
de oevers van de rivier wandelend , plotseling een druk op zijn arm
voelde.
— Kom mee naar mijn krot , zei een vriendelijke, eenigszins lijmerige stem viak bij zijn oor,, terwijl een zachte hand hem scheen te
willen onttrekken aan de beschouwing van den donkeren, stillen stroom.
En het is een bliksems gemeen oord ook maar we kunnen 'er ten
minste rustig praten.
Deroulkle ontwaakte uit zijn gepeins , keek op , en zag zijn vriend,
Sir Percy Blakeney viak naast hem staan. Rijzig, opgeruimd , goed
gekleed scheen zijn tegenwoordigheid alleen al D6roulkle's sombere
stemming op de vlucht te jagen Deroulede volgde hem dadelijk vol
bereidwilligheid door het ingewikkelde warnet van straten van het oude
Parijs , en langs de Rue des Arts , tot Sir Percy stilhield voor een
klein , onaanzienlijk logementje , waarvan de deur wijd open stond.
— Mijn gastheer heeft niets te verliezen door, noch te vreezen van
struikroovers of dieven , legde de Engelschman uit , zijn vriend eerst
door een nauw poortje , en daarna langs een waggelende trap naar
een smal kamertje leidend op de bovenverdieping. Bij laat alle deuren
open iedereen mag naar binnen wandelen maar , la ! van binnen
ziet het huis er zoo weinig aanlokkelijk uit, dat niemand in verzoeking komt , er in to gaan.
— Ik sta er verbaasd over , dat jij hier wilt logeeren , merkte
D6roulede met een oogenblikkelijken glimlach op, toen hij in gedachten
het welverzorgde uiterlijk van zijn vriend vergeleek met de vuilheid
en onsmakelijkheid van zijn omgeving.
Sir Percy liet zich met zijn voile zwaarte in een krakenden stoel
vallen , strekte zijn lange beenen uit, en zei bedaard.
— Ik blijf hier alleen in dit vervloekte hol , tot het oogenblik dat
ik jou uit deze moorddadige stad kan sleepen.
Dêroulede schudde het hoofd.
— Dan deedt je beter , naar Engeland terug to keeren , zei hij ,
want ik zal Parijs nu zeker Diet verlaten.
— Niet zonder Juliette Marny , zullen we maar zeggen ? hernam
Sir Percy rustig.
— En ik vrees, dat zij zich zelf buiten ons bereik heeft geplaatst,
zei Dêroulede somber.
— Weet je , dat ze in de Luxembourg-gevangenis is? vroeg de
Engelschman plotseling.
— Ik vermoedde het; maar had er geen bewijzen voor.
— En dat ze morgen gehoord zal worden ?
— Ze laten een gevangene nooit lang wachten, antwoordde DerouKde
bitter. Dat vermoedde ik eveneens.
— Wat denk je to doen ?
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— Haar tot mijn laatsten ademtocht to verdedigen.
— Je houdt dus nog altijd van haar, vroeg Blakeney met een lach.
— Nog ? De blik, de toon , de hopelooze wanhoop , die in dat 6ene
woord , lagen opgesloten , zeiden Sir Percy alles , wat hij wilde weten.
— En toch heeft zij je verraden , begon hij, een nieuwe poging wagend.
— Om boete te doen voor haar grooten misslag,
voor een eed , let
wel , beste vriend , dien ze gezworen had aan haar varier — is ze bereid , haar leven voor mij te geven.
— En jij bent bereid haar to vergeven?
- Begrijpen is vergeven , antwoordde Deroulkle eenvoudig, en
ik heb haar lief.
bovendien
Je madonna ! zei Blakeney op licht ironischen toon.
Neen ; de vrouw, die ik lief heb , met al haar zwakheden , al
haar fouten ; de vrouw , waarvoor ik mijn ziel zou willen verkoopen ,
als ik haar kon winnen ; waarvoor ik mijn leven zou willen geven, als
ik daardoor het hare kon redden.
— En zij ?
— Le houdt niet van me — zou ze mij antlers verraden hebben ?
Hij zat naast de tafel, en sloeg de handen voor het gelaat, Zelfs
zijn beste vriend mocht niet zien , hoe ontzettend hij leed , welk
een diepe wonde zijn liefde was toegebracht.
Sir Percy sprak geen woord , een raadselachtige , vroolijke lach
speelde om zijn bewegelijken mond. Voor zijn geestesoog rees het
beeld van de mooie Marguerite , die hem zoo hartstochtelijk lief had
en hem toch eens zoo'n groot onrecht aandeed ; en zijn vriend aanziende , dacht hij , dat Dêroulêde , al heel spoedig de scherpe contrasten
zou leeren kennen , die in de diepste diepte van een vrouwenziel steeds
met elkaar in strijd zijn.
Hij maakte eon beweging, alsof hij nog iets wilde zeggen , iets
zeer ernstigs , belangrijks ; maar scheen het toch beter to vinden van
niet , ten minste hij haalde de schouders op , alsof hij zeggen wilde:
Laten de tijd en de omstandigheden hun beloop hebben.
Toen Dêroulede eindelijk opkeek , zat Sir Pery kalm in zijn leuningstool en viol er op zijn gezicht niets to lezen.
— Nu je weet , hoe innig ik haar lief heb, beste kerel, zei Dêroulede.
zoo gauw, als hij eenigszins van zijn aandoening bekomen was, wil
jij immers wel voor haar zorgen , als ze mij veroordeeld hebben ,
en haar redden om mijnent wil ?
Een eigenaardig , raadselachtig lachje verhelderde opnieuw Sir
Percy's ernstige trekken.
— Haar redden? Schrijf je mij dan bovennatuurlijke krachten toe ,
mij of den bond van den Rooden Pimpernel ?
— Aan jou , zou ik zeggen, antwoordde Déroulëde ernstig.
Het scheen haast alsof Sir Percy jets heel belangrijks aan zijn vriend
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Wilde openbaren ; maar weer hield hij zich in, de Roode Pimpernel
was voor alles iemand, die vooruit zag, en hoogst practisch, een man
van de daad , en niet van ingevingen.
De strakke oogen van zijn vriend , zijn zenuwachtige , koortsachtige
bewegingen wezen er niet op , dat hij in een geschikten toestand was
em ingewijd te worden in plannen , waarvan het welslagen aan een
zijden draad hing.
Daarom glimlachte Sir Percy slechts , en zei op kalmen toon:
— Wel , ik zal rnijn best doen.

HOOFDSTUK XXIII.
Cerechtigheid.

Het was den geheelen dag verbazend druk geweest. Vijf en dertig
gevangenen waren er voor de balie van het Comité du Salut-Public
geroepen , en in de laatste acht uur gehoord , dat is gemiddeld vier
per uur ; precies twaalf en een half minuut om iemand in den vollen
bloei van leven en gezondheid in den dood te zenden , in dat groote
onbestemde iets , dat daar ergens achter de waterers van de Styx 1 ) verborgen ligt
En de burger-afgevaardigde Foucquier-Tinville , de ambtenaar van het
Openbaar Ministerie, had zichzelf overtroffen. Hij scheen onvermoeid.
Al die vijf en dertig gevangenen waren beschuldigd van verraad
tegen de Republiek, van samenspanning met Naar vijanden en van
alien werden onwederlegbare bewijzen van schuld overgelegd door het
Comité du Salut-Public. Soms een paar brieven, aan vrienden in het
buitenland geschreven , waarop aan de grenzen beslag was gelegd ;
of een woord van afkeuring over den laatsten uitersten maatregel ; of
,een uitdrukking van afgrijzen over de bloedige tafereelen op de Place
de la Revolution, waar de guillotine onophoudelijk kraakte dat
waren alien onomstootelijke bewijzen ; of anders mogelijk een paar
pistolen , of een oude degen , een familiestuk in het huis van een
of anderen vreedzamen burger opgediept , die als even zoovele
onwederlegbare bewijzen van zijn oorlogzuchtige bedoelingen tegenover
de Republiek werden uitgelegd.
0! het was niet moeilijk !
Uit vijf en dertig akten van beschuldiging had Foucquier-Tinville
dertig schuldbewij zen verkregen.
'1) Styx. (Grielisch myth.) Vloed in de onderwereld, waarover Charon
,Jo zielen der algestorvenen voer. (Vert.)
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Geen wonder this , dat zijn vrienden beweerden , dat hij zichzelf
overtroffen had. Het was werkelijk een schitterende dag geweest, en
voldoening zoowel als warmte noodzaakten den ambtenaar van het
Openbaar Ministerie zijn hoog , beenig voorhoofd of te vegen voor
hij de zitting tijdelijk verdaagde , om wat te kunnen gaan gebruiken.
De dagtaak was nog niet afgeloopen.
Over de „ politieke gevangenen" was nu beschikt , en er was zoo'n
opêenhooping geweest , dat het moeielijk was , gelijken tred te houden
met de arrestanten.
En onderwijl nam het aantal strafzaken van de grootstad zekerlijk
niet af. Omdat de menschen elkaar ombrachten naam der Gelijkheid,
waren er onder de Broederschap niet minder groote en kleine dieven ,
gewone moordenaars en zedelooze vrouwen.
En daarmede moest het gerecht ook afrekenen. De guillotine was
onpartijdig , en viel met evenveel kracht neer op den nek van een
trotschen hertog als op dien van een deerne van het allerlaagste allooi ;
op een afstammeling van de Bourbons als op een buiten echt geborene
uit een bordeel.
De ministerieele decreten begunstigden het proletariaat. Een vergrijp
tegen de Republiek was onverdedigbaar ; maar tegenover een enkelen
persoon werd het naar de meest uitgebreide rechtelijke voorschriften
behandeld.
Er waren burgers-rechters en burgers-advokaten , en het grauw , dat
naar binnen stroomde , om de verhooren bij te woven , fungeerde als
eere-jury.
Het zat alles zoo goed in elkaar. Den burgers-misdadigers werden
alle mogelijke kansen geboden.
De namiddag van dezen warmers Augustus-dag, een van de laatste
van den schitterenden Fructidor, neigde ten einde , en de avondschemering daalde neer op de groote , kale zaal, waarin zich die
parodieen op de Gerechtigheid afspeelden.
De burger-President zat in het uiterste einde van de zaal op een
ruw-houten bank, met een grooten lessenaar voor zich, overdekt met
papieren.
Vlak boven hem waren op de wit-gekalkte muren de woorden aangebracht :
La Republique; une et indivisible", en daaronder het
devies „ fiberte, Egalite, Fraternig ! "
Links en rechts van den burger-President waren vier klerken bezig
opteekeningen te makers in dat gewichtige grootboek , het meest ontzettende
register van de snoodste misdaden , die de wereld , ooit gekend heeft
het Bulletin du Tribunal Revolutionnaire". Voor het oogenblik spreekt
niemand , en het krassen der pennen van de klerken op bet papier is
het eenige geluid, dat de stilte in de zaal verstoord.
Vlak voor den president zit op een bank , lager dan de zijne burger
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Foucquier-Tinville , uitgerust en gesterkt , gereed om opnieuw aan het
werk te gaan , zoo lang als zijn land dat vraagt.
Op iederen lessenaar staat een rookende , spattende vetkaars , die
een onheilspellend hat , en nog veel onheilspellender schaduw afwerpt
van de gezichten der klerken en van den President op de kale muren ,
en de schandelijke deviezen.
In het midden van de zaal bevindt zich een verhooging , omgeven
door een ijzeren hek : de bank voor de beschuldigden. Juist daar vlak
voor, hangt van of de hooge van balken voorziene zoldering een kleine
koperen lamp met een groene kap.
Aan beide zijden van de breede , witgepleisterde muren zijn drie
rijen banken aangebracht , mooie , oude , gebeeldhouwde kerkbanken ,
weggehaald uit de „NOtre Dame," „St. Eustache" en „St. Germain l'Auxerrois." In stede van den godsvruchtigen uit de middeleeuwen tot zitplaats te strekken , dienen ze nu tot het gemak van de toeschouwers ,
die daar naar de arme ongelukkigen komen kijken in die korte ure ,
die hen nog van den dood scheidt.
De voorste rij van deze banken is gereserveerd voor die BurgersAfgevaardigden , die verlangen tegenwoordig to zijn bij de debatten van
de revolutionnaire rechtbank.
Het is hun voorrecht , bjjna hun plicht , als vertegenwoordigers van
het yolk toe te zien , dat de zittingen een behoorlijk verloop hebben.
Doze banken zijn reeds zeer bezet. Aan het eind links zit burger
Merlin , Minister van Justitie , daarnaast burger Minister Lebrun , en
vervolgens burger Robespierre , nog steeds machtig en invloedrijk , die
de procedures met zijn fletse , waterige oogen volgt , en een nieuwsgierig, smadelijk lachje om den mond heeft , dat hem den bijnaam
heeft doen krijgen van de lachende hyena.
Andere bekende gezichten zijn eveneens aanwezig , flauw zich afteekenend in de invallende duisternis. Maar een ieder merkt den
Burger-AfgeN aardigde Deroulesde op , de lieveling van het yolk , zooals
hij daar op de uiterste punt van de bank zit, met over de borst gekruiste armen , het voile schijnsel van de hanglamp op zijn donker
hoofd , en trotsch effen voorhoofd met de groote , rustlooze , doordringende oogen.
Op eons belt de burger-President, en ontstaat er een verward
rumoer van heesch gelach ruwe verwenschingen, en eenig geduw ,
gedrang en gevloek, als het gewone publiek in de gerechtszaal toegdaten
wordt.
Hemel beware ons ! Wat een bende !
Bestaat de menschheid werkelijk uit zulk schuim ?
Vrouwen alleen met een vuilen , gescheurden rok en een hemd aan ,
waardoor heen hoogst schaamteloos het bloote lichaam zichtbaar is :
met bloote beenen on de voeten in zware klompen , met ongekamde
IK ZAL HET VERGELDEN
9
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haren , en gemeene, door drank opgezette gezichten : vrouwen zonder
eenigen schijn van vrouwelijkheid , met ingeschrompelde , ingevallen
borsten , en droge gebarsten lippen, die nooit geweten hebben hoe te
kussen. Vrouwen zonder eenige aandoeningen , behalve die van haat ,
zonder eenig verlangen , dan : het stillen van hun honger en dorst en
van hun wraak op zusters , minder gemeen dan zij , en die nog vrouw
gebleven zijn. Ze komen, elkaar duwend en stootend, binnengestroomd en
maken zich van de voorste rij bankers meester , om toch vooral een
goed gezicht te hebben op de ongelukkige slachtoffers , die daar voor
hun oogen aan de kaak gesteld zullen worden.
En de mannen zonder een schijn van manlijkheid. Gebogen onder
den last van hun eigen verval , doof en verstompt voor elk gevoel
van medelijden , liefde of ridderlijkheid , alleen nog dorstend naar
bloeclige tafereelen.
Doge God deernis met hen alien hebben ! want er waren ook kinderen
bij. Kinderen — zoo voor het oog , ja — maar met bleeke , oudachtige gezichtjes , waarop kommer en gebrek hun sporen hebben
gegrifd en die kijken eveneens met doffe , glanslooze oogjes op die
roofzuchtige , ellendige wereld neer.
Kinderen, die den dood van nabij Zion!
0 , wat een ontzettende gedachte ! Geen vredige , liefelijke dood,
een soort van sluimering : eon geliefde varier of moeder , of een beminde brooder of zuster , die daar to midden van een weelde van witte
bloemen rustig neerligt in den eeuwigen slaap ; maar de dood in zijn
meest afzichtelijken, afschuwelijken , schrik aanjagenden vorm !
En nu kijken ze vol attentie rond , wachtende op het pretje van dat
schouwspel , starend naar den President met zijn hooge Phrygische
muts , en naar de klerken , die onvermoeid de pen voeren , in rusteloos , altijd durend geschrijf; naar de flikkerende kaarsen , en naar de
walm , die daarvan opkrinkelt tot aan de zwartgerookte zoldering.
Daar valt het oog van een van die kleine pouters een klein
nietig schaapje van nog goon tiers jaar plotseling op Paul Dêroulede
aan den tegenovergestelden karat van de gerechtszaal.
— Tiens ! Papa Deroulede zegt ze , met een heel mager vingertje
n tar hem wijzend , en zich vol vuur tot degenen rond haar wendend
met ernstige, glinsterende oogen bij de gedachte aan een heerlijken
achtermiddag in Papa Dóroulede's huis doorgobracht , waar ze overvloed van lekker fijn wittebrood kreeg en groote bekers schuimende melk.
Hij schrikt op uit zijn gepeins en zijn groote , ernstige oogen
verliezen jets van hun wanhoop als hij den groet van de kleine
beantwoordt.
Voor een oogenblik 0! zeker niet langer dan eon sekonde —
verzachten de voile, hongerige, ongelukkige gezichten van het gepeupel zich op het zien van hem. Er gaat een zacht gemompel door de
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rijen der vrouwen , mogelijk heeft God's engel hun dat aangerekend
als een zegening. Wie zal het zeggen
Foucquier-Tinville smoort een vloek , en de President beweegt ongeduldig zijn bel op en neer.
Breng de beschuldigde voor ! beveelt hij met een stenstorstem.
Er gaat een zucht van voldoening door de menigte, en God's engel
slaat vol smart weer de handen voor het gelaat.

HOOFDSTUK XXIV.
Het Verhoor van Juliette.

Het staat alles onuitwischbaar opgeteekend in de annalen van het
Bulletin du Tribunal Rêvolutionuaire ", onder den datum van den
25sten Fructidor,, van het jaar I van de Revolutie.
Iedereen , die er iets voor voelt , dat to lezen , kan het vinden in
de , Bibliotheque Nationale'' to Parijs.
Eón voor een werden de gevangenen voorgebracht , geescorteerd
door twee mannen van de Nationale Garde, in gescheurde , bevlekte
uniformen van rood , wit en blauw ; en geleid naar de kleine, verhooging in het midden van de zaal ze moesten daar dan luisteren
naar de beschuldiging , die tegen hun werd uitgebracht door burger
Foucquier-Tinville , den ambtenaar van het Openbaar Ministerie
Het waren meest geringe vergrijpen kleine diefstallen , fraude , inbraak , dikwijls ook moedwillig brandstichting of manslag. Eên man
echter was beschuldigd van moord on straatrooverij , en een vrouw
voor den meest lagen , ignobelen handel , dien ooit het vernuftig brein
van een diepgezonken vrouw kon bedenken.
Doze beiden werden tot de guillotine veroordeeld, de anderen naar
de galeien gezonden , naar Brest of Toulon — de falsaris to zamen
met den kleinen dief , de inbreker met den voortvluchtigen kierk. Er
was nu geen plaats in de gevangenissen voor de gewone overtreders
van het Strafrecht ; ze waren reeds overvuld met zoogenaamde verraders tegen de Republiek.
Drie vrouwen werden naar het verbeterhuis , la Salpëtriêre " gezonden , en onder bezwering van hun onschuld uit de gerechtszaal
gesleept , achternagejouwd met zedelooze grappen door de toeschouwers op de banken.
Toen was er een oogenblik van stilte.
Juliette Marny werd binnengebracht.
Ze was volmaakt kalm, en buitengewoon mooi , zooals ze daar
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heenliep , in een eenvoudige grijze blouse en rok met een zwart lint
om haar slanke taille, en een fijnen witten halsdoek over de borst gekruist.
Van onder het smaakvolle , witte kapje golfden haar gouden lokken
in weelderigen overvloed haar kinderlijk , ovaal gezichtje was heel
bleek , maar overigens volkomen rustig.
Ze scheen totaal onbewust te wezen van hetgeen om haar heen
gebeurde , en liep met vasten tred naar het podium , zondcr ook maar
een oogenblik maar rechts of links te kijken daardoor zag ze ook
Dêroulede niet.
Een bovenaardsche glans lag er in haar groote oogen — de afschaduwing van zelfopoffering.
Ze gaf niet alleen haar levee, maar alles, waar een waarlijk beschaafde
vrou w pits opstelt , om den man te redden , lien ze lief had.
Een intens gevoel van pijn , van physieke pijn bijna, overmeesterde
Dêroulede , toen hij haar ten laatste luide bij den naam hoorde roepen
door den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
Den heelen dag had hij op dat vreeselijke oogenblik gewacht , zijn
eigen ellende, zijn eigen smart over het onherstelbare verlies vergetend,
bij de ontzettende gedachte aan hetgeen zij moest denken , zij moest
verduren , als ze tot de droeve ontdekking kwam , welk een schandelbken smaad men haar aandeed.
En toch , ter wille van haar , ter wille van haar kansen op redding
en absolute vrijheid , was het ongetwijfeld nog het beste , dat de zaak
zoo'n verloop had.
Beschuldigd van tegen de Republiek samen te zweren, kon zij
onderworpen worden aan een geheim verhoor , en veroordeeld en
ter dood gebracht , vOor hij zelfs jets van haar wederwaardigheden zou
kunnen hooren , vOor hij zich tusschen haar en de rechters stellen en
alle schuld op zich nemen kon.
Zij , die verdacht werden van verraad tegen de Republiek verloren ,
ingevolge Merlin's infame wet , hun rechten op burgerschap , op een,
verhoor en verdediging in het openbaar.
Het had alles voorbij kunnen zijn , vOor Dêroulêde er iets van
wist.
De andere weg was natuurlijk heel wat verschrikkelijker. Voor de
balie gebracht te midden van het schuim van het misdadige Parijs „
op een akte van beschuldiging waarvan hij alleen kon verwachten,
dat zij in haar onschuld de helft niet begreep , durfde hij er zelfs niet
aandenken , wat zij zou moeten lij den.
Maar ongetwijfeld was het toch beter zoo.
De vlek op haar reinheid geworpen , kon haar niet bl ij ven aankleven , en haar verhoor zou ten minste in het openbaar plants hebben
hij zou er wezen , om alle schande , alle ongenade , alien smaad op
zich te nemen.
-
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De kracht van zijn pleidooi zou de woede van de rechters tegen
hem doen keeren ; en na die paar ellendige oogenblikken , zou ze vrj
wezen , om Parts, ja Frankrijk to verlaten , gelukkig te zijn, en hem
en de herinnering aan hem to vergeten.
Een overweldigende, alles omvattende Liefde , vervulde zijn heele
ziel voor het mooie meisje , dat hem zoo'n kwaad berokkend had en
hem zoo vol edele zelfopoffering trachtte, to redden. Het verlangen
naar haar deed elke zenuw in hem van smart ineenkrimpen; ze was
nu niet langer zijn madonna ; haar schoonheid doordrong hem met
het hartstochtelijke , bijna zinlijke verlangen , zijn leven voor haar
to geven.
De akte van beschuldiging tegen Juliette Marny uitgebracht , is
sinds dien historisch geworden.
Op dien dag , den vijf en twintigsten Fructidor werd ze 's avonds
ten zeven ure door den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie voorgelezen , en door de gevangene aangehoord , met volmaakte kalmte en
zichtbare onverschilligheid , zoo vertelt ons het „Bulletin". Ze stond daar
op dezelfde plek , waar eens die arme , Charlotte Corday had gestaan;
waar weldra de fiere , onschuldige Marie Antoinette zou staan.
En Dêroulede luisterde naar het in-gemeene document met al de
kalmte , waartoe zijn ijzeren wil hem wist to dwingen. Hij zou daar
op ,tel en sprong van zijn zitplaats hebben willen oprijzen, en in
blinde, echt dierlijke woede met een slag van zijn vuist , de leugenachtige woorden in Foucquier-Tinville's keel verstikken.
Maar terwille van haar was hij gedoemd to luisteren , en bovenal bedaard en voorzichtig to werk to gaan , geheel en al in den worm te
handelen , om haar zaak op geen enkele wbze te verergeren.
Daarom luisterde hij , terwijl de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie sprak
-- Juliette Marny , gij wordt hierbij beschuldigd, door een lasterlijke,
boosaardige aanklacht den persoon van een vertegenwoordiger van het
yolk belasterd to hebben ; gij maaktet door diezelfde schuldige daad ,
dat de Revolutionnaire rechtbank een akte van beschuldiging opmaakte
tegen dien vertegenwoordiger van het yolk , een huiszoeking ten zijnent
vaststelde en tijd verspilde , die anders in dienst van de Republiek
verbruikt zou zijn. En dat deedt ge , niet uit een verkeerd opgevat idêe
van plicht jegens uw vaderland , maar om een moedwillige , hoogst
afkeurenswaardige reden : om bevrbd to raken van het toezicht van
iemand , die uw welzijn beoogde , on trachtte u of to houden van den
onzedelijken levenswandel , die een publiek schandaal is geworden , en
die u nu voor deze rechtbank heeft gebracht , om u to verantwoorden
voor een daad van moedwil, van onkuischheid , voor laster en schending
van de publieke zeden. Ten bewijze waarvan ik nu voor deze rechtbank
uw eigen bekentenis breng , dat gij tot meer dan een burger van de
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Republiek in ongeoorloofde betrekking stond ; en verder uw bekentenis,
dat uw beschuldiging tegen den Burger-Afgevaardigde Deroulede
valsch en boosaardig was ; en eindelijk en ten laatste uw ongeoorloofde ,
onzedelbke correspondentie met eenige onbekende personen , die
tevergeefs gepoogd hebt te vernietigen.
Op grond daarvan en in naam van het Fransche Yolk, wiens tolk
ik ben , vraag ik , dat gij van uit deze Gerechtszaal naar de ,, Place
de la Revolution" zult worden geleid en daar ten aanschouwe van alle
burgers van Parijs en haar omgeving, in een bezoedeld wit kleed
embleem van de smet op uw ziel , door de hand van burger Samson ,
de beul , in het openbaar gegeeseld zult worden ; en daarna overgebracht naar de gevangenis „.la Salpêtriere" , om daar verder ter beschikking van het Comite du Salut-Public te blijven.
En nu , Juliette Illarny,, hebt gij de akte van beschuldiging jegens
gehoord hebt gij nog iets daartegen in to brengen of ter uwer
verdediging aan te voeren?
Beschimpingen , kreten , gelach en verwenschingen begroetten do
toespraak van den Ambtenaar van het Openbaar
Al wat er laags en beestachtigs was in dat ongelukkige , misleide
yolk, strijdend voor herschenschimmen en Vrijheid , scheen to voorschijn te komen . terwijl zij luisterden naar het aflezen van dat hoogst
infame document.
Het genot , die mooie , aetherische vrouw, bijna bovenaardsch in
haar alleenstaanden trots , bevlekt to zien en vernederd tot het ergsto
peil , dat de laagheid van een man kan bedenken , was bepaald een
echt buitenkansje voor die verloopen ellendelingen.
De vrouwen gild.en heesch goedkeurend ; de kinderen, niets begrijpend,
lachten vroolijk ; de mannen toonden door luide vloeken , hun instemming met Foucquier-Tinville's woorden.
Wat Dêroulede betreft , de marteling, die hij door maakte , overtrof
ale folteringen , die , naar men beweert — de duivel bewaart voor
de vervloekten.
Zijn spieren kraaliten , om zoo to zeggen , in zijn heldhaftige poging
om zich to bedwingen ; hij drukte zijn nagels in het vleesch , om door
lichamelijke pijn zijn geestelijke mattelingen to onderdrukken.
Hij meende , dat zijn geest hem begaf, dat bij gek zou worden als
hij nog een zoo'n infaam woord hoorde. Het gejoel en geschreeuw van
dat vuile plebs leken hem net kreten van verloren zielen toe , vol verschrikking voor de hel. Al zijn medelbden voor hen was als weggevaagd ,
zijn liefde tot de menschheid , zijn toewijding voor arme, zieke menschen.
Een groot gevoel van haat vervulde zijn hart voor deze afzichtellike
Revolutie en voor het yolk . dat daaruit voortgekomen was , en tegelijk
eon leelijk verlangen hen to zien lijden en een akeligen , walgelijkea
dood to zien sterven.
.
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Het gevoel van haat , dat nu zijn ziel vervulde , was minstens even
slecht als het bunne. Voor een kort oogenblik was hij een met hen
in gedachten , in zijn dorst mar wraak.
Alleen Juliette bleef bij dit alles kalm , bedaard , gelaten.
Ze had de aanklacht gehoord , de lage bedoeling er van begrepen ,
want haar bleeke wangen waren langzamerhand aschgrauw geworden
maar geen oogenblik verloor ze haar houding van trotsche ongenaakbaarheid.
Ze wendde geen enkelen maal het hoofd naar het grauw, dat haar
uitjouwde.
Zoo tang het geschreeuw en gejouw aanhield , stond ze onbewegelijk,
alleen haar vingers trommelden ongedurig op de leuning voor haar.
Het „Bulletin" zegt , dat ze haar zakdoek uithaalde , en zich daarmee
het zweet van het gelaat wischte. „ Elle s'essuya le front , qv i, pit
perle de sueur". De hitte werd ondragelijk.
De atmosfeer was verpest door den doordringenden stank van vuile ,
uitwasemende kleeren. In de zaal , hoewel heel groot , was alles gesloten
en het daardoor stikkend warm de vetkaarsen flikkerden in de vochtige ,
warme lucht , en wierpen zonderlinge lichtschaduwen of van den
president en de klerken. De petroleumlamp boven het hoofd van de
beschuldigde begon plotseling hooger op to branders en daardoor to
walmen , waardoor het glas met een scherpen knal brak. Dit incident
bracht een oogenblik van stilte teweeg , dat den Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie in staat stelde , zijn vraag te herhalen.
— Juliette Marny, hebt gij de akte van beschuldiging tegen u
gehoord, on hebt gij nog iets daar tegen in to brengen of ter uwer
verdediging aan to voeren ?
De roetachtige rook van de lamp viel in kleine , zwarte , vettige
stofjes naar beneden Juliette verwijderde er bedaard een van haar
mouw , en antwoordde toen :
— Neen ik heb niets te zeggen.
— Hebt ge al aan een advocaat last gegeven , u to verdedigen , in
gevolge uw rechten van burgerschap, door de Wet toegestaan? vroeg
de Ambtenaar plechtig.
Juliette was dadelijk klaar met een antwoord , haar lippen plooiden
zich al tot een „ Neen".
Maar nu was eindelijk Deroulede's uur gekomen.
Daarvoor had hij gezwegen , geleden , zijn kalmte bewaard, terwijl
er tweemaal vier en twintig lange uren voorbijgekropen waren sinds
de arrestatie van de vrouw , die hij zoo met heel zijn hart beminde.
In een oogwenk rees hij , ten aanschouwe van iedereen , van zijn
zetel , gewend om to spreken , to heerschen , to bevelen.
— Burgeres Juliette Marny heeft mij haar verdediging toevertrouwd,
zei hij , zelfs voor het , Neen " aan Juliette's bleeke lippen had kunnen
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ontsnappen , en ik ben bereid de beschuldigingen tegen haar ingebracht
te wederleggen , en in naam van het Fransche yolk volkomen vrijspraak
en rechtvaardiging voor haar te vragen.

HOOFDSTUK XXV.
De Verdediging.

Groote opgewondenheid , die zich uitte in laid applaus , begroette
Deroulkle's woorden.
— ira Ca ira ! vas y Deroulede ! klonk het van de dichtbezette
banken rondom , en manners , vrouwen en kinderen vermoeid door de
eentonigheid van de afgeloopen procedures , nestelden zich opnieuw
in hun hoekjes , om nu nog een kwartiertje echt te genieten.
Als Deroulede er iets mode te maken had , kon men er zeker van
zijn , dat het verhoor in groote opwinding zou eindigen. En het Yolk
was altijd bereid naar hun specialen gunsteling te luisteren.
De Burgers-Afgevaardigden eenigszins slaperig door de warmte ,
richtten zich met hernieuwde belangstelling op. Lebrun als een dikke,
ruige doghond schudde de slaperigheid van zich of , die hem dreigde
to overmeesteren. Robespierre lachte met zijn dunne lippen , en keek
met een schuin ogje naar Merlin , om te zien , in hoeverre hem de
gang van zaken beviel. De vijanischa,p tusschen den Minister van Justitie
en burger Dêroulele was algemeen bekend , en iedereen merkte met een
zekere voldoening op , dat er al bij voorbaat iets triomfantelijks in
Merlin's blik lag.
Hoog in de lucht , op een van de bovenste banken zat burger Lenoir ,
de eigentlijke bewerker van dit spannende drama. Hij keek met
zichtbare voldoening neer op het tooneel , dat hij zelf den vorigen nacht
den leden van de Jakobij nen-club aan de hand had gedaan.
Merlin's scherp oog trachtte door het schemerduister , waarin de
toeschouwers gehuld waren , heen to zien on zocht to vergeefs naar
de forsche gestalte on het massieve hoofd van den provincialen reus.
Het licht van de petroleum-lamp viol precies op Dêroulede's ernstig
voorkomen , zooals hij daar den lagen beschuldiger van Juliette recht
in het gelaat blikte maar de vetkaarsen op den lessenaar van den
President flikkerden onheilspellend on wierpen eigenaardige, grillige
schaduwen of van Tinville's korte , ineengedrongen gestalte en zijn
forsch, ongekamd hoofd.
Oogenschijnlijk had Juliette niets van haar kalmte verloren , en er
was niemand , daar tegenwoordig , die voldoende belang in haar stelde,
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om op te merken dat een lichte blos haar bleeke wangen kleurde
bij het eerste woord van Deroulede.
Tinville wachtte tot de eerste opgewondenheid onder de schare van
toeschouwers bedaard was.
Toen hernani hij :
— Welnu , burger Deroulede , wat hebt gij te zeggen , waarom zou
de beschuldigde niet gevonnisd kunnen worden?
— Ik heb dit te zeggen : dat de beschuldigde onschuldig is aan
elk vergrijp , dat tegen haar is uitgebracht in uw aanklacht, antwoordde
Dêroulede op vasten toon.
— En hoe wilt ge die stelling bewijzen , Burger-Afgevaardigde
vroeg Tinville overdreven beleefd.
— Heel eenvoudig, burger Tinville. De correspondentie , waarop gij
doeldet , behoorde niet aan de heklaagde , mar aan mjj. Zij bevatte,
zekere mededeelingen, die ik Marie Antoinette , thans een gevangene
in de Conciergerie, wilde doen tijdens mijn verblijf daar als gouverneur. De burgeres , Juliette Marny , diende de Republiek , toen ze mij
aanklaagde . want mijn mededeelingen betroffen mijn hoop, Marie Antoinette veilig en wel uit dit land te doen wegkomen , en haar de
wijk te laten nemen naar haar eigen vaderland.
Langzamerhand onderwijl Deroulede sprak stak er een verwijderd geraas
en gebrom op van de menigte op de bovenste banken , dat trapsgewijze aanzwol. En terwij1 hij rustig en form zijn bekentenis vervolgde,
nam het steeds moor in omvang , in hevigheid toe , tot' zijn laatste
woorden letterlijk overstemd werden door kreten van afschuw en verfoeiing.
Dêroulede , de vriend on lieveling van het yolk , de uitverkoren
gunsteling van die ontembare , losbandige bevolking , de vader der
kinderen , de vriend der vrouwen , hun vertrouwde in al hun nooden ,
Papa Deroulêde, zooals de kleintjes hem noemden , een verrader, zelf
aangeklaagd , samenspannend met en plannen makend vOor een ex-tyran,
een lichtzinnige vrouw , die zich zelf koningin had genoemd, Marie
Antoinette , de Oostenrijksche , die mode geholpen had aan den val van
Frankrijk, hoe was dat mogelijk ! Hun Deroulede een verrader
In dat 6ene oogenblik , dat hij sprak , was de liefde , die zij diep
in hun ruwe harten hem toedroegen , een echt eenvoudige , dierlijke
liefde, omgekeerd in gelijke, onverantwoordelijke haat. Hij had hen
bedrogen , den spot met hen gedreven , en getracht , hen to paaien
door hun kinderen to voeden.
Bah! het brood van een verrader! De kinderen hidden er wel eons
in kunnen stikken.
In het eerst had verbazing hun den adorn benomen. Ze hadden
zich er al over verwonderd , waarom hjj opstond , om een publieke
vrouw to verdedigen. En nu, waarschijnlijk overtuigd , dat zijn verraad
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toch wel ontdekt zou worden , vond hij het maar beter , zelf zijn verraderlijke bedoelingen te openbaren , vertrouwend op zijn populariteit
zijn macht over het yolk.
Bah! !!
Geen een verzachtende omstandigheid voor hem vonden zij in hun
yerstokte harten.
In hun afgestompt, verlaagd gemoed was alleen plaats geweest voor
hun afgod nu was hij onherroepelijk van zijn voetstuk gevallen ,
en ze haatten en verfoeiden hem even erg , als ze hem vroeger hadden
vereerd.
En dat merkten zijn vijanden op, en ze lachten met groote voldoening.
Merlin slaakte een zucht van verlichting. Tinville schudde zijn ruig
hoofd ten teeken van intens genot.
Wat die provinciale kolendrager voorspeld had , was precies zoo
uitgekomen.
De opinie van het gepeupel dat meest wispelturige , wisselvallig
lets van alle wisselvalligheden bier op aarde , had zich op eens tegen
haar gunsteling gekeerd. Die Lenoir had het vooruitgezegd , en het
was nog eerder gebeurd dan hij voorzien had.
Aan Deroulede was een eindje touw gegeven, en figuurlijk gesproken,.
had hij er zich al aan opgehangen.
De verwcizenlijking daarvan was nu nog maar een kwestie van
hoogstens een paar uur. Bij het eerste ochtendgloren was de guillotine
gereed en het gepeupel van Parijs , dat gisteren zijn lasteraars nog
stuk voor stuk van een gescheurd zou hebben , zou hem morgen, onder
hoon en schimp en afgrijzen naar het schavot sleepen.
Dat hoogst wisselvallige lets : de sympathie van het yolk , had hem
al begeven. Zij ijanden wisten bet en verheugden zich over hun
triomf. Hij wist het zelf, en stond daar kalm , uitdagend , gereed voor
elke bijkomende omstandigheid, als hij er maar in mocht slagen haar
mooi hoofdje te redden van de guillotine.
Juliette alleen stond daar , alsof ze een geest was. Alle kleur was,
nit haar wangen geweken , ze leken nu nog bleeker , nog grauwer dan
tevoren. Het scheen , alsof ze in dit oogenblik meer leed dan een
mensch eigentlijk verdragen kan , meer dan eenige foltering , die zetot nog toe ondervonden had.
Hij wilde zijn leven niet aan haar te danken hebben.
Dat was haar eenigste , overweldigende gedachte , die alle andere te
niet deed. Zijn liefde voor haar was dood hij wilde bet groote offer
uit haar handen niet aanvaarden.
Zoo stonden deze twee in bet verhevenste , ernstigste oogenblik van
hun leven, tegenover elkaar, zonder elkaar te begrijpen. Eên woord,
een wenk aan hen beiden , zou hun den weg gewezen hebben tot oat_ ,
sluiting van bolder ziel, nu had het allen schijn , of de dood hen voor
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altijd zou scheiden , voor dat groote raadsel tusschen hen opgelost
zou zijn.
De Ambtenaar van het Openbaar Ministerie had gewacht tot het
tumult wat bedaarde , en zijn stem gehoord kon worden boven het
rumoer nit ; toen zei hb met kwalijk bedwongen genoegdoening :
— En moet het hof dus aannemen , Burger-Afgevaardigde Deroulêde ,
dat gij het waart, die getracht hebt , de verraderlijke correspondentie
te verbranden , en de tasch te vernietigen , die alles bevatte.
— De verraderlijke correspondentie was van mij , en ik heb zevernietigd.
— Maar de beklaagde heeft toch tegenover burger Merlin beweerd ,
dat zij zelf getracht heeft , zekere minnebrieven to verbranden , diehaar ongeoorloofde betrekkingen tot een ander man aan het licht zouden
gebracht hebben , hield Tinville zoetsappig vol. Het eind touw wasmogelbk nog niet lang genoeg ; Deroulëde moest alles hebben , wat
hem gegeven kon worden voor deze gedenkwaardige zitting verd aa gd werd.
Dêroulede echter , inplaats van een rechtstreeksch antwoord te geven,
richtte zich tot den dichten drom van toeschouwers op de banken
tegenover hem.
— Burgers , vrienden , broeders , begon hb warm , de beklaagde is,
slechts een meisje , jong , onschuldig, geen zonden noch gevaar kennend.
Gij alien hebt moeders , zusters , dochters — hebt gij , degenen ,
die u dierbaar zijn , ooit gevolgd in de verschillende inspraken waartoeeen vrouwenhart in staat is hebt gij ze niet aanhankelijk , feeder , en
impulsief gezien Zoudt gij zooveel van ze houden , als zij niet zoo
wispelturig waren in haar uitingen ? Hebt gij ze in uw binnenste niet
aangebeden , juist om die heerlijk sublieme ingevingen van het oogen-blik , die alle plannen en berekeningen van den man beschaamden ?
Kbk op de beschuldigde neer , burgers. Zij heeft de Republiek , het
Fransche yolk lief, en vreesde , dat ik , een onwaardig vertegenwoordiger van haar zonen , verraad smeedde tegen onze machtige moeder.
Dat was haar eerste , grillige impuls mij tegen to houden , voor
ik dien vreeselijken misdaad beging ; mij to straffen , of wellicht
alleen to waarschuwen. Is een jong meisje berekenend, burgers? Zij
handelt , zooals haar hart haar ingeeft ; haar verstand ontwaakt eerst
veel later, als de daad al geschied is. Dan volgt soms het berouw :
een nieuwe aandrift van teederheid , die we alien eerbiedigen. Zoudt
gij azijn uit rozenblaren kunnen makers? Even weinig zoudt ge beredenering vinden in het hoofd van een jong meisje! Is dat een misdaad? Ze wikle mijn verraderlijke plannen dwarsboomen , en toen
mij in gevaar ziende , verkreeg voor een oogenblik de oprechte vriendschap , die ze voor me opgevat had , weer de bovenhand. Zij hieldvan mijn moeder die mogelijk een zoon zou verliezen , zij hield van
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mijn ongelukkige , mismaakte pleegzuster , ter wille van hen , niet van mij
— een verrader — volgde ze een andere inspraak , een goddelijke
inspraak van haar hart, nml. mij te redden van de gevolgen van mijn
eigen dwaasheid. Was dat een misdaad , burgers ? Als gij pi.jn lijdt ,
passen uw moeders , zusters of echtgenooten , u dan niet op ? als gij
ernstig ziek zijt , zouden zij dan niet haar hartebloed willen geven ,
om u te redden ? en als , in de donkerste uren van uw leven , de een
of andere daad die gij niet gaarne openlijk voor de wereld zoudt
willen bekennen , u loodzwaar op de ziel drukt en gij er berouw over
hebt , zijn het dan niet weder de vrouwen , die tot u komen met teedere
woorden , zachte , sussende stemmen trachtend met haar liefde , haar
medegevoel , uw pijnlijk geweten to verluchten , u troost , berusting
en vrede to brengen ? En zoo was het ook met de beklaagde , burgers.
Zij had mijn fout gezien , en verlangde er naar , mij to straffen ; zij
zag degenen , die haar in haar smartvolle , moeilijke dagen vriendelijk
bij hadden gestaan , on ze trachtte hun smart to verlichten door mijn
schuld op haar schouders to nemen. Zij heeft geleden door de nobele
leugen , die zij ten mij nen opzichte verteld heeft op een wijze als
geen vrouw nog ooit geleden heeft. Zij heeft daar gestaan , even rein
en onschuldig als uw pasgeboren kinderen , onder verdenking van zoo'n
eerlooze schande. Ze was bereid , den dood to verduren , en wat nog
tiendu:zend maal erger is dan de dood , alleen uit warme , oprechte
genegenheid. Maar gij , burgers van Frankrijk , die voor alles , edel ,
trouw , en ridderlijk zijt , gij zult toch niet toestaan , dat de zoete
ingevingen van een jonge , teedere vrouw , gestraft worden met den
doodsban. Op u , vrouwen van Frankrijk , doe ik een beroep , in naam
van uw kindsheid uw jonge meisje's staat , uw moederschap ; sluit
haar in uw harten , zij is het waard , meer waard , nu ze ten aanschouwe van u alien gebloosd heeft, dan eenige heldin uit Frankrijk's
tijdperken van roem.
Zijn bezielende stem drong tot in de hoogste gewelven van de ruime,
sombere gerechtszaal door , en verleende haar een ongekenden glans.
Zijn enthousiasme vond weerklank in de harten van zijn toehoorders ,
zijn beroep op hun eer,, hun ridderlijkheid , deed de beste gevoelens
in hen ontwaken. Hem nog hatend om zijn verraad, gingen hun harten
door zijn gevoelvolle toespraak uit tot Bar. Ze hadden naar hem
geluisterd , zonder hem in de rede to vallen , en nu , nu bij eindelijk
ophield , was het duidelijk merkbaar door gemompelde uitroepen van
bewondering on blikken op Juliette , dat de publieke opinie, die tot
nog toe haar totaal genegeerd had , zich nu vol sympathie tot haar
persoon keerde.
Blijkbaar zou in dat oogenblik , ware Juliette's lot in de handen van
het plebs geplaatst geweest, zij met algemeene stemmen vrijgesproken zijn.
Merlin had een paar keer , terwijl Deroulede sprak , getracht de
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raadselachtige uitdrukking op het gezicht van zijn vriend FoucquierTinville te ontcijferen maar de Ambtenaar van het Openbaar
met zijn gezicht zooveel mogelijk in de schaduw, , vertrok geen spier
gedurende de nobele rede van den Burgur-Afgevaardigde. Hij zat voor
zijn lessenaar,, met de kin in de hand , en staarde met een uitdrukking van overschilligheid , ja bijna van verveling , voor zich uit
Nadat Dêroulede opgehouden had met spreken , en de uitbarstingen
van enthousiasme eenigszins bedaard waren , stond hij langzaam op ,
en zei kalm :
— Zoo , dus gij houdt vol , Burger-Afgevaardigde , dat de beklaagde
een rein , onschuldig meisje is , ten onrechte beschuldigd van onzedelb kheid ?
— Ja , zeker , protesteerde Deroulede luid.
— En zoudt gij het hof willen meedeelen , waarom gij zoo willig
zijt , u zelf zoo openlijk van verraad tegen de Republiek aan te klagen,
wel wetend , wat de gevolgen van die daad zullen zijn ?
— Zou eenige Franschman zijn eigen leven willen redden , ten
koste van de eer van een vrouw ? gaf Dêroulênle trotsch ten
antwoord.
Een goedkeurend gemompel begroette deze woorden , en Tinville
merkte zoetsappig op :
— Juist zoo, juist zoo. Wij waardeeren ten voile uw ridderlijkheid,
Burger-Afgevaardigdo. Dezelfde aandrift, doet u zeker nu onk volhouden ,
dat de beklaagde niets van de papieren afwist , die gij beweert vernietigd to hebben.
— Zij wist er niets van. Ik vernietigde ze ik wist niet , dat ze
gevonden waren; bij mijn terugkomst in mijn woning ontdekte ik, dat de
burgeres , Juliette Marny valschelijk beschuldigd was , eenige papieren
op slinksche wijze vernietigd to hebben.
— Ze zeide , dat het minnebrieven waren.
— Dat is niet waar.
— Gij verklaart haar dus voor rein en kuisch ?
— Ten aanhoore van de heele wereld.
— En toch scheen gij de gewoonte to hebben , dikwijls de slaap
kamer van dat kuische jonge meisje, dat onder uw dak vertoefde , to
betreden , meende Tinville met langzaam , zichtbaar sarcasme.
— Dat is een leugen.
— Als dat een leugen is , burger Deroulede , vervolgde de andere
op denzelfden zoetsappigen toon , hoe komt het dan , dat de correspondentie, waarvan gij toestemt, dat ze verraderlijk , en daarom
vermoedelijk geheim — nog smeulende gevonden is in de slaapkamer
van die reine jonge vrouw , on de opengesneden brieventasch in eel?,
koffer tusschen haar japonnen ?
— Dat is gelogen.
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— De Minister van Justitie , Burger-Afgevaardigde Merlin , staat
-Nor de waarheid hiervan in.
— Het is waar , zei Juliette opeens bedaard.
Haar stem klonk duidelijk, bijna triomfantelijk to midden van de
,ademlooze stilte , ten gevolge van de voorafgaande vlugge vragen en
luide antwoorden.
Deroulêde zweeg stil.
Dat Gene eenvoudige feit wist hij niet. Anne Mie had , toen ze hem
alles meedeelde betreffende Juliette's arestatie , die eene kleine bijkomende omstandigheid N ergeten , dat de verbrande brieven in de
-slaapkamer van het jonge meisje gevonden waren.
Tot op het oogenblik , dat de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
hem daarmee confronteerde , was hij steeds van mooning geweest , dat
zij de papieren en de brieventasch in zijn kamer vernietigd had , toen
zij daar alleen achterbleef,, nadat Merlin en zijn mannen de kamer
verlaten hadden. Zij kon ze daar gemakkelijk verbrand hebben, omdat
daar op een zijtafeltje altijd een brandend spirituslampje stond ten
gerieve van heeren cookers.
Dit kleine feit veranderde op eens den heelen gang van zaken.
Tinville uitte slechts dezen verontwaardigden uitroep :
— Burgers van Frankrijk , ziet , hoe ge misleid en bedot zijt
Teen wendde hij zich opnieuw tot Deroulede.
— Burger Dêroulêde . . . . begon hij.
Maar in het rumoer , het tumult , dat er ontstond , kon hij zijn
-eigen woorden niet meer verstaan. De opgekropte haat van het Parij sche
grauw scheen zich nu lucht to geven in het gehuil on gejoel der
menigte , waarmede ze nu trachtte het verdere verhoor to smoren.
Even ras als hun ruwe harten straks ontdooid waren ten opzichte
van Juliette, als geyolg van Dêroulede's gloedvolle toespraak , even
ras veranderde nu hun sympathie in afschuw en verfoeiing.
Twee personen hadden hen misleid on bedrogen. Een van die twee
hadden ze vereerd en vertrouwd , voor zoover als hun afgestompte
geest nog bij machte was iets of iemand to vereeren daarom scheen
zijn wandaad dubbel afkeurenswaardig.
Hij en die bleeke aristocrats hadden gedurende weken , maanden
mogelijk wel jaren , samengespannen tegen de Republiek , tegen de
Revolutie , die tot stand was gebracht door eon yolk , dorstend naar
vrijheid. Gedurende al die maanden en jaren had hij tot hen gesproken,
en zij hadden naar hem geluisterd. Hij had zijn groote gaven van
-welsprekendheid ten toon gespreid , hun gevleid , zooals hij daar net
nog gedaan had.
Het leven on het rumoer werden steeds levendiger. Als Tinville en
Merlin getracht hadden de menigte woedend to maken, dan waren ze
daar maar al to goed in geslaagd. Al wat er beestachtigs , wreeds was
.
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in dat vreeselijke Parijsche plebs brak zich nu baan in die woeste ,
Jdolzinnige zucht naar wraak.
De menigte stroomde van de banken , over elkander's hoofden , over
de gavallen lichamen der kinderen, zij snelden naar beneden, omdat
ze in de nabijheid wenschten te komen , van hem, hun voormaligen
gunsteling, en van zijn bleeke maitresse , om ze in stukken te scheuren,
corn ze te slaan , en ze de oogen uit te krabben. Ze gromden , zooals een
wild beest pleegt te doen , de vrouwen schreeuwden , de kinderen huilden,
en de manners van de Nationale Garde snelden vooruit, en hadden
heel wat te stellen om dien woedenden stroom tegen te houden.
Was een van hen uitgebroken van achter de dichte haag bajonetten ,
haastig tegen hen opgeheven , dan ware het slecht met Dêroulede en
Juliette afgeloopen.
De President belde zonder ophouden , en zijn van opgewondenheid
trillende stem Monk of en toe boven het rumoer uit.
— Ontruim de zaal ! Ontruim de zaal!
Maar het yolk weigerde de Gerechtszaal to verlaten.
— A la lanterne les traitres ! Mort a DOroulècle. A la lanterne !
l'aristo !
En midden in het dichtste gedrang staken de breede schouders on
het massieve hoofd van burger Lenoir boven de menigte uit.
In het eerst scheen het , of hij het grauw tot nog meerdere woede
aanhitste. Zijn luide stem met de breede , provinciale tongval , was
duidelijk hoorbaar boven de luide kreten van of keuring tegen de
beschuldigden.
Toen op een gegeven moment, toen het tumult zijn hoogte punt
bereikt had, en de Nationale Garde dien opdringenden stroom menschelijke jakhalzen niet meer tegen kon houden met de bajonetten ,
veranderde Lenoir van taktiek.
— Tiens ! c' est bete! zei hij luid; we deden beter,, als we de
verraders naar buiten konden krijgen. `Vat zegt gij daarvan, burgers ?"
Zullen wij het aan de rechters overlaten den grap to besluiten , en
willen wij dan den uitslag daarvan afwachten voor de „ Tigre
Jaune? "
In het eerst sloeg niemand eenig acht op dat voorstel , hij herhaalde
het een paar keer, er eenige belangrijke bizonderheden aan toevoegend , als :
— Men is veel vrijer op straat , waar die apen van de Nationale
Garde niet tusschen het Fransche yolk on hoar gerechten wraak kunnen
komen. Ma foi ! voegde hij er aan toe, zijn breede schouders schrap
zettend , om door de menigte heen to dringen in de richting van de
deur , ik ga , wat mij betreft , eens kijken , waar de meest geschikte
„lante•ne" hangt.
Als een kudde schapen volgde de menigte hem nu na.
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— De naaste ,,lanterne ! " gilden zij. Naar de straat — naar de straat
„ A la lanterne ! " De verraders
En met heel wat schimpscheuten , met heel wat gemeene verwenschingen , en nog gemeener aardigheden begon de menigte naar
buiten te stroomen. Een paar bleven er maar achter om de eindbeslissing
van het kluchtspel ? bij te wonen.

HOOFDSTUK XXVI.
Ter dood veroordeeld.
Het „ Bulletin du Tribunal Rêvolutionnaire " verteld ons , dat beide
beklaagden volmaakt kaim bleven onder het rumoer , dat de kale wanden van de Gerechtszaal deed daveren,
Burger-Afgevaardigde Deroulede , echter , zooals de kroniekschrijvers
ons meedeelen , hoewel uiterlijk bedaard , was blijkbaar diep onder
den indruk. Hij had groote , bezielende oogen , oprechte spiegels van
zijn edele , eerlijke ziel , en er was een uitdrukking van groote aandoening in , onderwijl hij het gepeupel gadesloeg , dat hij zoo menigmaal bcheerscht en in bedwang had gehouden , en dat zich nu vol
haat tegen hem keerde.
Hij scheen inderdaad met zijn geestesoog, zijn eigen populariteit
to zien tanen en wegsterven.
Maar toen de dichte drom toeschouwers eindelijk de zaal uitgedrongen was , scheen die kortstondige aandoening voorbij to gaan, en
liet hij zich willig van de voorste bank, waar hij als bevoorrecht lid
van de Nationale Conventie zat, naar een plaats onmiddellijk achter
de verhooging brengen, tusschen twee manners van de Nationale Garde in.
Van of dat oogenblik was hij een gevangene beschuldigd van verraad tegen de Republiek , en het was duidelijk , dat zijn zoogenaamd
verhoor wel door zijn zegevierende vijanden bespoedigd zou worden,
terwijl de woede van het yolk tegen hem haar hoogtepunt had
bereikt.
Volkomen stilte was er gevolgd op het ontzaglijke rumoer van
daar even. Niets word er gehoord in de ruime zaal dan FoucquierTinville's haastig gefluisterde aanwijzingen tot den klerk naast hem ,
en het krassen der pen van dozen laatsten op het papier.
De President was met even haastigen spoed bezig , zijn handteekening
te plaatsen onder verschillende papieren , die hem door de andere
klerken overhandigd worden. De weinige overgebleven toeschouwers ,
de Afgevaardigden en degenen uit de menigte, die het slot van het
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debat wilden bijwonen , zaten zwijgend in afwachtende houding
ter neer.
Merlin veegde zijn voorhoofd af, alsof hij vermoeid was van een
harden strijd Robespierre nam kaim een snuifje.
Van waar hij stond , kon Deroulede Juliette's smaakvol figuurtje
zien , zooals het zich afteekende tegen het licht van de petroleum-lamp.
Zijn hart was verdeeld tusschen een gevoel van wanhoop , dat hij er
niet in geslaagd was , haar te redden en een eigenaardig gevoel van
vreugde bij de gedachte met haar te sterven.
Hij kende de rechtsgedingen van deze revolutionnaire rechtbank wel —
wist , dat hij binnen een paar minuten eveneens verooideeld zou worden,
dat ze beiden door de menigte heen gedrongen zouden worden , door
de straten van Parijs gesleept , en eindelijk in dezelfde gevangenis
geworpen , om met degenen te verwijlen , die, evenals zij, nog maar
weinige uren to leven hadden.
En dan morgenochtend , bij het aanbreken van den dag, zouden
beiden onder de guillotine den dood vinden. Den dood in het openbaar
met al den verschrikkelijken aankleve van dien : de volgepakte kart.
de geestelijke in burgerkleeren , zooals dat door dit goddelooze gouvernement bepaald was , de gebruikelijke gebeden, on nuttelooze vermaningen
prevelend.
En in zijn hart was Diets dan liefde voor haar — liefde on een
overvloeiend gevoel van deernis — want de straf, die ze onderging
was veel grooter dan haar zonde. Hij hoopte , dat haar berouw niet
al to bitter voor haar zou wezen , on zag vol vreugde de weinige
komende uren to gemoet , die hij in haar nabijheid zou doorbrengen ,
waarin hij haar mogelijk kon troosten en bemoedigen.
Ze was slechts het slachtoffer van een denkbeeldig iets, van het
Noodlot , sterker dan haar eigen wil. Zij stond als een onschuldige
martelares tegenover de groote fout van haar leven.
Maar de minuten verliepen. Foucquier-Tinville was blijkbaar klaar
met zijn nieuwe aanklachten.
De tegen Juliette Marny gerichte , werd het eerst voorgelezen. Ze
werd nu beschuldigd van samenspanning met Paul Dóroulede tegen de
veiligheid van de Republiek , door bekend te wezen met een verraderlijke
correspondentie van den gevangene met Marie Antoinette ; krachtens
die beschuldiging vroeg de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie ,
of zij nog iets to zeggen had.
— Neen , antwoordde zij luid en ferm. Ik bid God om de redding
en bevrijding van onze Koningin , Marie Antoinette , en om de verdelging van deze Regeering van Schrik en Anarchie.
Di woorden, opgeteekend in het „Bulletin du Tribinal Revolutionnnaire"
werden beschouwd als laatste, onomstootelijke bewijzen voor haar schuld,
en ze werd onverwijld ter dood veroordeeld.
IK ZAL HET VERGELDEN.
10
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Ze werd toen verzocht van het podium of te stappen , en Deroulede
moest op haar plaats gaan staan.
Hij luisterde kalm naar de lange aanklacht , die Foucquier-Tinville
reeds den vorigen avond in elkaar gezet had , om gereed te zijn , als
het onvermijdelijke gebeurde. De woorden verraad tegen de Republiek"
kwamen er verdacht dikwijls in voor. Het dokument zelf lijkt precies
op duizend andere schriftelijke aanklachten door dien vreeselijken
Foucquier Tinville opgesteld gedurende dat tijdperk van bloedvergieten,
en die op zichzelf de schandelijkste vonnissen zijn , die ooit als een
ware parodie op de Gerechtigheid , met zijn hulp volvoerd zijn.
Daar hij zich zelf aangetlaagd , en openlijk bekend had , een verrader
te zijn , werd Dêroulêde zelfs niet gevraagd , of hij er nog iets tegen
in te brengen had het doodvonnis werd over hem uitgesproken met een
vlugheid , een hardheid , die het kenteeken was van die soort vonnissen.
Daarna werden Paul Dêroulede en Juliette Marny , onder streng
geleide , op straat gebracht.

HOOFDSTUK XXVII.
De Fructidor-Woelingen.

Heel wat bizonderheden, meer of minder authentiek , hebben in den
loop der tijden het licht gezien van de gebeurtenissen , bekend in de
geschiedenis onder den naam van : ,Fructidor-Woelingen."
Hier onder volgt , hoe alles in zijn werk ging: tenminste het is eon
j uist verslag, van datgene wat eenige dagen later aan den Prins van Wales
werd meegedeeld door niemand minder dan Sir Percy Blakeney in
,eigen persoon en wie zou het inderdaad beter kunnen weten dan de
Roode Pimpernel zelf?
Dêroulede en Juliette waren de laatsten van die soort gevangenen ,
wier zaak op dien gedenkwaardigen Fructidor-dag werden behandeld.
Er was zoo'n groot aantal geweest , dat alle overdekte karren , in
gebruik voor de overbrenging der gevangenen van het Gerechtshof
naar de verschillende gevangenissen , al volgepropt , haastig waren
weggereden met hun droeven menschen-last en zoo was er nog maar
alleen een ruwe , waggelende houten kar , zonder kap , over , die
moesten Dêroulede en Juliette op hoog bevel bestijgen.
Het was nu ongeveer negen uur in den avond. De straten van
Parijs spaarzaam verlicht hier en daar door eenzame olielampen , met
een ij zeren draad aan de huizen vastgemaakt , hadden een droevig,
morsig aanzien. Een dunne motregen viel neer , die de slecht geplaveide
straten in ware modderpoelen veranderden.
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Het Gerechtshof was omringd door een joelende , krbschende menigte,
die eerst duchtig den brandewijn aangesproken had in de verschillende
kroegen in den omtrek, en nu buiten in den regen stond te wachten , om
citing te geven aan haar opgekropte woede jegens den man , dien ze
eens zoo vereerd had en dien ze nu haatte met een doodelijken haat.
Mannen vrouwen , ja zelfs kinderen , verdrongen zich voor den hoofdingang van het „ Palais de Justice ", en langs den oever van de
rivier tot aan de „ Pont au Change " en dan verder in de richting
van het , Palais du Luxembourg " , thans herschapen in een gevangenis , waarheen de veroordeelden zonder twbfel vervoerd zouden
worden.
Langs den rivieroever , onmiddellbk tegenover het „Palais de Justice"
waren rben palen aangebracht , op afstanden van honderd meter en
meer , waaraan walme;de petroleumlampen waren bevestigd , zoowat
ter hoogte van acht voet van den grond.
Een van die lampen was neergehaald , en aan den paal een
-onheilspellend lang touw vastgemaakt met een strik aan het eind.
Rond die ge1mproviseerde galg zat , of liever hurkte een troepje
vrouwen in den modder ; haar gescheurde hemden en rokken , doorweekt van den regen , hingen vochtig zwaar om hun magere gestalten ;
heur haar bij sommige grijs , bij andere donker of stroogeel van kleur ,
kleefden letterlijk aan hun natte gezichten , waarop het vuil en de
nattigheid onsmakelijke , vieze sporen hadden achtergelaten.
De mannen rusteloos en luidruchtig , liepen doelloos heen en weer
van den hoek van de brug tot aan de „ Rue du Palais ", bang , dat
hun prooi hun zou ontsnappen voor ze hun wraak gekoeld hadden.
0 , wat haatten ze nu hun voormaligen afgod !
Burger Lenoir, met zijn breede schouders en machtig, met stof bezoedeld
hoofd , stak boven de menigte uit , zijn luide stem met het schorre ,
provinciale accent klonk duidelijk boven het lawaai uit, de mannen
aanhitsend , de vrouwen toeroepend ; steeds op nieuw de gevoelens van
haat aanwakkerend als ze even dreigden te verflauwen.
De kolendrager , afkomstig uit een of andere verwijderde provincie,
scheen zichzelf de allergemeenste ta,ak opgelegd te hebben , het verwoede gepeupel tot een of andere grusvelbke wraakneming op Deroulede
en Juliette aan te vuren.
De duisternis op straat , de mist die hoe langer hoe dichter werd ,
.en het licht van de schrale olielampen scheen het onheilspellende
voorkomen van deze opgewonden , ziedende menigte nog te verhoogen.
Niemand kon zijn buurman zien. In de donkerte van den nacht leken
die mopperende , schreeuwende fig urea net op spookverschbningen uit
helsche regionen terwij1 de vrouwen , daar neergehurkt op den
bemodderden grond , aan den voet van dat bengelend eind touw , precies een troep heksen schenen, wachtend op het uur van haar sabbat.
'
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Toen Derou16cle naar buiten trad , viel het voile licht van de
lantaarn bij den uitgang precies op hem. De voorsten in de menigte
herkenden hPm een gehuil van afschuw steeg op tot den bewolkten
hemel , en honderde vuisten , werden dreigend tegen hem opgeheven.
Het had er veel van , of ze hem in stukken wilden scheuren.
— A la lanterne ! A la lanterne ! le traitre !
Hij huiverde even , bij het voelen van dien houden mist maar hij
stapte bedaard in de kar , op den voet gevolgd door Juliette.
Het sterke geleide van de Nationale Garde met commandant Santerre
en zijn beide tamboers aan het hoofd , had heel wat te stellen , om
de menigte tegen to houden. De politic van het revolutionnaire gouvernement kon niet toestaan dat op straat de lynch-wet toegepast werd
door het grauw : de terechtstellingen van de verraders op de „ Place
de la Revolution ", de optochten van karren, werden voldoend heilzame
voorbeelden geacht voor anderen , die mogelijk ook tot verraders zouden willen worden.
Burger Santerre , militair commandant van Parijs , had zijn mannen
bevolen onbarmhartig van hun bajonetten gebruik to maken, en bovendien beval hij , om de menigte ontzag in te boezemen een langgerekt
tromgeroffel ; het zou wel eons kunnen gebeuren , dat Deroulkle het
in zijn hoofd kreeg, de menigte toe to spreken.
Maar Deroulede dacht daar niet over : hij scheen zich alleen er mee
bezig to houden , Juliette tegen de houde to beschutten ; men had
haar naast hem doen plaats nemen , on hij trok zijn overjas uit ,
om haar er in to wikkelen en zoodoende to beschermen tegen den dicht
neervallenden regen.
De ooggetuigen van die gedenkwaardige gebeurtenissen verklaren ,
dat er op een gegeven moment jets belangstellends nieuwsgierigs in zijn
bilk kwam, en dat hij zich zelf in de kar oprichtte , en trachtte de
duisternis to boron , alsof hij een gelaat , of wellicht een stem
zocht.
— A la lanterne ! A la lanterne ! zoo klonk het heesche geroep
van de menigte.
Tot nu toe in de achterhoede gedekt door de buitenmuren van het
Palais de Justice ", vonden de soldaten het tamelijk gemakkelijk, de
menigte tegen to houden. Maar er kwam een tijd dat de kar zich,
geheel ongedekt , voort zou moeten bewegen , om de ge vangenen, langs de
, Rue du Palais'' naar de Luxembourg-Gevangenis to brengen. Het
word nu echter al elk oogenblik moeilijker.
Het Parijsche yolk, aan wie gedurende twee jaar door zijn tyrannen
wijs gemaakt was, dat het heerscher van het heelal was, word gewoon
gek van woede , toen het bemerkte , dat het door eenige soldaten in
zijn voornemen verijdeld word.
Het tromgeroffel word begroet met een oorverdoovend geschreeuw ,
-
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wat het geroffel wel eenigszins overstemde ; de eerste bewegingen van
de kar veroorzaakten een waar tumult.
Slechts de vrouwen rond de galg waren niet van haar bevoorrecht
plaatsje geweken ; een van deze Maegera's bevestigde bedaard opnieuw
het touw , dat van zijn plaats was geraakt. Maar al de mannen en
eenige vrouwen bestormden letterlijk de kar , en bedreigden de soldaten , die tusschen hen en het voorwerp van hun haat stonden.
Het scheen wel , of niets Deroulede en Juliette van een onmiddellijken , wissen dood zou kunnen redden.
— A mort ! A mort ! A la lanterne les traitres !
Santerre zelfs , die zich heesch geschreeuwd had , was ten einde
raad , wat te doen. Hij had een man naar de naaste cavallerie-barakken gezonden , maar de versterking zou nog wel een poosje uitblijeen ;
onderwij1 raakten zijn mannen uitgeput , en de menigte , hoe langer
hoe opgewondener, dreigde ieder oogenblik door hun linie heen te
breken.
Er viel geen sekonde meer to verliezen.
Santerre was er voor , het yolk zijn gang to laten gaan , en hij zou
ze gaarne de prooi toegeworpen hebben , waarnaar ze zoo verlangde ;
maar orders waren orders , en in dat jaar I van de Revolutie was
het hoogst verkeerd , niet strikt de bevelen op to volgen.
In dat oogenblik van bepaald ernstige verlegenheid voelde hij plotseling een eerbiedigen druk op den arm.
Vlak achter hem stond een soldaat van de Nationale Garde , —
(echter niet een van zijn eigen manschappen) — in afwachtende houding , met een dicht gevouwen papier in de hand.
- Dit worth u van wege den Minister van Justitie gezonden
fluisterde de soldaat hem toe. De Burgers-Afgevaardigden hebben het
tumult van uit de Gerechtszaal gadegeslagen , ze zeggen , dat ge
geen minuut moot verliezen.
Santerre trad uit het voorste gelid op de kar toe , waaraa,n een
hoogst eenvoudige stal-lantaarn bevestigd was. Hij nam het papier
uit de hand van den soldaat over , en het haastig opensch.eurend , las
hij het, bij het onzekere schijnsel van de lantaarn.
Onderwiji hij las , drukte zijn grove , ruwe trekken , de meest groote
voldoening uit.
— Hebt gij nog twee mannen bij u ? vroeg hij snel.
— Ja , burger, antwoordde do man , naar rechts wijzend en de
burger-Minister zei , dat gij er mij nog twee bij zoudt geven.
— Ge moet de gevangenen stilletjes naar de Gevangenis van de
Temple brengen — verstaat ge dat?
— Ja burger ; burger Merlin heeft me uitgebreide instructies gegeven. Gij kunt de kar een beetje meer in de schaduw van de portiek
terugduwen, waar de gevangenen kunnen uitstappen ; gij kunt ze dan aan
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mij overgeven. Gij moet ondertusschen met uw mannen zoolang als ge-

kunt , bij de leege kar bib yen. Er is om versterking gezonden , en die
zal wel spoedig hier wezen. Als zij komt , moet gij u met de kar inbeweging zetten , alsof ge op weg zijt naar de Luxembourg-gevangenis.
Deze krijgslist zal ons tijd geven, de gevangenen veilig aan de „Temple"
af te leveren.
De man sprak heel besl.ist op bevelenden toon , en Santerre was.
maar al te blij , te kunnen gehoorzamen. Hij voelde zich bepaald verlucht bij de gedachte aan de versterking , en buitengewoon verblijd ,
dat hij nu van de verantwoordelijkheid af was , die lastige gevangenen
te begeleiden.
De dichte mist, die hoe langer hoe ondoordringbaarder werd , begunstigde deze nieuwe manoeuvre , en het voortdurend tromgeroffel:
overstemde de haastige bevelen.
De kar werd teruggeduwd in de schaduw van de breede portiek , en
terwijl de menigte luidkeels om wraak riep , werden Deroulede en
Juliette op korten toon bevolen , van de kar af te stijgen. Niemand
zag hen , want het was daar volkomen duister.
Volgt mij zonder tegenspraak ! fluisterde een heesche stem aan
hun oor,, toen zij weer op den grond stonden , of anders schiet ik u
op staanden voet neer , zoo luidden mij n orders.
Maar geen van beiden had eenigen lust, tegen te stribbelen. Juliette.
klemde zich , verkleumd van kou , aan Deroulede vast, die zijn arm
beschermend om haar heen geslagen had.
Santerre gebood twee van zijn mannen , zich bij het nieuwe geleide
voor de gevangenen te voegen , en langs de muren van het , Palais
de Justice" loopend , zette de kleine stoet zich onmiddellijk in beweging zich zoo vlug mogelijk verwijderend van de woedende menigte.
Deroulede merkte op, dat ongeveer een half dozijn mannen, Juliette
en hem omringden , maar de dicht neervallende regen belette hem
iets duidelijk to onderscheiden. De duisternis was bovendien hoe langer
hoe dichter geworden , en van uit de verte klonk het gejoel on geschreeuw
van het gepeupel hoe langer hoe zwakker.

HOOFDSTITK XXVIII.
Het Onverwachte.

Het kleine troepje liep zwijgend door.
. Het scheen uit eenige mannen van de Nationale Garde to bestaan ,
die Santerre gesteld had onder commando van den soldaat , die hem
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de orders overgebracht had van de Burgers-Afgevaardigden. Juliette
en NI 0ulede verwonderden er zich vaag over , waar ze toch naar toe
werden gebracht mogelijk naar een andere gevangenis , ver buiten
het bereik van de woedende volksmenigte.
Ze hadden een gevoel van rust , dat ze nu bevrbd waren van die
bende razende, wilde beesten. Buiten dat kon hun niets schelen.
Beiden gevoelden de nabijheid van den dood. Het verhevenste oogenblik
in hun leven was aangebroken , en vond hen zijde aan zijde.
Wat vrees noch berouw , smart noch vreugde hadden kunnen doen ,
dat bracht die groote , machtige Meester in een ommezien to weeg.
Juliette , den dood moedig onder de oogen ziende , stak haar hand
uit , en zocht die van den man , dien zij lief had.
Er werd geen woord tusschen hen gewisseld , zelfs geen zucht.
Dèroulede , met het juiste instinkt van zijn eigen onzelfzuchtige
liefde, begreep , wat dat kleine ban* hem wilde zeggen.
In een oogwenk was alles vergeten behalve het genot van die aanraking. De dood of de angst voor den dood bestond Diet meer voor hen.
Het leven was mooi , en in de ziel van deze twee menschenkinderen
was volmaakte vrede , volmaakt geluk.
Met een greep van de hand hadden zij elkander's zielen gezocht en
gevonden. Wat kon hun nu nog die krijschende menigte , het lawaai
en tumult van die lage wereld schelen. Ze hadden elkaar gevonden ,
en hand in hand , schouder aan schouder , waren zij heengegaan naar
dat wonder heerlijke tooverland , het land hunner droomen , waar geen
twijfel noch verraad was , waar er Diets to vergeven viel.
Hij zeide niet langer : Ze heeft me Diet lief — waarom zou ze
mij anders verraden hebben ? Hij voelde den warmers , vertrouwenwekkenden druk van haar hand , en wist, dat ondanks al haar fouten ,
haar groote zonde en de blijvende smart daarover,, haar jonkvrouwelbk
hart , de kostelijkste gave van den Hemel , voor altijd hem toebehoorde.
En zij wist , dat hij haar vergeven had — of neen , dat hij Diets
to vergeven had — want de Liefde is zacht en teeder , en oordeelt niet.
Liefde is Liefde 66n in alles , vol vertrouwen en vol aanhankelijkheid. Liefde is elkaar volkomen begrijpen , en geeft volkomen vrede.
En zoo volgde zij hun geleide , waar dat hen naar toe wilde brengen.
Hun oogen dwaalden doelloos over het in mist gehulde landschap
van dat deel van het verlaten Parijs. Ze hadden de rivier den rug
toegekeerd , en volgden de „Rue des Arts". Daar vlak bij aan den rechter
karat was het onoogelijke kleine logemenije „ la Cruche Cass& ," waar
Sir Percy Blakeney verblijf hield. Toen zij die plek naderden , vroeg
Dêroulede zich verwonderd of , wat er wel geworden zou zijn van zijn
Engelschen viiend.
Maar er was meer noodig dan de vernuftigheid van den Rooden
Pimpernel om twee zulke bekende gevangenen uit Parijs to smokkelen.
-
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Zelfs als . . . .
— Halt !
Dat op hoogen toon geuite bevel klonk duidelbk hoorbaar in den
van regen doortrokken dampkring.
Deroulede hief het het hoofd op , en luisterde. Er was jets vreemds,
lets onverklaarbaars in dat commando , dat zijn scherp oor trof.
Maar het troepje hield halt , en er was een getik alsof bajonetten
of geweren aangelegd werden , gereed om vuur to geven.
Dat alles gebeurde in minder clan een seconde. Het volgend oogenblik weer klonk er een luide kreet.
— A moi, Deroulede ! het is de Roode Pimpernel !
Een hevige slag van een onzichtbare hand had de dichtsbijzijnde
straatlantaarn neergehaald on uitgedoofd.
Dêroulede voelde , dat hij en Juliette haastig onder een aangrenzende deurpost werden gesleept , terwijl de bemoedigende stem nog door
de nauwe straat nagalmde.
Een half dozijn mannen waren daar beneden in den modder handgemeen en dat ging gepaard met menigen krachtigen, Engelschen
vloek. Het leek wel, alsof de mannen van de Nationale Garde op elkaar
.aangevallen waren , on als Dêroulede en Juliette die Engelsche vloeken niet gehoord hadden , zouden ze mogelijk veel minder gauw
begrepen hebben wat er eigenlijk aan de hand was.
— Goed zoo , Tony ! Gadzooks , Ffoulkes , dat was eon net werkje !
De lijmerige vriendelijke stem was onmiskenbaar maar Heer in
den Hemel ! waar kwam ze vandaan ?
Voor een ding bestond er goon twijfel. Do twee mannen die Santerre
afgezonden had, lagers machteloos op den grond , terwijl drie andere
soldaten bezig waren , ze met touwen to binden.
\Vat beteekende dat alles !
— La , vriencl Dêroulede ! je hadt toch , hoop ik , niet gedacht, dat
ik Mademoiselle Juliette in zoo'n vervloekt , ongemakkelijk hol zou
laten?
En daar dook op eons vlak naast Deroulede en Juliette de statige
figuur op van den Jakobijnschen redenaar , den bloeddorstigen burger
Lenoir.
De twee jonge menschen keken on keken , on keken nog eons , letterlijk verstomd , nauwelijks hun oogen durvend vertrouwen, want
door het met vuil overdekte masker van den reusachtigen kolendrager
schenen eon paar vriendelijke blauwe oogen heen , die hen met zichtbaar genoogen gadesloegen.
— La! ik zie er niet erg voordeelig uit op het oogenblik , dat weet
ik wel , zei de pseudo kolendragor eindelijk maar het was de eenigste
manier , om die moorddadige duivels er toe to brengen , to doen , wat
ik wilde. Ik vraag u duizendmaal om verschooning , Mademoiselle , ik
-
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heb u in zoo'n vreeselijken toestand gebracht maar la! gij zijt nu
.under vrienden. Wilt ge u verwaardigen , mij te vergeven?
Juliette keek op. Haar groote, ernstige oogen, thans verduisterd door
tranen, zochten die van den dapperen man , die haar en den man ,
dien ze lief had , zoo nobel ter zijde had gestaan.
— Blakeney . . . . begon Dèroulede.
Maar Sir Percy viel hem haastig in de reden.
— Stil , man ! we hebben maar een paar minuten tijd. Vergeet niet
dat we nog in Parijs zijn , en dat God alleen weet , hoe we van nacht
nit deze moordzuchtige stad komen. Ik heb gezegd , dat j g en
„Mademoiselle" order vrienden bent ! Dat is alles voor het oogenblik.
Ik moest je te zamen hebben , anders kon ik jullie niet helpers. Ik
kon alleen slagen , door jou en „Mademoiselle" aan zulke ontzettende
vernederingen bloot te stellen. Onze Bond kon maar een uitweg bedenken , en ik moest dus wel tot dat middel mijn toevlucht nemen :
je beiden te laten veroordeelen en weg te laten voeren. Geloof maar !
voegde hij er met een vroolijk lachje aan toe , dat mijn vriend Tinville
niet erg verrukt zal zijn, als hij bemerkt , dat burger Lenoir de
Burgers-Afgevaardigden zoo bij den neus heeft gehad.
Onderwijl hij sprak , had hij Deroulede en Juliette mar een smal ,
donker kamertje geleid , gelijkvloers met de herberg , en riep nu luid
om Brogard , den eigenaar van dit hoogst onsmakelijk verblijf.
- Brogard ! brulde Sir Percy. Waar is die ezel van een Brogard?
La ! man , vervolgde hij toen burger Brogard heel onderdanig en met
heel veel drukte aan kwam schuifelen , zijn zakken stif van Engelsch
goud , waar verberg je toch je vriendelijk aanschijn ? her ! geef nog
eens een een ander touw voor die dappere soldaten.
— Breng ze hier, en giet ze dan den drank door de keel , dien ik
voorgeschreven heb. De duivel hale ze ! Ik wou , dat we ze niet hadden
behoeven mee te nemen tot hier maar ik was bang dat die duivel
van een Santerre anders achterdocht zou krijgen. Het zal hun niet
hinderen, on ze kunnen ons zoodoende geen nadeel does.
Hij praatte maar steeds vroolijk door. Van nature goedhartig en
ridderlijk, wilde hij Deroulêde en Juliette tijd geven van hun overweldigende verbazing to bekomen.
De overgang van doffe wanhoop tot nieuw oplevende hoop was to
plotseling geweest : het had zich alles in minder dan drie minuten
afgespeeld.
De worsteling had maar kort geduurd. De twee soldaten van Santerre,
totaal onverhoeds overrompeld , waren met zooveel kracht door de drie
jeugdige luitenants van den Rooden Pimpernel aangevallen , dat ze
ternauwernood tijd hadden gehad om ”Hulp !" to roepen.
Bovendien zou die kreet toch nutteloos geweest zijn. De nacht was
donker on vochtig on die burgers, die belust waren op opwinding,
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weerden zich duchtig in de buurt van het Gerechtshof op anderhalve
mijl afstands.
Een paar hoofden verschenen voor de smalle raampjes van de
morsige huizen aan den overkant ; man het was veel te donker , om iets
te kunnen zien , en de strijd werd heel spoedig beslist.
Alles was nu rustig in de ,,Bue des Arts" ; en in de vunze gelagkamer
van de „Cruche Cass& " lagen twee soldaten van de Nationale Garde ,
gekneveld en met een prop in den mond , op den gruel , terwijl drie
andere vroolijk lachend hun druip-natte gezichten en handers afveegden.
In hun midden stond de hooge , krachtige figuur van den onverschrokken waaghals , die dat brutale plan in elkaar gezet had.
— La ! zoo ver zijn we nu , vrienden , is het niet ? zei hij opgewekt,
en nu moeten we onmiddellijk voor de toekomst zorgen. We moeten
alien vannacht nog uit Parijs zien to komen , anders is morgen de
guillotine onverbiddelijk ons deel.
Hij sprak op opgeruimden toon , en op die eigenaardige, vriendelijk
sleepende wijze , zoo Nivel bekend in de fashionable kringen van London ;
maar er was een ernstige klank in zijn stem , en zijn luitenants keken
tot hem op , gereed hem in alles to volgen ; maar er volkomen van
bewust, dat gevaren hen overal bedreigden.
Lord Anthony Dewhurst , Sir Andrew Ffoulkes en Lord Hastings ,
gekleed als soldaten van de Nationale Garde hadden zich uitmuntend
van hun taak gekweten. Lord Hastings had de order aan Santerre
overgebracht , en de drie jongelui hadden, op het bevel van hun chef,
de twee mannen overmeesterd , die de commandant van Parijs als
medegeleide voor de gevangenen meegegeven had.
Tot zoover was alles good gegaan. Maar hoe nu uit Parijs to komen?
Iedereen kook den Rooden Pimpernel aan , om van hem voorlichting
te vragen.
Sir Percy wendde zich alsnu tot Juliette, en met de volmaakte gratie,
die de uitgelezen etiquette van dien tijd vroeg , boog hij hoffelijk voor haar.
— Mademoiselle de Marny , begon hij , vergun me , dat ik u naar
een kamer leid , die ofschoon onwaardig , u binnen haar muren to
herbergen , u des al niettemin in staat zal stellen een paar minuten
te rusten , terwij1 ik mijn vriend Deroulede verdere raad en aanwijzingen
geef. In die kamer zult u een vermomming vinden , die ik u verzoek ,
zoo spoedig mogelijk aan to trekkers. La! het zijn vuile lompen , dat
geef ik toe; maar uw leven en — on het onze — hangt of van uw hulp.
Galant kuste hij haar de vingertoppen , en opende daarna de deur
van de aangrenzende kamer , om haar zoo to laten passeeren ; toen
trad hij ter zijde , opdat haar laatste blik , voor ze het vertrek verliet,
voor Deroulêde zou wezen.
Zoo gauw als de deur zich achter haar gesloten had keerde hij
zich opnieuw tot de mannen.
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— Die uniformen kunnen nu Been dienst meer doen , zei hij op
beslisten toon ; er zijn hier een heele macht allersmerigste kleeren,
Tony. Willen jullie die , zoo gauw als je kunt , aantrekken ? We moeten er van nacht even vuil uitzien als de vieste bende „sansculottes",
die ooit door de straten van Parijs wandelde.
Die sleepende stem had hij nu heelemaal niet. Hij was opnieuw de
man van de daad en het woord , de koene waaghals , die het leven
van zijn vrienden in de hand hield. De vier mannen gehoorzaamden
oogenblikkelijk. Lord Anthony Dewhurst , — een van de meest elegantedandies nit de Londensche groote wereld — haalde uit een vochtige.
kast een bundel kleeren te voorschijn , niet veel meer dan een hoop
vuile lorren , maar voor het doel uiterst geschikt.
Binnen tien minuten waren de kleeren verwisseld , en vier vuile ,
slonzige figuren stonden tegenover hun aanvoeder.
— Zoo is het uitstekend ! zei Sir Percy vroolbk. Nu Mademoiselle.
de Marny nog.
Nauwelijks had hij die woorden gesproken , of daar werd de deur
van de aangrenzende kamer opengeworpen en een afschuwelijke verschijning vertoonde zich aan hun blikken. Een vrouw in een vieze
blouse en rok , met een afzichtelijk vuil gezicht , en geelachtig gevlochten haar , dat aan alle kanten van onder een vettige, verkreukelde
muts uitstak , stond voor hen. Een kreet van uitbundige vreugde begroette deze onsmakelijke verschijning.
Juliette had , als een echte vrouw , al haar energie en geestkrachi
teruggevonden , ze voelde , dat ztj een belangrijke rol moest spelen.
Ze ontwaakte uit haar gepeins , om tot de ontdekking te komen , dat
edele vrienden hun leven gewaagd hadden voor den man , dien ze
lief had, en voor haar.
Aan haar zelf dacht ze niet ; haar eenige doel was nu , door haar
tegenwoordigheid van geest , haar physieke en geestelijke kracht , de
redding volkomen te doen zijn.
Daarom had ze met de lompen van een Parijsche tricotteuse " to
gelijk , zich ook geheel en al het voorkomen daarvan gegeven. Ze
speelde haar rol dapper , en een blik op haar uitstekend gelukte vermomming was voldoende , om de leider van het troepje helden de
overtuiging te doen krijgen , dat zijn bevelen stipt zouden worden
opgevolgd.
Dóroulede zag er nu ook als een echte havenlooze sansculotte "
uit, met bemodderde bloote voeten , een gescheurde broek en een vies
zwart ruig spencer. De vier mannen stonden in vereeniging met Juliette
in afwachtende houding, terwijl Sir Percy hun zijn laatste instructies gaf.
— We moeten ons tusschen de menigte voegen, zei hij , en alles
precies doen , wat het volk doet. Het is aan ons , daarvoor to zorgen
dat het grauw doet, wat wij noodig hebben. Mademoiselle de Marny
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ik maak u mijn compliment. Ik raad u aan , de hand van mijn vriend
Deroulkle to nemen , en die onder geen enkel voorwendsel los te laten.
La ! dat is geen moeilijke taak , zou ik meenen, voegde hij er, lachend,
aan toe en de jouwe , Deroulede is al even gemakkelijk. Ik beveel
je, zorg to dragon voor Mademoiselle Juliette en onder geen enkele
bedinging haar zijde te verlaten , tot we buiten Parijs zijn.
— Tot we buiten Parijs zijn ! herhaalde Dóroulede met een bangers
zucht.
— Ja ! hernam Sir Percy onverschrokken , Parijs nit! met een huilende menigte op onze hielen , wat de autoriteiten dwingen zal, dubbele
voorzorgen to nemen. En boven alles vergeet niet , vrienden , dat ons
verzamelsignaal het schrille geroep van de zeemeeuw is, drie keer
achtereen herhaald. Volg dat , tot we buiten de poorten van Parijs
zijn. Eenmaal daar , luister er dan op nieuw naar het zal n
eindelijk tot vrijheid en veiligheid leiden. Ja! Buiten Parijs , met
God's hulp !
De harten van zijn toehoorders trilden , terwijl zij naar hem luisterden.
Men moest wel vertrouwen stollen in dozen dapperen , moedigen waaghals, met zijn gloedvolle stem en edel voorbeeld, on hem blindelings volgen.
— En nu „ en route !" zei Blakeney eindelijk, die ezel van een
Santerre zal de bende gillende hyena's eindelijk wel met zijn cavallerie
uiteen gedreven hebben. Ze zijn nu zeker naar de Temple , om hun
prooi to zoeken ; we zullen hen volgen „A moi", vrienden! en vergeet
de kreet van de zeemeeuw niet.
Deroulêde nam Juliette's hand in de zijne.
— We zijn gereed , zei hij , on God zegene den Rooden Pimpernel.
Toen gingen de vijf manners , met Juliette in hun midden, op nieuw
de straat op.

1100FDSTUK XXIX.
Pere Lachaise.

Het viol niet moeilijk to radon , welken weg de menigte genomen
had ; gegil , gevloek en gekrijsch weerklonk er vanaf den verder afgelegen rivieroever.
Burger Santerre was niet bij machte geweest, de menigte tegen to
houden tot de cavallerie-versterking kwam. Vijf minuten na de wegvoering van D6roulede en Juliette was het grauw door het cordon van
soldaten heengebroken , en had de kar bestormd, die het ledig vond :
de prooi was verdwenen.
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- Ze zijn zeker al veilig en wel in de ,,Temple'', riep Santerre op
heeschen toon , in woeste vreugde over hun teleurgestelde gezichten.
In het eerst scheen het of het op wraak beluste, woedende gepeupei
zich zou keeren tegen den commandant zelf en tegen zijn soldaten
voor een oogenblik verbleekte Santerre's blozende wangen bij de mogelijkheid van dit onvoorziene gevaar. Maar juist op dat oogenblik,
weerklonk de kreet.
— Naar de „Temple" !
— Naar de „Temple"! Naar de „Temple" ! was het onmiddellijke
antwoord.
Die kreet werd al heel gauw door de heele bende overgenomen , en
in minder dan twee minuten was er binnen den omtrek van het
Gerechtshof niemand meer to zien , en wemelden daarentegen de „Pont
St. Michel ," de „Cit6" en de , Pont au Change " van oproermakers.
Vandaar langs den noordelijken rivieroever en verder op naar de .Rue
du Temple", bewoog zich de golvende menschenmassa , al maar gillend,
joelend en zingend „ Ca ira ," en daar tusschendoor , A la lanterne !
A la lanterne "
Sir Percy Blakeney en het kleine troepje vluchtelingen vonden de
,Pont Neuf" en de aangrenzende straten geheel verlaten. Een enkele
achterblijver van de bende, doornat van den regen , en met een schorre
keel van de mist, wat zijn enthousiasme vrijwel gedempt had , keerde
norsch huiswaarts.
Op het onaanzienlijke troepje van zes „ sansculottes " werd bijna
totaal geen acht geslagen , en Sir Percy sprak heel brutaal bijna elken
voorbijganger aan.
— Is dit de weg naar de ,Rue du Temple", ja nietwaar burger?
vroeg hij een paar maal, of wel :
— Hebben ze den verrader al opgehangen? Kan je mij dat ook
zeggen , burgeres ?
Een grauw of een vloek was gewoonlijk het antwoord: maar verder
nam niemand notitie van den reusachtigen kolendrager en zijn havelooze
vrienden.
Aan den hoek van een der dwarsstraten tusschen de ,Rue du Temple"
en de „Rue des Archives" keerde Blakeney zich plotseling tot zijn
metgezellen :
— We zijn nu vlak bij het gewoel , fluisterde hij in het Engelsch ,
volg allemaal de dichtstbijzijnde achterblijvers , on zie zoo gauw mogelijk
midden in het gedrang to komen. We vinden elkaar weer aan den
anderen kant van de gevangenis — en onthoud het geroep van de
zeemeeuw.
Hij wachtte niet op antwoord, en verdween weldra in den mist.
Er kwamen al eenige achterblijvers , die bb de oproerige bende behoorden , in het zicht , en men kon nu ook duidelijk de kreten der
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verwoede menigte hooren. Het yolk had zich blijkbaar verzameld op
het groote plein voor de gevangenis , al maar om het voorwerp van
hun wrack roepend.
Het oogenblik tot koel handelen was aangebroken. De Roode Pimpernel had het plan in elkaar gezet , maar het was aan zij n volgelingen en aan degenen , die hij van een wissen dood wilde redden ,
om hem met hart en ziel bij te staan.
Dêroulede greep Juliette's handje steviger vast.
— Ben je bang , liefste? fluisterde hij.
— Niet zoo lang jij bij me bent , mompelde zij tot antwoord.
Weinige minuten later liepen zij de „ Rue des Archives " of en
waren midden in het gedrang. Sir Andrew Ffoulkes , Lord Anthony
Dewhurst , en Lord Hastings , de drie Engelschen , aan het hoofd
Dêroulede en Juliette onmiddellijk achter hen.
De menigte zelf sleepte hen mee. Een bonte opgewonden troep was
het , doortrokken van den regen , en dronken van woede en brandewijn,
waaraan ze zich te goed hadden gedaan.
Iedereen schreeuwde ; de vrouwen het hardst ; een van haar sleepte
een lang touw achter zich aan , mogelijk dat dat nog dienst kon doers.
— „Ca ira ! ca ira ! A la lanterne ! A la lanterne ! les traites ! "
En Dêroulede, Juliette's hand stevig vasthoudend, riep even hard als zij :
ira ! "
Sir Andrew Ffoulkes keerde zich om , en lachte.
Het was een eigenaardige sport voor deze echte modeheertjes , en
ze hadden zich geheel en al in den toestand ingewerkt. Ze riepen
allemaal even luid
„A la lanterne !" de omstanders aanvurend, en aanmoedigend.
Deroulêde en Juliette voelden beiden al de bedwelming van dit
,avontuur. Ze waren dol van blijdschap over hun hereeniging , en aangegrepen door een wild , dwaas , hartstochtelijk verlangen naar vrijheid
en leven ! Leven en lieven !
En zoo werkten ze zich al dringend en duwend door de menigte
heen , het luidst van allen zingend en schreeuwend. Was niet diezelfde
menigte een borstwering voor hun veiligheid?
Men kon evengoed naar de spreekwoordelijk geworden naald in den
hooiberg zoeken , als naar twee ontsnapte gevangenen in zoo'n opgewonden , opêengepakte menschenmassa.
De uitgestrekte open ruimte voor de gevangenis „ de Temple " leek
een groote, kokende, zwarte massa.
De duisternis was hier bij na ondoordringbaar ; de grond geleek een
moeras met groote kluiten molder , die overal aan bleven vastkleven ,
ter wij1 de schaarsche lantaarns , hier en daar aan de muren der
gevangenis en onder de hooge portiek zoo goed als geen licht wierpen
over het plein.
,
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Toen het kleine troepje bestaande uit de drie Engelschen en
Deroulkle Juliette steeds bij de hand houdend , in de open ruimte
trades , hoorden zij het doordringend geroep van de zeemeeuw, , tot
drie keer toe herhaald , en een heesche stem riep van uit de duisternis :
— Ma foi ! Ik geloof niet, dat de gevangenen nu in de „Temple"
zijn ! Ik houd het er voor , vrienden, burgers , dat we opnieuw voor
den gek zijn gehouden !
De stem , met het eigenaardige , onverklaarbare accent , dat tot geen
.enkele provincie van Frankrijk scheen te behooren , overstemde het
meest oorverdoovende lawaai ze drong zelfs door tot het door brandewijn
beneveld brein van de menigte , want de veronderstelling werd met
hernieuwde kreten van wraak begroet.
Als een groote , levende , bruischende massa viel de menigte letterlijk
4ap de groote , sombere gevangenis. Dringend , duwend , gillend , de
vrouwen schreeuwend , de mannen vloekend , scheen het wel , of
the vreeselijke dag — de 14de Fructidor een bloedig einde zou nemen,
alsof de „Temple" voorbeschikt was, het lot van de „Bastille" te deelen.
Gehoorzaam aan de bevelen van hun aanvoerder, bleven de drie
jonge Engelschen in het dichtste van het gedrang : to zamen met
Deroulede slaagden zij er in een stevige beschutting rond Juliette to
maken , om haar zooveel mogelijk to beschermen tegen al to ruwe stooten.
Rechts van hen , in de richting van , Menilmontant " hoorden zij
bij tusschenpoozen het geroep van de zeemeeuw , on dat schonk hun
nieuwe mood en kracht.
De voorste rij van de menigte had de poort van het gebouw bereikt,
en met luide kreten, afgewisseld door brokstukken van hun onheilspellend gezang , riepen ze luid om den bewaker van de gitnzende
gevangenis.
Niemand verscheen de groote poorten met haar massieve bouten
en hengsels bleven zwijgend on stom.
Het grauw begon gevaarlbk to worden : gefluister over de overwinning op de Bastille, vijf jaar geleden, wekten gedachten aan roof
en brandstichting op.
Daar weerklonk de doordringende stem weer :
— Pardi ! de gevangenen zijn niet in de „Temple! " Die lomperds
hebben ze laten ontsnappen , en nu zijn ze bang voor de wraak van
het yolk!
Het was vreemd , zoo gauw als de menigte dit nieuwe idle aangreep.
Mogelijk was het 't donkere , massieve , sombere gebouw, dat hun door
zijn rustige sterkte ontzag inboezemde , mogelijk was het de neervallende
regen en de modderachtige klei , die hun verlangen , om onmiddellijk
tot bestorming van de Brij ze citadel over to gaan , eenigszins beteugelde of mogelijk was het alleen maar uit een echt karakteristiek
menschelbk iets , de zucht naar iets nieuws , iets onverwachts.
,
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Hoe het ook zij , de mare had zich met ongeloofelijke snelheid
verbreid :
— De gevangenen zijn ontsnapt ! De gevangenen zijn ontsnapt !
Sommigen waren voor bestorming van de „Temple ;" maar die waren
in de minderheid. Over het algemeen was het plebs meer geneigd tot
stille wraaknemingen dan tot krijgshaftige daden van beteekenis de
„Bastille" was bij dag overrompeld ; de pogingen daartoe waren misschien
niet zoo goed geslaagd in zoo'n pikdonkeren nacht als nu , dat men
geen hand voor de oogen kon zien en de regen door alles heendrong.
— Ze zijn bepaald al door een van de barrieres ontkomen ! veronderstelde dezelfde stem in de duisternis.
— De barrieres — de barrieres klonk het als uit een mond van
de menigte.
Het kleine troepje vluchtelingen en hun vrienden luisterden vol
inspanning.
Ze hadden eindelijk begrepen waar de Roode Pimpernel heen wilde.
— Het is aan ons , om toe to zien , dat de menigte doet , wat wij
willen , had de Roode Pimpernel gezegd.
Hij wilde , dat ze hem en zijn vrienden buiten Parijs zou brengen,
en waarlijk , er bestond alle kans op , dat hij zou slagen.
Juliette's hart bonsde letterlijk , haar handje omsloot Dêroulêde's
vingers met een stevigen druk ; ze juichte inwendig.
Na den man , aan wien zij haar liefde en heel haar hart had
geschonken, bewonderde zij het meest den buitengewonen , koenen
waaghals, den hooggeboren, volmaakten dandy , die, met een met
vuil bedekt gezicht en gehuld in onoogelijke , vieze lompen ,
de roemrijkste rol speelde , die ooit op het wereld tooneel vertoond is.
— Naar de barrieres — naar de barrieres!
Als een horde wilde paarden , voortgedreven door de zweep van fin
drijver, begon de menigte zich in alle richtingen to verspreiden.
Niet wetend , wat ze eigentlijk wilde , onkundig van wat zij zou vinden, al haast vergetend de eigentlijke oorzaak en het voorwerp van
haar wraak , stoof zij naar de poorten van de groote stad , waardoor
de gevangenen verondersteld werden , ontsnapt to zijn.
De drie Engelschen en Deroulede , met Juliette goed beschut in hun
midden , volgden niet als tot nu toe den algemeenen stroom. De
menigte op het open plein stood nog dicht opeengepakt , de straten
die daar op uitkwamen , waren erg nauw : daar doorheen rende de
bende zoo hard als ze maar kon in de richting van de barriêres ,
als een lange kronkelende menschenstroom.
De „ Rue Turbigo " door tot de Belville " poort , de , Rue des
Filles " en de „ Rue du Chemin Vert " in de richting van Popincourt,
renders zij elkaar omverloopend , den een opzij duwend , en weer
anderen op de voeten trappend. Het waren alle ruwe , onbeschaafde
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schepsels , gewend aan zulke woeste stompen , gerend om maar weer
op te staan , telkens als ze vielen bovendien was de modder dik en
zacht om in te vallen , en hadden degenen , die zoo trapten , geen
schoenen aan de voeten.
Ze renden van de donkere open ruimte , die schepselen van den
nacht , in de nog donkerder straten.
Voort stormden zij — al maar voort ! voort ! — nu eens in dichte
massa's , dan weer in kleine , afzonderlijke groepjes sommigen noordwaarts , sommigen in zuidelijke richting , weer anderen naar het Oosten
of het Westen.
Maar van uit het Oosten kwam het geroep van de zeemeeuw.
Het kleine troepje rende stoutmoedig in Oostelijke richting. Langs
de „Rue de la Rêpublique" volgden zij den roep van hun leider. De
menigte was hier verbazend dicht opeengepakt de „Barriere Menilmontant" lag er vlak bij , en daarachter het kerkhof van „Pere Lachaise."
Het was de dichtstbijzbnde poort in de buurt van de „Temple" en het
yolk verlangde to handelen , on niet al to veel tijd to verspillen met
langs de modderige straten to vliegen on nat en koud to worden ; ze
haakten er naar , de roemrijke daden van den 14 den Juli to herhalen , en de barrieres van Parijs liever to overmeesteren door de
macht van hun onzinnigen wil dan door de kracht van wapenen. In
die hollende menigte bleven de vier mannen , met Juliette in hun
midden , volkomen onopgemerkt net alsof ze gewoon deel uitmaakten
van die ongeregelde bende.
Binnen een kwartier was „Menilmontant" bereikt.
De groote poorten van de stad werden strong bewaakt door detachemouton van de Nationale Garde , elk onder commando van een officier.
Op zijn hoogst twintig man stork — wat was dat tegenover zoo'n
overmacht ?
Wie had er ooit gedroomd , dat Pals nog eons van binnen bestormd
zou worden ?
Aan iedere poort ten Noorden , zoowel als ten Oosten van de stad
verdrong zich nu een volksmenigte , minstens vier of vbfduizend man
stork , niet wetend , wat zij eigenlijk verlangde. Iedereen was vergeten,
waarom ze zoo hard , zoo blindelings , zoo dolzinnig naar de naaste
barriêre waren gerend.
Maar iedereen wist , dat hij of zij verlangde door de barriêre heen
to komen , de soldaten aan to vallen , on den kapitein van de Garde
neer to slaan.
En met een Wilde , woeste kreet word iedere poort der stad bestormd.
Als eon gioote wervelwind verbrak het gepeupel in dien gedenkwaardigen Fructidor-nacht het cordon der soldaten , die to vergeefs
trachtten , hen tegen to houden. Mannen on vrouwen , beneveld door
brandewijn en opwinding , riepen luide — „ Quatorze Juillet" on
IS ZAL HET VERGELDEN.
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verlangden onder een stortvloed van verwenschingen en dreigementen ,
dat men de poorten zou openers.
Het yolk van Frankrijk Wilde zijn zin hebben. Was het niet opperheerscher en opperrechter van het land , de bewerker van het Noodlot
van dat groote , mooie , verblinde land ?
De Nationale Garde was machteloos de commandeerende officieren
konden slechts zwakken weerstand bieden.
Het ongeregelde vuur , dat in de duisternis en den neervallenden
regen al heel weinig kwaad stichtte , maakte alleen , dat het yolk nog
woedender word.
De motregen was overgegaan in een plasregen , een zware zomergieting , gepaard met verwijderd Bonder-fferommel en onophoudelijke
bliksemflitsen , die nu hier dan daar een fantastisch licht wierpen over
den dichten menschendrom : de grimmige gezichten met de roode
vrijheidsmuts , en de spookachtige vrouwelijke wezens met de natte ,
verwarde haren , en de magere, dreigende armen.
Binnen een half uur_ was het Parijsche yolk buiten zijn eigen
poorten.
De overwinning was volkomen. De Garde bood geen tegenstand
de officieren gaven zich over ; het groote, machtige grauw kreeg
zijn zin.
Juichend krioelde het om de versterkingen , en langs de terrains
vagues , die het door zijn wil overwonnen had.
Maar de regen viol nog steeds in stroomen neer , en met de zegepraal kwam er ook een gevoel van bevredigd zijn over de menschheid,
— een bevrediging gepaard met natte kleeren , bemodderde voeten
vermoeide , afgematte lichamen , en kelen heesch van het voortdurend
schreeuwen. Op ,Mênilmontant", waar het gedrang het dichtst was geweest , de gemoederen het hoogst gespannen, de kreten het doordringendst,
strekte zich nu voor die vermoeide opgewonden menschenmassa het
vredige , ruime kerkhof van ,, Pere Lachaise " uit.
De groote lanen vol sombere monumenten, de machtige cederboomen
door hun fantastische vertalikingen , veel gelbkend op armen van wel
honderd geesten , hielden die joelende bende gezonken menschenkinderen
in bedwang , ja boezemden hun eerbied in.
De stile majesteit van doze doodenstad scheen vol verachting neer
to zien op de hartstochten en drifter van de zuster-stad.
Instinktmatig beving de menigte een hevige angst. Het kerkhof leek
zoo donker,, zoo droevig , zoo verlaten. De bliksemstralen schenen
spookachtige processies van gestorven helden van Frankrijk to voorschijn to roepen, zwijgend tusschen de graven wandelend,
En het yolk keerde zich vol ontzetting en vol beving of van doze
uitgestrekte , eeuwige rustplaats.
Binnen de poort van het kerkhof word plotseling het geroep van
'
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de zeemeeuw vernomen , die zijn makkers riep , tot driemaal toe. En
vijf donkere figuren , in mantels gehuld , maakten zich de een na den
ander los van de menigte , en slopen voorzichtig het terrein van Pere
Lachaise " op door die groote opening in den muur , vlak bij den
hoofdingang.
Op nieuw werd het geroep van de zeemeeuw vernomen.
Zij , die het hoorden onder het yolk , rilden onder hun doorweekte ,
druipend natte kleeren. Zij meenden, dat het van een gefolterde ziel kwam,
opgerezen uit een der graven , en eenige vrouwen , de laatste goddelooze jaren vergetend , sloegen haastig een kruis en prevelden eenige
Ave-Maria's. Binnen de poorten was het vredig en stil. De doorweekte
bodem dempte elk geluid van de voetstappen van hen , die langzaam naar
het massief marmeren blok kropen , dat de graven van de onsterfelbke
geliefden — Abêlard en 11610ise — dekt.

HOO FDSTUK XXX.
B esluit.

Er valt nu nog maar weinig te vertellen.
De geschiedenis verhaalt ons , hoe het groote , al-machtige Parijsche
Yolk vol schaamte , vermoeid en druipnat , stilletjes afdroop naar zijn
woningen , nog voor het eerste hanengekraai in de dorpen rondom de
poorten der stad het aanbreken van den dag aankondigde.
Maar lang daarvoor , zelfs nog voor de kerkklokken van de grootstad
het middernachtelijk uur verkondigden , hadden Sir Percy Blakeney en
zijn troepje de kleine herberg bereikt, die zich vlak bij den versten
uitgang van , Pere Lachaise " bevindt.
Zonder een woord te spreken , als zes zwijgende geesten , waren
zij het uitgestrekte kerkhof overgestoken , en hadden het rustige logementje
bereikt , waar het geluid van de bruisende revolutie slechts verzwakt
doordrong , van achter de vredige doodenstad.
Met Engelsch goud konden ze gemakkelijk stilzwijgen en bereidwilligheid koopen van den uitgehongerden eigenaar van dat herbergje ,
daar aan den weg. Een groote reiskoets stond er al gereed , en vier
stevige Vlaamsche paarden hadden gedurende het laatste half uur
niets gedaan dan ongeduldig op den grond trappelen. Van uit het
venster van de reiskoets had de oude Petronelle , met oogen verduisterd
door tranen , angstig zitten uitkijken.
Een kreet van vreugde en verrassing ontsnapten Deroulede en
Juliette , on beiden keerden zich met een gevoel van eerbied en
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dankbaarheid tot den buitengewonen man , die dat stoutmoedige plan
in elkaar gezet en uitgevoerd had.
— Neen , vriend ! zei Sir Percy, weer speciaal tot Dêroulede sprekend,
als je eens wist , hoe eenvoudig het alles eigentlijk was. Geld kan zoo
ontzettend veel doers , en mijn eenige verdienste schijnt , dat ik daarvan
een ontzettende massa bezit. Je vertelde me zelf, hoe je voor de oude
Petronelle gezorgd had. Onder de meest plechtige verzekering , dat ze
haar jonge meesteres hier zou ontmoeten , kon ik haar er toe bewegen,
Parijs te verlaten. Ze kwam dezen morgen heel dapper in een marktkarretje hier naar toe. Ze is zoo volmaakt een vrouw uit het yolk ,
dat niemand verdenking op haar had. Wat het waardige paar betreft ,
dat deze herberg houdt : die zijn goed betaald , en met geld kan men
ge.makkelbk genoeg een koets en paarden krijgen. Mijn Engelsche
vrienden en ik hebben onze eigen paspoorten , en ook een voor Mademoiselle Juliette , die als een Engelsche lady moet reizen , met haar
oude nurse, Petronelle. Er liggen eenige fatsoenlijke kleeren voor ons
klaar in de herberg. Een kwartier hebben wij , om alles aan te trekken,
maar dan moeten we ook op weg. Jij kunt natuurlijk je eigen paspoort
gebruiken , je arrestatie is zoo plotseling geschied , dat ze nog niet is
afgekondigd , en we hebben een voorsprong van acht uur op onze
vijanden. Morgen zullen ze ontnuchterd ontwaken , en bevinden , dat
jij hen door de lingers bent geglipt.
Hij sprak op luchtigen Loon en met dat eigenaardige sleeperige ,
hem eigen , alsof hij heel banale praatjes hield in een of andere
Londensche salon , in plaats van een relaas te geven van het meest
ij
gewaagde , meest gedurfde plan , dat ooit gerptis
in het brein van
een kalm berekend man.
Dêroulede kon niets zeggen. Zijn eigen, nobel hart was zoo vol
dankbaarheid tegenover zijn vriend , dat hij die onmogelijk in een paar
woorden kon uitdrukken.
Binnen het voorgeschreven kwartier had het kleine troepje helden
zich van hun vuile , havelooze kleeren ontdaan , en verschenen nu als
welgestelde burgers van Parijs , op weg naar buiten. Sir Percy Blakeney
droeg de livrei van een koetsier van goeden huize, terwij1Lord Anthony
Dewhurst , die van een agelschen lakei aanhad.
Vijf minuten later tilde Dêroulede Juliette in de reiskoets , en niettegenstaande vermoeienis , angst , en opwinding, was het een onmetelijk
genot haar arm om zijn schouder te voelen in volmaakte vreugde
en vrede.
Sir Andrew Ffoulkes en Lord Hastings voegden zich bb hen in de
koets ; Lord Anthony zette zich naast Sir Percy op den bok.
En terwijl het Parijsche grauw zich vol verwondering afvroeg ,
waarom het eigentlijk de poorten van de stad bestormd had, werden
de ontsnapte gevangenen met halsbrekenden spoed noordwaarts gevoerd
'
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langs de modderige wegen van Frankrijk in de richting van de kust.
Sir Percy Blakeney mende zelf. Het hart , vol blijdschap , geleidde
de moedige avonturier zijn vrienden zelf tot vrijheid.
Ze hadden een voorsprong van acht uur , en de bond van den Rooden
Pimpernel had zijn werk terdege goed gedaan wel voorzien van paspoorten en met versche spannen paarden, hen bij ieder station van
een vijftig mblen opwachtend , verliep de reis, hoewel zeer vermoeiend,
toch verder zonder avonturen.
In Havre ging het kleine gezelschap aan boord van Sir Percy
Blakeney's jacht , de „Daydream", waar ze samentroffen met Madame
Deroulede en Anne Mie.
De twee dames, handelend volgens de instructies van Sir Percy,
hadden , zooals oorspronkelijk het plan was , hun reis in noordelijke
richting voortgezet tot aan het levendige zeehaven-stadje.
Anne Mie's eerste ontmoeting met Juliette was roerend aandoenlijk.
Het arme ongelukkige meisje had zich de laatste dagen , onderwijl de
reiskoets haar steeds verder en verder van Parijs wegvoerde , de heftigste
zelfverwijtingen gedaan.
Ze meende , dat Juliette dood was , en Paul de wanhoop ten prooi ,
en haar teeder hartje kromp ineen bij de gedachte , dat zij dien
doodelijken stoot had toegebracht aan den man , dien ze liefhad.
Zij was van nature geneigd tot zelfverloochening : ja! vond daar
haar geluk in. En toen den blik op Paul Deroulede's gelaat haar deed
begrijpen , dat hij haar vergeven had , was haar vreugde volkomen ,
en bleef er geen enkele bittere gedachte meer in haar hartje over.
Het was op een mooien , helderen morgen , bij het eerste ochtendgloren
van een der laatste dagen van dien gedenkwaardigen Fructidor,
dat Juliette en Paul , staande op het dek van de „Daydream" langzamerhand de Fransche kust nit het oog zagen verdwijnen.
Deroul6de had zijn arm om het geliefde meisje heengeslagen , haar
gouden lokken beroerden bij ieder briesje, zijn Wang.
— Madonna! stamelde hij.
Zij wendde hem haar gezicht toe. Het was de eerste maal , dat zij
geheel alleen waren , de eerste keer , dat elke gedachte zelfs aan
gevaar, eenvoudig een droom was geworden.
Wat zou de toekomst hun brengen daar ginds in dat mooie ,
vreemde land , waar het sierlijke jacht hen met haastigen spoed
heenvoerde ?
Engeland , het land der vrijheid , zou hen herbergen en getuige
wezen van hun geluk, hun weelde; ze tuurden vol belangstelling naar het Noorden , waar nog verborgen voor hun blik aan
den verren horizon de witte klippen van Albion lagen , onderwijl
de mist in haar alles uitwisschende omarming , de kusten van
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het land , waar beiden zoo leden , waar beiden leerden elkaar lief to
hebben , aan hun oog onttrok.
Hij omvatte haar vol teederheid.
Mijn vrouw , fluisterde
Het morgenrood speelde door haar gouden lokken hij hief haar
gezichtje tot zich op , en hun zielen vonden elkaar in een langen ,
innigen kus.
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