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HOOFDSTUK I.

Het dorpsplein vormt een grooten, onregelmatigen driehoek; in het midden staat een eik , en in zijn schaduw de
dorpspomp.
Het is een oude eik. De menschengeslachten komen en
gaan, maar deze eik is gebleven. Hij overleeft de menschen,
maar wat is ook het leven van een mensch ! Zeventig,
tachtig jaren wordt hij , en dan is 't uit. Wordt hij ouder,
dan voelt hij zich vreemd ; hij heeft zijn vrienden en magen
op het kerkhof liggen, en hij is achtergebleven als een
eenzame verdorde halm op het kale stoppelveld.
Het is een oude eik ; hij heeft de stormen van twee
eeuwen getrotseerd, en van den grond tot zijn top gemeten,
is hij meer dan vijf-en-twintig meter hoog.
Hij staat daar kloek en rustig, in de majesteit van
zijn groen gebladerte. De bladeren bewegen zich niet, behalve
in de hooge kruin; daar strijkt het zomerwindje doorheen
en het ruischt in den top van den boom.
Als die eik eens spreken kon ! Als hij eens kon vertellen,
wat er in zijn schaduw is afgespeeld!
Hier hebben de Hugenoten hun openbare vergaderingen
gehad ; hier , in de schaduw van dezen eik, heeft het getrappel
weerklonken van hun paarden, als zij zich gereed maakten
voor den strijd. Zij verdedigden hun geloof, hun Bijbel
met het zwaard in de vuist; zij streden voor de vrijheid
der consciëntie; zij waren Calvinisten.
Zij streden en bezweken. Dit dorpsplein werd gekleurd
met hun bloed; zij werden vervolgd, verpletterd, en deze
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eik, die in den herfst zijn eikels draagt, droeg op zekeren
winter nog eenmaal vrucht.
Het waren edele vruchten; het waren de doode lichamen
van Gods heiligen, die daar wel hingen tot een spijze voor
de roofvogels, maar wier namen in Gods handpalmen waren
gegraveerd.
Het is warm, maar het dorpsplein ligt in de schaduw,
en terwijl de zon gloeit op de daken der huizen, is het
koel in deze schaduw.
Het is een koud , nat voorjaar geweest, maar de Junimaand
heeft den zomer gebracht; de huismusschen zitten droomerig
op de nokken der daken, en van de akkers stijgt een warme,
vochtige damp op.
Het dorpsplein is aan zijn drie zijden omzoomd door een
aantal eenvoudige, slechts één verdieping hooge huizen,
zij zijn half van steen, half van hout opgetrokken, terwijl
de ramen, de luiken en de luifels slechts ten deele zijn
geverfd.
De smederij komt op het dorpsplein uit, en de groote
geteerde deur staat wijd open. Er ligt een groot vuur op
het fornuis, en buiten, vóór de smidse , staat de verweerde
hoefstal.
Maurice G a t a u 1 is druk aan het werk. Hij draagt een
leeren schootsvel; hij houdt met een ijzeren nijptang een
gloeienden bout op een aambeeld vast, en hij slaat met den
hamer, dat de vonken wijd en zijd rondspatten.
Hij is over de vijftig; er zijn reeds grijze plekken zichtbaar in zijn haar, doch zijn kracht is nog ongebroken. Hij
heeft hart voor zijn werk ; hij is werkzaam , ijverig en duldt
geen luiheid.
Een jonge man van drie en twintig jaar, met een schrander,
innemend gelaat, helpt hem in de smidse. Paul is de oudste
zoon van Maurice G a t a u l , en de gelijkenis met zijn
vader is onmiskenbaar.
„Daar heb je Jean F a r e !" zegt Paul tot zijn vader.
„Jean Fare!" meent Maurice Gataul, terwijl hij den
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gloeienden bout in een bak water dompelt -- „wat moet
die man ?"
Het water sist, en de hoefsmid neemt er den bout weer uit.
„Misschien heeft hij nieuws !" zegt Paul.
„Nieuws — kroegpraatjes !" roept zijn vader, terwijl hij
de hand aan een beschadigde ploegschaar slaat, „ik ken
dat wel. Zoo'n kroeghouder beleeft goede dagen — help
mij eens met de ploegschaar, P a u 1 !"
Jean F a r e heeft een houten pijp in den mond, terwijl
hij, met de handen op den rug, op zijn lange beenen bedaard
komt aanstappen.
„Goeiën dag, menschen !" zegt hij , en hij zet zich op een
dwarsbalk van den verweerden hoefstal.
„Wat is het heet !" zegt hij. Hij blaast de rookwolken
uit, en strijkt met de hand over het opdrachtig gelaat.
Maurice noch zijn zoon antwoorden; in den hoek der
smederij liggen heel wat gereedschappen , die op reparatie
wachten, en zij hebben wel wat anders te doen dan te
luisteren naar de onbeteekenende taal van een praatzuchtigen herbergier.
Zij werken driftig door, want zijn gezelschap hindert hen.
Maar Jean F a r e stoort zich daar weinig aan ; hij blijft zitten
op den dwarsbalk van den verweerden hoefstal, en veegt
zich met een vuilen zakdoek het zweet uit den rooden,
dikken nek.
„Hé, L u c !" roept hij tot een voorbijganger -- „weet je
geen nieuws?"
„Uit Parijs ?"
„Ja, uit Parijs !"
„Dat zou ik jou willen vragen !" is het antwoord.
Luc de P air werpt, terwijl hij dit zegt, het baaltje meel,
dat hij bij den molenaar heeft gehaald, op den grond, en
zet zich naast den kroeghouder op den dwarsbalk.
„Wel foei!" zegt hij — „wat is het heet! Ik zweet als
een otter !" en hij veegt zich met de mouw het zweet van
zijn grove tronie.

4
„Hoe staat er de molenaar onder ?" vraagt Jean F a r e.
„De molenaar ? Hij lacht er om ; hij noemt het storm in
een glas water !"
Jean F a r e stut de ellebogen op de dijen, spuwt op
den grond, en maakt het gebaar van de keel afsnijden.
„Mij den hals af!" zegt hij, „als die aap binnen vier
weken geen toontje lager zingt !"
„'t Is te hopen," zegt Luc de Pair; „de aristocraten en
de molenaren kleeden ons heelemaal uit en wij moeten
hongersnoodprijzen betalen."
Lu c de P air heeft een groot hoofd en een korten,
platten neus, waarom hij de platneus wordt genoemd ; hij
heeft een trage, luie natuur, en zijn voornaamste streven
is om zonder werken aan den kost te komen.
Hij staart in de vlammende sintels van het smidsfornuis,
en het krachtige zuchten van den blaasbalg hoorend, zegt
hij op gedempten toon : „De kerels lijken wel gek, om zoo
hard te werken !"
„Die niet werkt, zal ook niet eten !" roept een schrale,
magere gestalte achter hem, terwijl hij een forschen slag
op zijn schouder voelt.
Luc de Pair kijkt bijna verschrikt om. „Wat drommel,
M a t t h i e u , ben jij dat !" zegt hij, en hij lacht.
Jean F a r e echter lacht niet. „Werken de aristocraten
dan?" vraagt hij op norschen toon ; „ik meen, dat hun
voornaamste werk bestaat in het afranselen van hun onderhoorigen."
„Het wordt me hier te heet !" zegt Luc de P a i r.
De eik raakt slechts met het uiterste van zijn schaduw
deze plek, en de kleine groep zet zich op de oude bank,
die tegen den eikestam leunt.
„'t Is hier beter," zegt Luc ; „hier bekomt een mensch !"
en hij werpt de luie beenen over elkander.
De politieke gebeurtenissen worden nu met grooten ijver
besproken, en de kleine groep dijt uit. Zij wordt grooter.
De schoenmaker met zijn buitensporigen neus, de klokken-
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luider, de nachtwacht, de burger en de boer, die hier voorbijkomen — de meesten hunner staan stil ; zij werpen hun
duit in het zakje en spreken over de toekomst.
In dit spreken ligt een onmiskenbare en opmerkelijke
ernst.
Jean F a r e denkt slechts aan zijn kroeg, en Luc de
Pair slechts aan een zoet luieren, terwijl zij de politieke
gebeurtenissen bespreken, maar Jean F a r e en Luc de
Pair vertegenwoordigen geenszins het volk. Dit volk, de
ziel van dit volk, is door een groote en hevige onrust aangetast. Men weet niet, wat er gebeuren zal, niemand weet
het, maar de onrust vervult dit volk als de lucht onze longen. Die onrust heeft den Koning aangetast op zijn gouden
troon, en den bedelaar in zijn arme stulp. Een geheimzinnige en onweerstaanbare vloedgolf heeft het schoone
Frankrijk onderwield en opgetild; nu drijft het weg, en
niemand weet waarheen.
Die Jean Faire met zijn opgezwollen jenevergezicht
en die Luc de Pair met zijn platten neus zijn maar als
het schuim, dat op de oppervlakte drijft, en om het volk
te kennen, moet men dieper dalen.
Doch men behoeft dit dorp niet te verlaten, om de ware
vertegenwoordigers van het lijdende volk te vinden. Zij
staan hier, in de aangroeiende groep, in de koele schaduw
van den eik, in hun havelooze plunje. Hun spieren zijn
vereelt van het werken; hun ruggen zijn gekromd door het
zwoegen, jaar in, jaar uit.
Zij hebben honger geleden -- 't is nog honger lijden.
Doch dat is niet het ergste; dat hun vrouwen, hun bloeden
van kinderen moeten honger lijden, dat is erger.
Op gindschen heuvel — op een half uur afstands — staat
het kasteel. De bewoner van dit kasteel is de heer van het
dorp, en zooals dit kasteel met zijn torens en transen zich
fier en stout opheft boven de schamele hutten aan zijn voet,
zoo verheft zich de trotsche zin van den Graaf boven het
volk. De ijzeren band, dien zijn onderhoorigen als ketting-
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honden om den hals hebben gedragen, mag afgeschaft zijn,
de verdrukking is niet afgeschaft, en de hand van den adel
rust op het volk als de hand van P har a o I I op de kinderen I s r a ë l s bij de tichelovens van Pitom en Raamses.
Doch er is verschil onder de aristocraten ; het zij g niet
allen beulen ; er zijn er bij wie niet alleen de stand maar
ook het karakter van adel is.
„Baron F a u r at is een mild en vriendelijk heer !" zegt een
boer van het benedeneinde van het dorp ; „hij heeft zijn
onderhoorigen de helft van hun schuld kwijtgescholden !"
zegt een tweede ; „hij heeft den schandpaal afgeschaft !"
roept een derde.
Jean F are is het met die hulde echter niet eens. „De
baron wordt bang," zegt F a r e ; „hij ziet het onweer groeien,
en wil het volk tot vriend houden."
En verscheidenen zijn er, die het met deze nadere toelichting eens zijn ; het is geen wonder — het is zoo zwaar
voor den armen mensch, om het goede van zijn naaste te
gelooven !
Doch de jonge Paul G a t a u l is het met die toelichting
volstrekt niet eens. „Malle praat !" roept hij ; „baron F a ur a t kent geen vrees, maar hij houdt van het volk, en
daarom handelt hij zoo."
Hij was bezig, om den ouden mageren schimmel van
voerman C h a r e t t e te beslaan, terwijl hij dit zeide. Hij
had de grove woorden van den herbergier goed verstaan,
en het ergerde hem dat, Je a n F a r e den goeden naam van
den Baron belasterde.
,,Gooi maar los, Ja co t!" zei hij daarop en de leerjongen
gooide het touw los, waarmede de poot van den schimmel
aan den dwarsbalk van den hoefstal was vastgebonden.
Paul wierp het schootsvel af; „ik zal den schimmel wegbrengen," zeide hij tot zijn vader, en den halster nemende
passeerde hij met den schimmel het dorpsplein.
Francois Charette woonde een aardig eindje weg;
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aan den anderen kant van het dorp, midden in het veld.
De magere schimmel werd geducht door de muggen geplaagd; hij schudde den grooten kop, terwijl hij met den
staart de flanken sloeg. Maar het hielp weinig, de muggen
gonsden in zwermen om hem heen en aasden op zijn bloed.
Paul keerde zich om, om er enkele dood te slaan. Hij gaf
het echter spoedig op; „een koppig ras !" zeide hij, en met
den schimmel achter zich, wandelde hij de dorpsstraat uit.
De dorpsstraat was met harde, ongelijkmatige keien geplaveid. Zij werden uit de naburige steengroeven gehaald ;
de mooie, gave keien gingen naar de groote steden, om er
de straten mee te plaveien, en het dorp Artais was blij met
den afval.
Het was vandaag dan al bijzonder rumoerig in het dorp.
De vrouwen verschenen in de huisdeuren; zij lieten het
huishouden in den steek en bespraken met levendige gebaren de politieke gebeurtenissen. Zelfs de jeugd was door
een eigenaardige onrust aangetast; zij deden niets dan soldaatje spelen, en de ouden zeiden : „Dat beteekent oorlog."
Men hield den jongen hoefsmid staande.
„P a u 1," werd hem gevraagd, — „weet ge niets ?"
„Wat zou ik weten !" zeide hij ; „de kroeghouder en de
platneus maken een groot lawaai bij de dorpspomp, maar
iets bijzonders weet ik niet !"
„Heeft Constant dan niet geschreven?"
Hij schudde het hoofd. ,,Neen," zeide hij : „C o n s t a n t
heeft in geen weken geschreven."
Constant was zijn broeder, en Constant was negentien jaar. Hij diende bij het leger; hij lag te Parijs in
garnizoen.
Hij was vrijwillig gegaan, doch niet met den wil van zijn
ouders. Zij hadden genoeg hun best gedaan, om hem het
plan uit het hoofd te praten; het had echter niets geholpen. Constant ging zijn eigen weg; hij liet zich door
niemand raden — zelfs door zijn moeder niet, die hem met
smart had ter wereld gebracht.
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Paul had thans de dorpsstraat achter zich ; de stap van
het paard smoorde in het mulle zand, en de hoefsmid sloeg
een zijlaan in.
De merrie liep achter hem aan, met gebogen kop, in een
langzamen, bedachtzamen tred, terwijl de manen en de staart
in onophoudelijke beweging waren.
Zij was zoo dor als een lat; men kon haar ribben tellen.
Zij rekte den schralen strammen nek , om de kleine grasbosjes machtig te worden, die langs den kant opschoten, en
zij sloeg er, als zij kans kreeg, de lange gele tanden gulzig in.
Aan het einde der laan stond de woning van F r a n c o i s
C h a r e t t e. Het dak was met stroo gedekt, en onder een
afdak was de stal. Paul wist er goed den weg; hij zette
den schimmel aan de krib, en vond een kleine mand met
klaver, die hij het hongerige dier voorzette.
Hij moest bukken om de lage huisdeur binnen te komen.
Hij vraagde naar C h a r e t t e, doch C h a r e t te was niet
thuis; de vrouw echter wel, en zij verwachtte elk oogenblik de komst van haren man.
Hij had den bles voor den vrachtwagen gespannen en
was naar de stad gereden. Dat d eed hij elken Woensdag,
omdat het dan markt was in de stad ; licht liep hij eenig
vrachtgoed op, en verdiende een stuk broods.
„'t Is tegenwoordig toch maar een schrale bedeeling,"
zeide de vrouw; „het is een heele toer om met eer door
de wereld te komen."
Paul zag drie kleine kleuters onder de fafel rondscharrelen.
„Hoeveel kinderen heb jullie eigenlijk ?" vraagde hij.
„Tien," antwoordde ze, „en de oudste is dertien jaar."
„'t Is van belang," zeide hij met een ernstig gezicht, maar
nu schoot de huismoeder toch in een helderen lach.
„Ja, ja, daar zou je wel eens bedenkelijk bij kijken,
G a t a u l," zeide ze ; „ik hoor dat je ook spoedig in het
huwelijksbootje zult stappen."
„Met wie ?" vraagt Paul Gat a u 1.
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„Met wie ? Dat is nu ook een vraag ! Met wie anders dan
met Madeleine Rachefo rt uit de bergen?"
„Ach zoo !" zeide Paul Gat a u l — „'t is goed dat ik
het weet!"
De wakkere huismoeder keek hem toch verwonderd aan,
maar dan zette zij de zuigeling op den grond tusschen een
paar stoelen, en ging naar buiten om naar haren man uit
te kijken.
Gat a u l was hier reeds dikwijls geweest; het crucifix
op de kast, en het portret van den heiligen koning L o d ew ij k IX van Frankrijk aan den vochtigen muur zag hij
niet voor den eersten keer.
Het huisgezin van F r a n c o i s C h a r e t t e was Roomsch.
Bijna het geheele dorp was Roomsch, en bijna geheel
Frankrijk was Roomsch.
Het was lang geleden, dat het derde deel van Frankrijk
uit Protestanten bestond ; zij waren verdrukt, mishandeld,
en de voorvader van Koning L o d e w ij k XVI had hen
het land uitgejaagd. Maar zij waren niet uitgeroeid met
wortel en tak; in de woeste bergen, ten Oosten van dit
zonnige dorp der valleien, waren zij met duizenden te vinden, en de familie van Maurice G a t a u l , den dorpshoefsmid, behoorde er toe.
De Protestanten werden geduld, maar werden daarom
nog niet gerespecteerd. N e c k e r had het tot minister van
Financiën gebracht, en hij was Protestant, doch dit feit
stond op zichzelf. Voor de Calvinisten in Frankrijk was de
kans op een staatsbetrekking even gering als voor de Katholieken in de Nederlandsche Republiek, én de godsdienstvrijheid was een vreemd woord. Reeds sedert eeuwen was
men het begonnen te spellen, maar toch werd het woord
niet begrepen en de scheiding van Kerk en Staat werd beschouwd als een noodlottige loswrikking, die zoowel voor
het volk als voor den godsdienst de schromelijkste gevolgen
moest na zich slepen.
Doch onder de Regeering van Koning Lode wij k XV
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waren vreemde meeningen in het schoone Frankrijk ingeslopen. Men had ze vroeger nooit in het openbaar gehoord;
de geleerdste mannen begonnen in welsprekende bewoordingen te pleiten voor de rechten van den mensch, en in
de schitterende ontvangkamers der aanzienlijkste huizen
werden de bouwstoffen opgestapeld voor een nieuwe wereld.
Paul Gat a u 1 kende de Encyclopedie, het groote woordenboek der Fransche wijsgeeren Diderot , d'A l e m b e r t ,
Rousseau en anderen. Hij was maar een eenvoudige hoefsmid, maar in zijn leerjaren was hij in Parijs geweest, en
hij had een onderzoekenden, nadenkenden geest. Hij had
de acht-en-vijftig deelen der Encyclopedie doorsnuffeld, en
zijn geest was er door in verwarring geraakt.
De aanhangers dezer Encyclopedie waren vol geestdrift
voor hare meeningen. Zij noemden de Encyclopedie de
schoonste onderneming, het meest practische gedenkteeken
van den menschelijken geest — een schitterende eerzuil
der menschelijke rede ! Zij was de Arke des Verbonds ; die
haar geen wierook zwáaide, bewees daarmede de bekrompenheid van zijn kennis, en de banvloek werd geslingerd
over allen, die voor haar niet nederknielden.
Voltaire had bijdragen geleverd voor de Encyclopedie.
Hij had zich in zijn hoogmoedige nederigheid een harer
bedienden genoemd, en hij had het fonkelend staal van
zijn vernuft gebruikt om daarmede het christendom in de
hartader te treffen.
Voltaire was reeds elf jaren dood ; hij was niet moede
geworden, om over de Roomsche Kerk en de geloovige
Protestantsche leeraars de fiolen uit te gieten van zijn bijtenden spot, en hij was in wanhoop gestorven.
De familie der G at a u 1 s was een vroom godvruchtig
geslacht, doch Paul en Constant stonden niet, waar
hunne ouders stonden.
Paul scheen bedaard zijn weg te gaan; het leek wel,
dat hij de voetstappen van zijn vader drukte, en toen hij
het daarstraks voor Baron F a u r a t opnam, stond hij waar-
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lijk niet aan den kant der Revolutie. Doch hij stond evenmin aan den anderen kant. Zijn vader was een beslist antirevolutionnair, al had hij dien naam nooit gehoord ; Paul
was het echter niet. Hij was vervuld van de onrust, die
Frankrijk verteerde, en zijn jong, bruisend bloed geraakte
in groote opwinding, als hij dacht aan de mogelijkheid, dat
na zooveel jaren van tyrannie en verdrukking het gezegend
rijk des vredes zou nederdalen op deze aarde.
Maar de geestdrift der revolutionnaire ijveraars was hem
vreemd; hij was er niet zeker van, dat de Revolutie de
gouden eeuw zou brengen. Hij twijfelde ; hij stond op den
tweesprong, en het schemerde voor zijn heldere, bruine
pogen.
„Komt de baas eindelijk ?" vraagde hij, en vrouw C h ar e tt e antwoordde : „Hij komt ; hij is de bocht bij de steengroeve reeds voorbij."
Paul ging nu naar buiten; hij hoorde het kraken van
den vrachtwagen, die door het mulle zand stommelde, en
het geroep van den voerman : „Voort, bles — voort !"
C h a r e t t e met zijn krachtige, inééngedrongen gestalte
liep naast den wagen; hij had de zweep in de ééne, en de
leidsels in de andere hand. Hij reed van de bocht dwars
over de roggeakkers het erf op, en hield vlak bij het afdak
halt, terwijl een schaar kinderen hem omzwermde.
„Vader, zet ons op het paard, en zóó den stal in !" riepen de kleine kleuters. Dat placht hij trouwens gemeenlijk
te doen, als hij thuis kwam van de reis, want hij hield
heel veel van zijn kinderen. Doch vandaag deed hij het
niet. Hij maakte de hennepen strengen los en zeide : „'t Is
God geklaagd !"
„Wat is God geklaagd ?" vraagde de jonge smid, en de
voerman zeide, over 't paard heenkijkend : „Zoo, ben jij
daar, Paul — heb je den schimmel beslagen ?"
„'t Is al in orde," zeide P a u 1, „maar wat is er gebeurd ?"
C h a r e t t e greep het paard bij den toom, en terwijl
Paul de burrie vasthield, spande hij het uit. Toen stootte
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hij het hek open, dat het erf van den graskamp scheidde,
en hij joeg er den bles in.
Er kwam een groen waas over den schralen kamp. „Het
gras is vandaag gegroeid !" merkte hij op; „'t is toch een
kleine vergoeding bij al de ellende."
Hij was barmhartig over zijn dieren; het ging hem aan
het hart, dat zij zoo mager waren.
„De schimmel kan er nog wel bij," zeide hij dan ; hij
haalde het paard uit den stal, en joeg het bij den bles : in
den graskamp.
De oude kameraden hinnikten van blijdschap, toen zij
elkander zagen; zij maakten een paar kluchtige sprongen,
en maaiden met de tanden het korte gras af.
„Nu, wat is er dan toch gebeurd?" vraagde Paul met
ongeduld.
,,Ik zal het je dadelijk zeggen," was het antwoord ; door
Paul gevolgd, trad hij de woning binnen, en hij groette
zijn vrouw.
„schep gauw het eten op !"
„Moeder," zeide hij
Het was een poover maal: karnemelk met roggebrood er
in gebrokt. Geen vleesch, geen spek, geen aasje vet was er
op de tafel te zien, maar het maal smaakte toch uitstekend.
C h a r e t t e had honger ; hij stak den grooten lepel diep in
de aarden pan en smulde.
Nu werd hij ook spraakzamer.
„Kijk, Paul," zeide hij, „verleden maand 1 ) werd te Versailles de nationale vergadering geopend."
„Ik weet het," antwoordde de jonge smid. „De Koning
opende de vergadering; zij bestond uit 300 adellijken, 300
geestelijken en 600 burgers."
,,Maar ge weet niet, dat ze onderling ruzie hebben gekregen."
„Toch wel, C h a r e t t e. Het liep over de stemming. De

1) Den 5den Mei 1789.

13
adel en de geestelijkheid wilden naar de standen, de burgerij naar de hoofden stemmen."
De voerman keek verrast op.
„Hoe weet je dat?"
„Rachefort vertelde het mij."
„Zoo — R a c h e fort de berggids, ik dacht het wel ! Ik
wil je niet beleedigen, Paul, maar dit is mij duidelijk,
dat het er met onzen Koning treurig bijstaat, zoo hij het
van zijn Protestantsche onderdanen moet hebben."
„Hebben zij dan zooveel reden, om de Bourbons aan
te hangen ? Denkt gij, dat ze de dragonades vergeten zijn ?
Maar laat dat rusten — wat is er verder gebeurd ?"
„De derde stand, de burgers, hebben een aparte vergadering belegd en gezworen, dat zij niet zullen uiteengaan,
voordat Frankrijk een nieuwe staatsregeling heeft gekregen."
G a t a u 1 sloeg met de vuist op de oude, wormstekige
tafel.
„'t Is kras !" zeide hij.
C h are t t e keek hem aan met wrevelige oogen.
Ge zijt er natuurlijk blij om ?"
„Blij ? Dat betwijfel ik. Ik ben verblijd noch bedroefd,
maar verbaasd — dat ben ik."
„Hé," zeide Charette — „dat is wat nieuws." Hij was
geen twijfelaar zooals Paul G a t a u 1, hij nam een beslist
standpunt in.
„'t Is Revolutie," barstte hij uit — „'t is majesteitsschennis."
Hij begon nu op den bodem van de aarden pan te
komen ; moeder Charette zat tegenover hem, en trapte
het spinnewiel.
„Een deel der geestelijkheid zal met de burgers medegaan," zeide Pau 1.
Charette legde den lepel neer.
„Ja, dat is juist het ongeluk !" zeide hij nadrukkelijk.
„Zoo de adel en de geestelijkheid pal en eendrachtig oprezen ter verdediging van den troon, zou er hoop zijn, doch
nu ziet het er droevig uit."

14
Charette had het arm ; hij leefde van de hand in den
tand, en er waren oogenblikken, waarin hij met bange
vaderzorg op zijn wurmen van kinderen neerzag. Maar
hij behoorde tot de getrouwen des lands; niet om loon
maar uit overtuiging diende hij den vermolmden troon der
Bourbons, en hij gaf een loffelijk en schitterend voorbeeld
van plichtsbetrachting, waar velen der machtigsten, met de
laffe broeders van den Koning voorop, slechts uit eigenbelang den troon verdedigden.
G a t a u 1 stond nu op. „Ik ben met een kachel gereedgekomen voor den Graaf," zeide hij ; „als ge morgen met
den vrachtwagen passeert, kunt ge haar opladen."
„Een kachel ?"
„Ja, een kachel — een mooi stuk werk. Hij is voor
jonkheer Th é o b a 1 d bestemd."
„Ik heb nog nooit zoo'n ding gezien, P a u 1. Enfin, ik zal
ze morgen halen, en dan rekenen we metéén af."
„'t Is goed," zeide P a u 1. Hij gaf Charette en diens
vrouw de hand ; hij begon nu haast te krijgen, en spoedde
naar buiten.
De stralen der Junizon vielen schuin door het gebladerte der
noteboomen, die de laan omzoomden, en in de verte kwam een
rijkoets de heuvelen af in de richting van het kasteel.
„De koets van den Graaf !" dacht de jonge smid. Er stond
een lakei op de wagentree, en de koetsier klapte met de
zweep, dat het een aard had.
„De koetsier mocht wel wat voorzichtiger zijn," meende
Paul G a t a u 1; het gaat van de hoogte af, en die beide
vossen lijken mij ook niet de makste."
Hij bleef even staan met de hand boven de oogen.
„De kerel is bepaald dronken !" mompelde hij, terwijl
zijn scherpe oogen het voorthossende rijtuig opnamen.
Er was in den rijweg een scherpe bocht, die aan een
vroeger geëxploiteerde diepe steengroeve paalde, en het
rijtuig moest deze bocht voorbij. Het was dezelfde bocht,
die vrouw C h a re t t e zooeven bedoelde.
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G a t a u 1 zag, dat de Graaf uit het open raam van het
portier keek; hij wilde blijkbaar met den lakei spreken,
doch 't rijtuig bonsde tegen een zwaren klipsteen, en de
lakei verloor zijn evenwicht. Hij sloeg achterover van de
wagentrede , en de beide vossen stormden, de korte ooren
plat tegen den nek gelegd , voort in de richting van de gevaarlij ke bocht.
De koetsier kon de goeddoorvoederde , vurige paarden
niet meer baas; hij hield zich in een vaag besef van den
hachelijken toestand met beide handen krampachtig vast
aan de leuning van den bok, en zoo de jonge hoefsmid
helpen wilde, moest hij zich reppen.
Hij kon de paarden voor zijn. De bocht in den rijweg
bevond zich op geen veertig pas afstands achter de woning
van C h a r e t t e, en zoo hij dwars den akker over stak,
was hij er bijtijds.
Maar hij mocht zich niet bedenken; hij moest voortmaken; er was geen seconde te verliezen.
Hij aarzelde geen oogenblik; op een draf liep hij langs
den rand van den akker, kwam uit de bocht, en hoorde
het gebriesch der snuivende paarden.
De koets in hare hemelsblauwe, met goud afgezette kleuren slingerde, als een schip op de hooge zeeën; de koetsier
was van den hoogera bok getuimeld, en de jonge smid
hoorde een jongensstem roepen : „Help, help !"
T h é o b a 1 d staarde met een verschrikt gelaat uit het
portier. Hij zou uit het rijtuig zijn gesprongen , zoo zijn
vader het had goedgekeurd , maar de Graaf vond het een
dwaasheid. „Het is het gevaarlijkste, wat gij zoudt kunnen
doen ," zeide de Graaf; „blijf bedaard zitten , en alles zal
goed afloopen."
Hij vertoonde geen spoor van vrees of schrik , maar hij
was woedend op den koetsier. „Die Pierre," zeide hij —
„die ellendeling, die dronkenlap !"
Den dertienjarigen jongen zat echter de schrik in de
leden. Hij was daarstraks zijn vader tegemoet gewandeld ,
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en had de verlaten steengroeve goed gezien. Zij was wel
twintig voet diep ; op den bodem groeide het onkruid, dat
hoog opschoot tusschen het vergruizelde graniet.
De beide goudvossen waren nu volkomen op hol geslagen.
Zij waren dol van angst; het schuim spatte van hun flanken. Zij raasden rechtuit , zonder iets te zien , en zij moesten met het rijtuig onvermijdelijk in de klove neerploffen,
zoo er geen uitkomst kwam.
Doch daar , op twintig pas afstands , stond de jonge smid.
Hij stond midden op den rijweg, zijn bovenlijf naar voren
gebogen, en hij hield ' de armen gestrekt.
T h é o b a 1 d had hem meer gezien, doch slechts met een
vluchtig oog.
Thans echter ontmoetten hun blikken elkander, en dit
oogenblik , terwijl hij in doodsgevaar verkeerde , zou hij
nooit vergeten.
Paul Ga t a u 1 stond daar kloek en onverschrokken in
zijn jonge , frissche kracht. Hij had de mouwen opgestroopt; de spieren van zijn armen schenen te zwellen, en
hij had de voeten met vastberadenheid op den rijweg neergezet : midden in het spoor , op tien passen voor de scherpe
bocht.
T h é o b a 1 d kon het niet aanzien ; hij trok het hoofd
terug uit het portierraam. Voor deze woeste, hollende paarden was niets bestand ; zij zouden onder hun ijzeren hoeven alles verpletteren , wat hun in den weg kwam. Hij
rilde ; hij vouwde de handen en sloot de oogen, terwijl de
Graaf riep : „Die Pierre -- die dronkenlap !"
Plotseling kreeg het rijtuig een schok, alsof het tegen
een muur bonsde ; de Graaf rees verbaasd overeind , en
hoorde met een krachtige stem schreeuwen : „Sta!"
„Ah — Paul Ga t a u 1 !" zeide de Graaf. Het rijtuig schen
een sprong te maken naar voren; met een uiterste inspanning rukte Paul de steigerende paarden naar omlaag, en
toen stonden zij stil : op twee pas afstands voor de bocht.
De jonge smid streelde hen met de hand over den nek.
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„Stil, paardjes !" zeide hij, — „stil !" En zij stonden stil,
maar hun neusgaten brieschten, en hun flanken rilden.
De Graaf opende het portier, en stapte met T h é o b a l d uit.
„Indien u het goed vindt," zeide Paul, „dan zal ik de
paarden uitspannen ; zij zijn hevig geschrokken."
,,'t Is goed," antwoordde de Graaf, „doch waar is P i e r r e
gebleven , die ellendeling ? Hij was stom dronken -- Lazaire, ga hem zoeken!"
L a z ai r e was de lakei; met een gekneusden arm kwam
hij aanzetten , en hij haastte zich, om den koetsier te zoeken.
P i e r r e was weggekropen. Hij was door den schrik en
de buiteling van den hoogen bok geheel nuchter geworden,
en had zich verscholen in de groene boschjes langs den
weg. Hij vreesde den Graaf te ontmoeten , en had den statigen koetsiershoed , die hem licht verraden kon , naast
zich neergezet.
De lakei deed zijn best , om den koetsier te vinden. „Kom
maar gerust te voorschijn ," fleemde hij ; „mijnheer de Graaf
is volstrekt niet kwaad meer ; mijnheer de Graaf is enkel
maar bezorgd , dat gij gekwetst zult zijn."
De koetsier echter hield zich doodstil; van de grafelijke
bezorgdheid was hij volstrekt niet overtuigd , en hij achtte 't
geraden , voorloopig niet onder de grafelijke oogen te komen.
De lakei moest dus onverrichter zake terugkeeren , en de
Graaf was woedend.
„Die ellendeling, die dronkenlap !" schreeuwde hij -- „o,
als ik hem onder mijn oogen krijg!"
De jonge T h é o b a l d met zijn fijn aristocratisch gezicht
was intusschen den hoefsmid genaderd. „Ik verneem , dat
gij P a u I Ga ta u 1 zijt ," zeide hij — ,,ontvang mijn hartelijken dank voor uw menschlievende daad !"
Hij stak P au 1 de smalle hand toe, en zij rustte voor
een oogenblik in de geblaakte smidshand.
„Maar gij bloedt," zeide hij hartelijk ; „wacht even -- ik
zal voor een kompres zorgen !"
Hij snelde naar een kleinen vijver vlak in de buurt,
2
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doopte er zijn geborduurden batisten zakdoek in en reikte
dezen over aan den jongen man.
„U bent wel vriendelijk ," zeide G at a u 1 met een kleine
verlegenheid; hij legde de kompres op de gekwetste wang,
en zijn bloed kleurde den witten doek.
De Graaf fronste h et voorhoofd. Het hinderde hem toch,
dat de zakdoek met het grafelijke wapen als kompres moest
dienst doen bij een verachten dorpeling, maar er was niets
aan te doen. De Jonker veroorloofde zich telkens die eigenaardigheden ; hij maakte zich veel te ge meenzaam met het
mindere volk; de Graaf had er hem reeds herhaaldelijk
voor gewaarschuwd.
Hij , de Graaf, had het bloed in Ga t a u 1 s gelaat ook
wel gezien, maar dat was toch geen reden , om het verschil
van stand uit het oog te verliezen. Hij was even goed
erkentelijk als zijn zoon, maar de Jonker kwam met een
koude kompres aandragen, en vergat zijn waardigheid,
terwijl hij , de Graaf, in den zak tastte , en zijn waardigheid
bewaarde.
Hij had een goudstuk tusschen de slanke, aristocratische
vingers; nam Paul Gat a u 1 het aan, dan waren zij quitte.
G a t a u 1 zou het natuurlijk aannemen , dat sprak van zelf.
Dat mindere volk was altijd hongerig ; het hield de bedelhanden altijd uitgestrekt, en de jonge smid zou niet holderdebolder door den roggeakker zijn komen maaien , zoo hij
niet op een belooning had gerekend.
„Hier, G a t a u 1 !" zeide de Graaf -- „voor je moeite !"
De Graaf stond daar met het goudstuk tusschen de vingers, doch Ga t a u l stak de handen in den zak.
„Neem maar aan !" zeide de Graaf , die aan een misverstand geloofde, doch de smid schudde het hoofd.
„Dank u !" zeide hij -- „dank u wel , mijnheer de Graaf!"
L a z a i r e , die de paarden bij den teugel hield , stond
den jongen man met open mond aan te staren.
„Dat is sterk !" mompelde L a z a i r e; „hij versmaadt een
gouden Lode w ij k — bij mijn ziel ! nu krijgt hij niets."
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De Graaf dacht er niet anders over. Hij had in 't eerst
gemeend, dat Gataul uit schuchterheid den Louis d'or
had geweigerd, maar nu doorgrondde hij de zaak. Het was
inhaligheid, gulzigheid en anders niets. Het goudstuk was
hem niet voldoende ; hij had er honderd moeten hebben
met een boerderij incluis.
„Kom," zeide de Graaf tot T h é o b a 1 d -- „wij hebben
hier niets meer te doen. L a z a i r e , breng de paarden naar
den stal, en laat dan het rijtuig halen !"
„We moeten toch afscheid nemen van Paul Gat a u l ,"
zeide T h é o b a 1 d , en hij strekte de hand reeds uit naar
Gataul.
» Neen," zeide de vader , „dat is niet noodig. Ik verzoek
u dringend, om u met zulk volk niet af te geven. Zij zijn
nooit tevreden ; ge hebt het zelf gezien — kom, T h é o b a l d !"
De jonge smid had de woorden gehoord, en trad een
schrede vooruit.
„Ik denk toch, mijnheer de Graaf," zeide hij met een
opmerkelijke bedaardheid, „dat u zich vergist. Hadt u mij
honderd Louis d'or gepresenteerd, dan had ik ze eveneens
geweigerd."
„Hoort ge 't wel , T h é o b a 1 d ?" zeide zijn vader; „heb ik
u niet gezegd, dat dit volk onverzadigbaar is ?"
„En hadt u mij tienduizend Louis d'or aangeboden, dan
had ik ze ook geweigerd !" ging Gataul voort.
Slechts met moeite behield hij nog zijn kalmte; zijn lippen beefden, en zijn neusvleugels bewogen zich.
De Graaf hief zich op tot zijn volle, statige lengte. Hij
wenkte den lakei. „Bij alle heiligen !" zeide hij — „ik
geloof, dat die vlegel mij beleedigen wil !"
„Ik ben tot uw orders ," zeide de lakei met een buiging.
Hij bond de paarden aan een paar boomen vast; zij waren
nu rustiger, en rukten met de tanden het gebladerte af.
Paul Gataul was zeer bleek geworden , maar hij ging
geen stap terug.
„Ik beleedig u niet," zeide hij, „maar u beleedigt mij."
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„Zóó !" zeide de Graaf uit de hoogte ; „omdat ik u een
gouden Lodewijk aanbood?"
„Neen, daarom niet , maar omdat u in den waan verkeerdet, dat ik enkel uit berekening handelde."
Hij kruiste de armen over elkander , en een sombere
trots flikkerde in zijn bruine oogen.
„Ik wil niets van u ," zeide hij -- „niets ! Ik heb mijn
leven gewaagd , om de hollende paarden tot staan te krijgen , en gij roept den lakei , om mij af te ranselen. Ik wil
niets van u — niets , en gij zult ten eeuwigen dage mijn
schuldenaar blijven !"
Hij nam den met bloed gedrenkten zakdoek , en wierp
hem den Graaf voor de voeten.
„Hij is besmet ," zeide hij ; „er kleeft proletariërsbloed
aan , maar bij den levenden God ! dat kan ik niet gebeteren !"
Daarop keerde hij zich om , en hij ging heen : zonder
een groet , zonder een blik. Hij wandelde langs den roggeakker , waarvan de aren zacht bewogen in den zomerwind ,
en hij ging naar huis.
De Graaf was inderdaad stom van verbazing ; zoo iets
had hij nog nooit gehoord ; het was hem als de openbaring
van een nieuwe leer.
Eerst had hij aan schuchterheid en daarop aan inhaligheid gedacht , toen Paul G a t a u 1 het goudstuk had geweigerd , en beide keerera had hij zich vergist. Het was
schuchterheid noch inhaligheid -- het was een grenzelooze
hooghartigheid.
Ja, nu wist het de Graaf -- eindelijk !
„Wat zegje daarvan, T h é o b a l d ?" zeide hij, en hij barstte
in een spottenden schaterlach uit. „'t Is mooi ! 't Is ongehoord ! Heb ik u daar straks niet gezegd , dat er een vreemde
geest onder dit volk is gekomen? Waarom spreekt ge niet,
T h é o b a 1 d? Ik moet ten eeuwigen dage zijn schuldenaar
blijven -- de schuldenaar van een schooier , van een ketter !
0 't is mooi — 't is ongehoord !"
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,,.Vooruit, L a z a i r e— vooruit , ezel !" schreeuwde hij
daarop; „sta me toch niet zoo aan te gapen met je waterige oogen !"
De Fransche edellieden van die dagen hadden een merkwaardigen aanleg voor ruwe scheldwoorden; geen korporaal
kon het hun verbeteren ; zij schenen in de gemeenste buurten in de leer te zijn geweest.
Doch de verontwaardiging van den jongen hoefsmid was
niet minder groot dan die van den Graaf.
De Graaf kon het zich maar niet voorstellen, dat zoo'n
plebejer, zoo'n paria tot een edele daad in staat was. Hij
deed alles om geld — dat was de algemeene opinie onder
den adel. Hij zou het met een onverschillige tronie hebben
aangezien, dat de grafelijke equipage in de steengroeve
was verpletterd , indien hij niet zeker was geweest van een
fooi, en dit plebs , dit uitvaagsel der maatschappij kende
geen hoogere idealen dan zich den buik te vullen met de
kruimels, die daar nederdaalden van de aristocratische tafels.
Maar hij -- Paul G a t a u 1 — was ook een mensch , en
hij verlangde naar de rechten van een mensch. Het volk ,
zooveel eeuwen vertrapt , zou thans zijn rechten opeischen,
en het zou het doen met onweerstaanbare kracht. Hij wist
daar straks niet, of hij zich moest verblijden of bedroeven
over de daad der zes honderd burgers-afgevaardigden in de
kaatsbaan te Versailles, maar nu wist hij het wel. En hij
beklaagde den armen, rechtschapen F r a n c o i s R a c h e t t e,
die er zijn knoken aan wagen zou , om dezen door en door
verrotten toestand te bestendigen.
Hij neuriede een democratisch lied , stak de handen in
den zak en wandelde verder.
Hij bleef even staan. De dag daalde reeds en de avondschaduwen vielen. Hij staarde links -- naar de verte — en
zijn scherpe oogen zagen twee donkere punten. Zij bewogen
zich langs een kronkelend voetpad naar den hoogen heuvel,
op welks top het kasteel met zijn fronsende muren oprees
als een arendsnest boven een rots.
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„De Graaf en T h é o b a l d !" mompelde hij.
Zijn lied, dat hij zacht neuriede, verstomd, en hij staarde
naar die twee punten, maar de donkerte werd te groot,
en de opstijgende nevel verslond alles.
Nu repte hij zich naar huis , maar toen hij de dorpsstraat
had bereikt , vertraagde hij zijn gang. Hij bleef herhaalde
malen staan, en hij vertelde aan ieder, die het hooren wilde,
dat de Derde Stand in de beroemde kaatsbaan van Versailles tot de verrassende ontdekking was gekomen , dat de
boer , de daglooner , de blanke slaaf tot de menschheid
behoorde.
Hij werd zeer opgewekt; hij lachte en schertste en vertelde met levendige kleuren, hoe hij den waanwijzen Graaf
eens ongezouten de waarheid had gezegd.
Op het dorpsplein heerschte een groot rumoer. Het nieuws,
dat Ra c h e t t e had medegebracht , was er reeds bekend ,
en van nu af aan zou elke nieuwe omwenteling van het
rad der Revolutie bliksemsnel bekend worden door het geheele land. De grond , de lucht , de wolken — alles zou
samenspannen, om elke nieuwe gebeurtenis tot gemeen
goed te maken ; de vijf-en-twintig millioen Franschen , die
tot nog toe afgezonderd hadden geleefd in hun valleien en
op hun bergen, zouden thans gewaar worden, dat zij één
huisgezin vormden , en deze ontdekking zou met gejuich
en met angstgeschreeuw worden begroet.
Parijs was het hart van Frankrijk; Frankrijk was niet
denkbaar zonder Parijs. Er zouden bisschoppen en aartsbisschoppen opstaan , koningen en koningsgezinden , om
dit Parijs te vloeken als een broeinest van ongerechtigheid , maar Parijs was niet af te scheiden van Frankrijk.
Frankrijk zou zieltogen als dit Parijs zieltoogde, en een
aardbeving zou Frankrijk beroeren, als dit Parijs, dit hartstochtelijke hart met hevige slagen klopte.
De avondwind ruischte zacht door het gebladerte van den
eik, terwijl onder dat donkere loover luid en driftig werd
gesproken.
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Er was een partij geweest in het dorp, die aan geen diepgaande , de maatschappij bedreigende revolutie had geloofd.
Die partij bestond nog , al slonk zij met den dag , en de
korenmolenaar was haar woordvoerder.
„'t Wordt een Jacquerie ," zeide hij -- „anders niets !" en
hij sloeg het meel van zijn mouw. Hij deed heel gewichtig,,
terwijl hij dit zeide , en hij zette de borst op.
„Vier en een halve eeuw geleden was het ook zoo, menschen ! Er werden door de boeren eenige kasteelen in
asch gelegd en de adel hing hen aan hun deurposten op.
Het was een tooneelstuk in twee bedrijven, en toen was
het uit. Het zal weer precies eender gaan, menschen, en
wij zullen verstandig doen , er ons buiten te houden.
„Voor jou is het ten minste te hopen, dat de revolutiemannen opgeknoopt worden , voordat zij dit dorp hebben
bereikt," zeide de kleine magere Ma t t h i e u Ge r m a i n
met zijn scherpe stem.
„Hoe zoo ?" vraagde de dikke molenaar.
„Omdat gij het arme volk schandelijk bedriegt met je
meel," was het antwoord.
„Het zou fatsoenlijk zijn, als jij de schuld van je vader
betaaldet,". hernam de molenaar, terwijl hij zegevierénd in
het rond keek.
De vader van G e r m a i n zat voor de schuld gegijzeld, en
deze herinnering trof doel. Ge r m a i n zeide geen woord meer,
en wandelde met een norsch gelaat naar een andere groep.
Er was een krachtige partij voor het zoo gewichtig besluit
van den Derden Stand , en R a c h e fo r t was van de bergen
neergedaald , om hen in die meening te versterken.
Hij was een merkwaardig man. Zijn groote, zwarte baard
gaf aan zijn gebronsd gelaat den stempel van onverschrokkenheid , terwijl die donkere oogen konden opvlammen van
geestdrift. Hij was van Protestantsche afkomst, en het
bloed der Hugenoten, die het zwaard hadden getrokken
voor hun geloof , bruiste in zijn aderen. Hij herinnerde
levendig aan die heldhaftige officieren, die reeds lang tot
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de geschiedenis behoorden ; door een zonderlinge begripsverwarring zag hij in de naderende Revolutie , de krachtigste
bondgenoote tegen de heerschende Kerk van Rome ; en hij
scheen den ouden , bitteren godsdienstoorlog nog eenmaal
op eigen vuist te willen overvechten.
Doch dat was schijn. Hij was wars van bloedvergieten en
terwijl de Revolutie riep : „Vrede den hutten en oorlog den
paleizen !" riep hij : „Vrede aan beiden !"
Hij stond op de bank onder den zwaren eik ; hij vertegenwoordigde een gematigde richting , en men hoorde hem
gaarne.
„Luistert niet naar dien man !" zeide een bedelmonnik ,
die in zijn grove, bruine pij voorbijkwam ; „'t is een atheïst —
hij heeft met alle geloof gebroken."
Maar dat was niet waar ; R a c h e fort was een geloovig
Protestant, en hij hield den ganschen Bijbel voor Gods
Woord.
Het volk stoorde zich trouwens niet aan de waarschuwing
van den monnik en zoo de revolutionnaire aanvoerders een
aanmerking op R a c h e f o r t hadden , dan was het deze ,
dat hij halverwege bleef staan.
De ideeën van vrijheid, gelijkheid en broederschap dwarrelden door de lucht. Er ontstonden nieuwe gedachten ; de
menschelijke geest werd op een spoor geleid , dat hij nog
niet had betreden, en de vrijheidsidee trok met gepantserde vuist door het schoone Fransche land.
Voor deze idee was niemand veilig ; zij drong door tot in
de Katholieke Kerk, en er waren heel wat lagere geestelijken,
die met den nieuwen stroom medegingen. Zij waren in
merkwaardig gezelschap ; zij wandelden hand in hand met
Protestantsche leeraars, die zich Calvinisten noemden, maar
met den Bijbel reeds lang hadden afgerekend. Voltaire
was herrezen; dit spottend gelaat, met zijn afschuwelijken
grijnslach was vaardig geworden over het Fransche volk,
en koning Lode w ij k XV had het immers gezegd : „Na ons
de zondvloed !"
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Het werd echter tijd, naar huis te gaan. De groepen verstrooiden zich; nog enkelen bleven praten, maar hun vrouwen kwamen hen halen, en het werd stil op het dorpsplein. De avondwind suisde zacht door het gebladerte van
den machtigen eik, en hoog boven zijn kruin blonken de
sterren helder en klaar.
M a u r i c e Ga t a u 1 stond in de deur der smederij , toen
Paul kwam. „Kom binnen," zeide hij ; „moeder wacht
allang met het avondeten -- het is laat geworden, P a u 1 !"
„Ik denk het ook," zeide Paul; hij lachte , terwijl hij
dit zeide , en er lag een overmoedige flikkering in zijn
heldere, bruine oogen.
Hij stapte het eenvoudige woonvertrek binnen; er brandde
een koperen olielamp , die met een haak aan den balk was
bevestigd , en moeder G a t a u l zat aan de tafel met een oud
preekenboek voor zich.
Grootvader G a t a u 1, met zijn sneeuwwitte haar , zat in
den hoek van den haard; hij leunde op een stokje, en
staarde in het zwakke vuur aan zijne voeten. Jac ot, de
leerjongen, sliep reeds, maar Sultan was nog helder wakker , en sprong vroolijk tegen Paul op.
Moeder Gat a u 1 sloeg het preekenboek dicht , en het
viertal zette zich aan tafel, terwijl de huisvader het gebed deed.
Hij was een Calvinist, en sinds twee eeuwen waren de
G a t a u 1 s Calvinisten geweest. Zij waren hun geloof getrouw
gebleven, doch zij hadden veel te verduren gehad. Het geslacht der Gat a u 1 s was arm aan geld maar rijk aan
martelaren, en de zware verdrukking had meer dan een
eeuw geduurd. De G a t a u 1 s hadden in de voorste rijen
gevochten der Hugenoten, en zij waren verpletterd geworden ; Koning Dode w ij k XIV had hen verstrooid in de vier
winden des hemels, en er waren jaren geweest, waarin de
naam der G a t a u 1 s scheen uitgeroeid in het Fransche
land. Doch het was zoo niet; telkens was er een kleine
loot overgeschoten, en zij bestonden tot op dezen dag.
Zij waren de eenige Protestanten in dit dorp. Verder op
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in het woeste berggebied -- waren Calvinistische gemeenten,
doch in dit zonnige dorp der valleien was de familie G at a u 1 het eenige Protestantsche huisgezin. Zij schenen hier
op een verloren post te staan , te midden van een Roomsche
wereld , maar zij haddcn er hun bestaan en leefden met
het dorpsvolk in vrede.
Het maal zag er rijker uit dan bij den armen C h a r et t e.
Er stond brood op tafel en kaas ; ook stond er een tinnen
bord met gebakken vistb , door grootvader Gat a u 1 met
den hengel in de rivier gevangen.
„Gij hebt er zeker al van gehoord ?" zeide Paul; „het
volk begint de tyrannie moede te worden !"
,,Ja," antwoordde zijn vader , ,,ik heb er van gehoord.
Het onweer zet snel op -- ik had het van middag nog
niet gedacht."
„De boel loopt in 't honderd ; alles gaat het onderst boven.
Maar z66 moet het gaan , zal het goed worden !" en hij pikte
me t de vork een vorentje van het tinnen bord.
„MC)," zeide zijn vader — „denk je dat ? Ik denk er anders
over , Paul !" en hij keek zijn zoon met doordringende
oogera aan.
De oude man met zijn sneeuwwitte haar zeide niets ; hij
had genoeg gegeten , en zette zich weer in den hoek van
den haard bij het kwijnende vuur.
„Ik verwacht een nieuwen stand van zaken , vader."
„Maar geen beteren."
Paul lachte. „Geen beteren ? Waarom niet ?"
„Omdat de wortel niet deugt, waaruit de nieuwe stand
van zaken ontstaat."
De geest der tegenspraak werd vaardig over Paul, toen
zij n vader dit zeide , en hij zeide met klem : „Het wordt
hoog tijd , dat de misbruiken worden afgeschaft."
„Het gaat om het gezag , Paul -- om het Koningschap
bij de gratie Gods."
„O neen , dan vergist gij u. Het gaat niet tegen den Koning, maar tegen de schandelijke misbruiken , die er heer-
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schen. Het volk schreeuwt van den honger ; het wordt
uitgezogen door de belastingen , terwijl dat schepsel uit
Oostenrijk een treurig voorbeeld geeft van de buitensporigste verkwistingen."
Vader G a t a u 1 legde de vork neer , en zeide op geprikkelden toon : „Wien bedoelt gij met dat schepsel uit Oostenrijk?"
„Natuurlijk Marie Antoinette — wie anders ?"
„Gij zult haar eerbiedigen !" zeide de hoefsmid op forschen toon.
„Waarom ? Omdat zij met haar voorbeeld het land te
gronde richt ?"
„P a u 1 !" zeide moeder G a t a u 1— „bedaar toch wat ! Denk
er om , met wien gij spreekt !"
„Moeder," antwoordde Paul , „u hebt gelijk !"
Hij had een onbegrensde hoogachting voor zijn vader, en
de vermaning van zijn moeder was voldoende , om hem
het onbetamelijke van zijn houding onder 't oog te brengen.
Hij moest erkennen , dat de toon , dien hij aansloeg , ongepast was tegenover een vader, al was het waar , dat hij de
woorden niet terug kon nemen.
Neen , hij nam ze niet terug. Hij zou zijn vader niet
eeren maar bedriegen , zoo hij een huichelaar werd ; het
zaad der Revolutie was ontkiemd in zijn gemoed , en het
zou vruchten dragen op zijn tijd.
„Ons volk verkeert in een crisis ," zeide hij op gematigder
toon , ,,en wij moeten er doorheen ; de overheid moet haar
plicht betrachten , en anders wordt zij op zijde gezet."
„Zoo is het," zeide zijn vader; „het gaat om het gezag —
het gaat om den troon. Het volk zal zich verheffen boven
den Koning, en in plaats van een souvereinen vorst krijgen wij een souverein volk."
„Gij zit des nachts te veel in de Encyclopedie te studeeren," zeide moeder Gat a u 1 bezorgd ; „ik merk het wel aan
de kaarsen , Paul! Ge moest het niet doen , mijn jongen ;
lees liever in dit preekenboek — het zijn de overdenkingen
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van den godvruchtigen R a b a ut, den woestijnprediker!"
„Die overdenkingen hebben veel goeds gedaan," was het
bedaarde antwoord, „maar zij hebben hun tijd gehad. De
wereld eischt thans iets anders, moeder, en de zoon van
den godvruchtigen R a b a ut beseft dit even goed als de
meest verlichte geesten van onzen tijd. Waarom blijft de
jonge R a b a u t niet in het spoor van zijn vader , den beroemden woestijnprediker? Is het uit gebrek aan achting
of waardeering ? Toch niet moeder ! Maar onze tijd is vervuld met nieuwe denkbeelden , en de jonge R a b a u t ijvert
met even groote geestdrift voor de vrijzinnige ideeën als
zijn vader het doet voor de Calvinistische."
Vader G a t a u 1 knikte met het hoofd. ,,Ja," zeide hij ,
„het is waar; „het is een snelle afloop der wateren, en wij
gaan donkere tijden tegemoet."
Er was geen geprikkeldheid in die stem, maar droefheid ,
en M a u r i c e's oogen rustten met een smartelijke uitdrukking op zijn zoon.
Paul was er door getroffen, en greep de hand van zijn
vader. „Spreek zoo niet, vader," zeide hij met warmte;
„wij zien het licht van een nieuwen dag, maar onze oogera
zijn er nog niet aan gewoon , want zij hebben te lang in
de duisternis gestaard."
De nachtwacht ging door de straat; zijn ratel sloeg, en
hij riep met lang gerekte stem : „De klok heeft elf ,-- elf
heeft de klok."
Hij trok met langzamen, slependen tred over het stille
dorpsplein ; de menschen waren naar bed , en slechts uit
de ramen van het smidshuis schitterde nog een matte straal
van licht.
De familie G a t a u 1 hoorde hem gaan ; hij sloeg nu een
andere straat in, en zijn geratel stierf weg in de verte.
„Wij gaan een heerlijken tijd tegemoet," zeide Paul met
jeugdige geestdrift; „de winter is voorbij , en het zal lente
worden. Alle menschen worden broeders , en God zal hun
Vader zijn!"
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„P a u 1 ," zeide zijn vader , „gelooft gij dat ? Gelooft gij dat
werkelijk , mijn jongen ?"
Hij was opgerezen , en dat verweerde gelaat , vo l. liefde
en zorg , was naar zijn kind gericht.
Paul zweeg ; hij sloeg de oogen neer ; het was , of er een
nachtvorst ging over zijn idealen.
Vader G at a u 1 legde de hand op den schouder van zijn zoon.
„Gelooft gij dat werkelijk , mijn jongen ?" herhaalde hij
met bewogen stem.
„Vader ," riep P a u 1— „ik hoop het , ik smacht er naar !"
en twee • groote tranen rolden over zijn frissche wangen.
Allen waren ontroerd behalve grootvader G a t a u 1, die
daar in den hoek van den haard zat. Hij was stokoud;
ofschoon deze eeuw reeds naar haar einde liep , had hij in
twee eeuwen geleefd. Zijn geest stond vreemd tegenover de
beroeringen van dezen tijd ; hij had de bitterheid der geloofsvervolgingen geproefd , en zijn gemoed leefde in de verschrikkingen van dien tijd.
Het was heel stil geworden in het vertrek ; slechts het
eentonig getiktak der oude hangklok werd duidelijk gehoord.
En het was in deze plechtige stilte , dat de twee ontzaglijke
machten elkander ontmoetten : de Bijbel en de Encyclopedie,
het Gezag en de Revolutie , Christus en Satan.
„Mijn zoon ," zeide daarop Maurice G a t a u l met de
teederheid van een vader : „het schemert voor uw oogen. Gij
aarzelt; gij hinkt op twee gedachten; gij staat op den tweesprong. Doch waarom zoudt gij den God uwer vaderen den
rug toekeeren ? Wat heeft Hij u voor kwaads gedaan ?"
Hij sprak met een droeve , klagende stem , en moeder
G a t a u l schreide.
„Vader !" barstte P a u 1 uit -- „wat er ook gebeuren moge :
ik blijf uw kind !"
Hij was in het diepst zijner ziel geschokt , en hij zag
met innerlijken angst , dat de revolutie als een sombere
wig dit huisgezin uiteen zou splijten.
Het avondeten was nu afgeloopen , en er werd niets meer
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gezegd. Vader G a t a u 1 echter nam den Bijbel en hij las :
„Van toen af gingen velen Zijner discipelen terug , en
wandelden niet meer met Hem. Jezus dan zeide tot de
twaalven : „Wilt gijlieden ook niet weggaan ?" Sim o n
P e t u s dan antwoordde Hem : „theere! tot wien zullen wij
heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En
wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de Christus , de
Zoon des levenden Gods."

HOOFDSTUK II.

Dat is verleden Woensdag gebeurd , en nu is het Vrijdag.
De Graaf zit op zijn schrijf bureau , in den hoogen , gebeeldhouwden leuningstoel ; een stapel papieren ligt voor
hem op tafel, en aan zijn voeten ligt zijn mooie windhond.
Er wordt zacht geklopt; „binnen!" roept hij met forsche
stem , en de kamerdienaar brengt op een zilveren preser teerschaal de zoo pas aangekomen brieven en kranten.
De kamerdienaar is reeds oud. Zijn gezicht is zwak , en
zijn kaken zijn ingevallen; hij is doof, en zijn rug is krom
geworden onder den last der jaren. Hij heeft de C l a i rm o n t s in drie generaties gediend , en hij is van vader op
zoon overgegaan als een erfenis , als een onmisbaar meubelstuk.
Hij kent de geschiedenis der C 1 a i r m o n t s beter dan zij
zelven; hij was reeds een man van middelbaren leeftijd,
toen hij dezen Graaf op zijn armen droeg.
Hij bemoeit zich niet met de buitenwereld; dit kasteel
met zijn drie hooge torens en zijn zes voet dikke muren is
zijn wereld, en de revolutionnaire bewegingen kunnen zijn
gemoedsrust niet storen.
Hij leeft een stil, bespiegelend leven; hij is in zijn soort
een Thomas á K e m p i s, en zoo er iets is , dat zijn ziels-
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rust schokt, dan is het de hardvochtigheid, waarmede de
Graaf bij wijlen kan optreden.
„Ma r t i n !" roept de Graaf met luide stem; „ik blijf bij
mijn plan, om straks te verreizen. Roep den rentmeester, en
laat de paarden zadelen !"
Hij kijkt even op, terwijl hij dit zegt, en dan verdi ept
hij zich weer in het lezen der pas gebrachte brieven.
Hij is een fiere, statige verschijning, zooals hij daar zit ,
met de ganzepen aanteekeningen makende op den rand der
brieven. Zijn gelaat is forsch met een onmiskenbaren trek
van trotsche stroefheid , maar valsch , onaangenaam is het
niet. Hij is officier geweest in de lijfgarde van L o d e w ij k X V,
en men herkent den militair aan zijn geheele doen. Hij is
een man van moed en zelfbewustzijn; hij is verknocht aan
den troon der Bourbon s, en hij leeft bij de oude tradities
van zijn huis. Hij haat, hij verafschuwt de nieuwe ideeën,
die Frankrijk vervullen, en hij verbaast zich over dat koppige pleiten voor de zoogenaamde rechten van den mensch.
De Koning heeft geen trouwer dienaar dan hem , doch
een hardhandiger evenmin. Hij beklaagt den Koning , omdat
deze weifelt; hij noemt de raadslieden des Konings verblinde raadslieden, en hij begrijpt eigenlijk niet, waarvoor
de Bastille is gebouwd , zoo zij niet wordt volgestopt met
de oproerkraaiers.
De Graaf is een man van de daad; hij beschouwt het
voor een zwakheid des Konings, om met de malcontenten
te onderhandelen, terwijl hij de macht bezit , om dien schr eeuwers het hoofd voor de voeten te leggen.
„Zoo, ben jij daar , T h é o b a 1 d? Neem maar een stoel,
mijn jongen!"
T h é o b a 1 d slaat den arm om den hals van zijn vader en
kust hem.
„Ik heb u den heelen morgen nog niet gezien," zegt T h é ob a f d; „M a r t i n vertelt mij, dat u straks weer vertrekt."
„Het moet, mijn jongen -- het kan niet anders. Ik moet
naar Versailles , naar den Koning. God helpt hen , die zich
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zelven helpen , maar de Koning doet niets. Hij is wankelmoedig; hij heeft verkeerde raadslieden -- ik wil hem herinneren, dat Hij een Koning is."
„Helpt God hen , die zichzelven helpen ?"
De Graaf lacht, omdat T h é o b a l d hem bij die vraag
zoo ernstig aankijkt.
„Natuurlijk, jongen — dat is zoo."
„11!1 a r t i n heeft me wat anders verteld."
„Hé," zegt de Graaf. Hij steekt de ganzenpen achter het
oor en vraagt : „Vertel mij dan eens , wat onze oude philosoof je heeft verteld."
Er is niet de minste hatelijkheid in den toon van den
Graaf; hij is gehecht aan zijn ouden kamerdienaar, en heeft
alle respect voor diens godsdienst.
,,M ar tin heeft me gezegd , dat God hem helpt , die zich
zelven niet weten te helpen, en het van Hem verwachten."
„Zoo," zegt de Graaf — „zit het zoo ? En Gods water maar
over Gods akker laten loopen ? Neen , mijn zoontje, die leer
ben ik niet toegedaan."
„Zoo is het niet bedoeld ," antwoordt T h é o b a 1 d -- „bid
en werk !" zegt de Heiland."
De Graaf heeft schik in zijn jongen; het is zijn eenig
kind — de erfgenaam van een stamboom, die zijn wortelen
heeft in lang vervlogen eeuwen.
Het kind heeft jarenlang gesukkeld, en is onder behandeling geweest van de beroemdste professors van de Parijsche
universiteit. Zijn geboorte heeft aan de moeder het leven
gekost , en de Graaf heeft meer dan eens gevreesd , dat het
kind de moeder spoedig zou volgen naar den somberen
g raf kelder der C l a i r m o n t s.
Doch die vrees is beschaamd ; de kwellende hoest is allengs
verstomd, en vandaag ligt er oen blos op dat fijne aristocratische gezicht.
De Graaf kijkt zijn jongen aan. „Net zijn moeder!" denkt
hij , en hij kust hem op de zachte , blauwe oogen.
Hij ziet den rentmeester voorbij het raam gaan; „ga nu,
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mijn jongen !" zegt hij , en hij neemt een stapel papieren.
„Mijnheer de Graaf!" zegt de rentmeester met een buiging, „uw kamerdienaar heeft mij geroepen -- hier ben ik."
„'t Is goed. Ga even zitten, M é 1 a c; ik heb nog eenige
administratieve werkzaamheden met u te regelen. A propos —
hoe gedragen zich die daar ?" en de graaf wijst met den
vinger naar het dorp, dat daar rustig ligt in de warme
Junizon.
De rentmeester trekt de zware schouders op.
„Ik ben de heer van het dorp, M é 1 a c."
„Zij schijnen dat te vergeten, mijnheer de Graaf."
„Maar ik niet."
„C h a r e t t e kwam gister met de kachel van smid G a t a u 1.
Ik wist, hoe smadelijk die Paul G a t a u 1 zich tegenover u
had gedragen, en heb de kachel geweigerd."
„Z66!" zegt de graaf, en hij zwijgt.
„Uw herten worden voor den neus van onze boschwachters
weggeschoten — u weet niet, hoe brutaal dat volk wordt."
„Maar dat duld ik niet," zegt de Graaf, terwijl hij met
de vuist op de tafel slaat; „ik laat me door die schooiers
niet beleedigen — we zullen er korte metten mee maken !"
„Baron F a u r a t is veel te zacht voor zijn volk."
,,Dat heb ik altijd gezegd — hij bederft ze in den grond.
Maar dat laffe gespuis moet mij niet tergen, of ik zal hen
wat anders vertellen."
„In het dorp gaat het gerucht, dat u van plan zijt, het
jachtrecht vrij te laten."
De Graaf staart den rentmeester met een uiterste verbazing in het verflenste, valsche gelaat.
„Ik? Zijn ze mal geworden?"
„Zij vinden het gelukkig, want zij beweren, toch niet van
zins te zijn, om het jachtrecht ooit meer te erkennen. Zij
zeggen, dat u er toch geen aanspraak meer op kunt maken -r–."
De Graaf barst in een spottenden schaterlach uit.
„Geen aanspraak ? Dat zullen ze gewaar worden, die bandieten ! De adel is er ook nog. Wij zullen den Koning en
3
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het gezag handhaven. 't Is een brutale Jacquerie, maar wij
zullen ze er onder krijgen, die schooiers !"
„Mag ik naar bevind van zaken handelen tijdens uw afwezigheid ?"
„Als gij dit maar onthoudt, dat de C l a i r m o n t s met
geen schooiers onderhandelen. Gij moet het hun nadrukkelijk
doen verstaan, dat ik de heer ben van dit dorp, en zij zullen
buigen of breken."
De Graaf is woedend; hij loopt met groote, snelle stappen
op en neer, en zijn oogen vlammen.
„Mag ik even binnen komen?" vraagt een stem, terwijl
de deur wordt geopend.
„Wat hadt je, Théobald?"
„Daar staat een arme man voor de poort, die om een
aalmoes vraagt."
„Het is er één uit het dorp, mijnheer de Graaf; hij is
daar straks reeds bij mij geweest, maar ik heb hem weggezonden, want hij behoort tot de geheime raddraaiers in
het dorp."
„Daar heb je 't al," zegt de Graaf; „ik geef aan zulke
ellendelingen niet, Théobald !"
„Hij heeft twee zieke kinderen thuis, vader."
De graaf staat te stampvoeten.
„Hoort ge dan niet, dat ik aan zulke schooiers niet geef?
En ga nu heen -- mijn tijd is bezet !"
Théobald werpt een bijna vijandigen blik op den rentmeester, en in die kinderlijke oogen komt een vreemde
gloed.
„Die man daar hitst u op," zegt hij ; „u gelooft hem, als
hij dien ellendige aan uw poort een misdadiger noemt, maar
mij gelooft u niet — is dat recht ?"
De Graaf gaat met de hand door het haar.
„Ik begrijp den toestand niet meer," zegt hij met toornige
gebaren; „mijn eigen vleesch en bloed schijnt tegen mij
samen te zweren."
„Toch niet, mijn vader," zegt de jongen met zijn weeke,
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melodieuze stem, „maar u hoort niet het klagen van het
volk. Er hebben schromelijke verkwistingen plaats, en de
mindere man moet hongerlijden."
„Praatjes van de keukenmeid" zegt de Graaf met een
spottend gebaar, maar zijn zoon laat zich niet uit het veld
slaan. Hij heeft een helder doordringend verstand, en hij
ziet den toestand beter in dan zijn vader, al verschillen zij
negen en twintig jaren in leeftijd.
„Als de geheele adel handelde als baron F aura t, dan
zouden er geen oproerige redevoeringen worden gehoord,
mijn vader."
„Stellig niet, mijn zoon, want dan waren wij al lang de
slaven van het plebs."
„Een volk, dat honger lijdt, kan gevaarlijk worden, mijn
vader."
Er gaat een breede lach over de onaangename tronie van
den rentmeester.
„Ge behoeft daarom niet te lachen, M é 1 a c," zegt de
jongen op een geprikkelden toon — „het is waarlijk niet
om te lachen."
„Ik lach om uw onervarenheid, jonker ! Niet de honger
maar de brooddronkenheid kweekt oproer. Zij behoeven ook
geen honger te lijden — 't is hun eigen schuld."
„Hoe zoo ?"
„Als ze geen brood hebben, dan kunnen ze gras eten —"
„Halt" zegt de Graaf -- „dat gaat te ver."
„Met uw verlof, mijnheer de Graaf — dat zeg ik niet,
maar de beroemde staatsman F o u l o n, bij u welbekend."
„Daarom wordt hij door het volk sedert dertig jaren veracht!" zegt T h é o b a l d met klem.
Zijn sprekend gelaat weerspiegelt de innigheid van zijn
overtuiging; er ligt een diepe blos op zijn wangen, en zijn
oogen schitteren.
Zijn vader is veel bedaarder geworden; hij heeft zich weer
neergezet in den eiken leuningstoel, voor de tafel met de
stapels papieren, en gaat ze sorteeren.
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„Veracht?" antwoordt hij. „Toch niet, kind ; maar gehaat -- dat wel. Die haat is trouwens een eer; het is een
bewijs van macht. Al wat machtig is, wordt gehaat, maar
wat zwak is, wordt veracht."
„De macht kan toch met zachtmoedigheid gepaard gaan,
mijn vader."
De Graaf schudt het hoofd.
„Neen," zegt hij met forsche stem : „dat kan niet -- dat
kan nóóit."
„Is de Heiland dan niet zachtmoedig ?" vraagt T h é o b a l d.
De Graaf springt op, alsof hij op een doorn heeft getrapt.
„Daar heb je 't weer," zegt hij tot den rentmeester -„dat heeft de jongen van onzen ouden philosoof."
„Ga nu, T h é o b a l d," zegt hij.
„En die arme man, mijn vader ?"
De graaf denkt even na, en dan zegt hij : „Laat hij zijn
naam opgeven, ik zal de zaak onderzoeken."
De Graaf bespreekt nu met den rentmeester de werkzaamheden tijdens zijn afwezigheid. Zijn uitgestrekte bezittingen eischep een voortdurend toezicht, en de Graaf is
stipt op het beheer van landerijen. Hij is geen verkwister;
hij is zuinig, en hij houdt van orde en regelmatigheid.
Daarop gaat hij naar den stal, waar hij eenige knechten
overloopt, die daar staan te luieren. Zij beven, als zij zijn
strak gelaat zien, maar het onweer zakt dezen keer af.
„Zijn de paarden geroskamd ?" zegt hij.
De één heeft in zijn schrik een bezem, de ander een
poetsborstel gegrepen.
„Ja, mijnheer de Graaf," zeggen zij -- „'t is alles in orde,
mijnheer de Graaf!"
Hij neemt alles nauwkeurig op; hij loopt over het geheele
erf, dat door een hoogen ringmuur van den rijweg is gescheiden. De duiven zitten rustig te kirren op de hooge
duiventil; uit de struiken komt het gekakel van een koppel
kippen, en een pauw stapt met pronkenden staart naar
den tuin.
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De kettinghonden slaan luide aan, als zij hun heer zien,
en op het uiterste punt van den nok der wagenschuur
troont een ooievarenpaar. Zij hebben reeds jongen; zij leeren
ze vliegen, en de jonge ooievaren beschrijven met onzekere
wiekslagen hun eerste kleine kringen in de lucht.
De paarden staan gezadeld; de vurige, edele dieren schuren
met de hoeven ongeduldig over den grond, en de beide rijknechten, die den Graaf zullen vergezellen, staan reeds gelaarsd en gespoord, met het grafelijke wapen op hun zwierige
kleeding, op zijn komst te wachten.
Nu gaat de Graaf voor den laatsten keer het kasteel
binnen, klimt vlug langs de breede, glimmende trap naar
boven, naar de eerste verdieping, en schrijdt over het portaal
naar de stille, eenzame balkonkamer, aan den achterkant
van het gebouw.
Zij ligt in de schaduw; het is er koel, en de sappige
ranken van den wilden wingerd strekken zich uit langs de
ramen. Hij opent de glazen deuren, en staat nu op het
balkon, van waar het oog een wonderschoon gezicht geniet
op het aangrenzende, blauwe meer met zijn verrukkelijke
oevers en zijn bosschen en bergen op den achtergrond.
Hij staat er eenige oogenblikken, en keert dan terug; hij
sluit de glazen balkondeuren, en bevindt zich opnieuw in
de groote, ruime kamer. De portretten der C 1 a i r m o n t s
hangen er in een statige rij langs den wand : van den geharnasten ridder af, die met het kruis op den arm en het
zwaard in de vuist het heilige graf op de Turken hielp
veroveren, tot den vader van dezen C l a i r m o n t toe, die
dertig jaren geleden — in den veldslag bij Rosbach tegen
de Pruisen — zijn fluweelen kapiteinskleeding met zijn
hartebloed kleurde.
De meesten der C l a i r m o n t s zijn in deze kamer gestorven; met het oog op het meer en op de eeuwige bergen
snikten zij hun leven uit.
Het vertrek is vol stemming. Daar zijn de kostbare stoelen
met hun gebeeldhouwde leuningen, de zwarte ebbenhouten
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tafel met haar kunstig snijwerk, de vensterbanken met haar
fluweelen franje. Er zijn donkere gordijnen; aan de beschilderde zoldering hangt de fijn bewerkte driearmige kroonluchter van mat zilver, en over het geheel ligt een waas
van den treffendsten ernst.
Er staat een crusifix op een zwart marmeren tafeltje ; hier
knielt de Graaf neer, en doet een kort gebed.
Dan rijst hij op, en zijn oog gaat peinzend over de gelaatstrekken zijner voorvaderen heen. Zij schijnen naar voren
te komen uit hun donkere lijsten; zij beginnen te leven,
en hun krijgshaftige oogen staren hem aan. Zij willen hem
iets vragen; zij verwachten, dat hij de traditiën van zijn
geslacht niet zal verloochenen.
Hij staat hunne blikken mannelijk uit; hij slaat de oogen
niet neer; hij is zich bewust, dat de eer der C 1 a i r m o n t s
veilig is in zijn handen. Hij voelt zich één met hen; hij is
van hun vleesch en hun bloed, en het onbesmette blazoen
der C I a i r m o n t s is veilig onder zijn hoede.
Langzaam nadert hij de deur, en die strenge krijgshaftige
oogen volgen hem, terwijl hij de deur behoedzaam achter
zich sluit.
Hij bevindt zich thans in de kamer, die hij zooeven passeerde;
door een andere deur is hij weer op het portaal, en snel daalt
hij de glimmende treden af der hooge eikenhouten trap.
Hij heeft in huis niets meer te beredderen, en T h é o b a l d
volgt zijn vader naar buiten. De paarden staan bij de geopende poort, en de rentmeester staat gereed, om de laatste
instructies van zijn heer te ontvangen.
„Zorg, dat gij den vreemden geest buiten deze muren
houdt, M é I a c," zegt de Graaf met vaste stem, „en mocht
hij komen, dan ransel er hem met de hondenzweep uit !"
„Het zal gebeuren — heeft u nog iets anders, mijnheer
de Graaf?"
„Neen, anders niets."
De rentmeester houdt den stijgbeugel vast, en de Graaf
springt vlug in het zadel.
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De rijknechten volgen zijn voorbeeld; de meiden staan
aan de keukendeur te gluren, en de Graaf vertrekt met een
korten groet. Hij kijkt nog eenmaal om, zwaait met den
breed geranden, gepluimden hoed naar T h é o b a 1 d, en dan
geeft hij zijn zwarten hengst de sporen.
Baron F a u r a t stond hem reeds op te wachten aan de
poort van zijn kasteel.
„Ge zijt een half uur over tijd," zeide de Baron lachend —
„dat ben ik niet van u gewoon, Robert !" en hij schudde
zijn neef hartelijk de hand.
Zij zouden samen naar het Noorden reizen; dat was afgesproken ; de paarden van den Baron stonden reeds gezadeld.
„Ik had nog heel wat te bedisselen," zeide de Graaf; pals
men het zijn ondergeschikten niet goed voorknauwt, dan
loopt alles in het honderd."
„Ik heb het gemakkelijker," zeide de Baron.
„Hoe zoo ?"
„Wel, mijn bezittingen zijn kleiner; hoe meer goed, hoe
meer last, maar wilt ge geen verversching gebruiken?"
„Dank je. Stijg maar op -- wij hebben vandaag nog een
heelen rit !"
„Goed," zeide de Baron. Hij was ongehuwd, en stellig
tien jaren jonger dan de Graaf, die in de veertig was.
Hij had slechts één rijknecht bij zich, en snel reed de
kleine ruiterstoet het erf af.
„Hé," zeide de Graaf, zijn paard plotseling inhoudend;
„wat is dat, A r t h u r? Ik mis den pranger, den schandpaal;
hij stond anders in het front van het huis, in het gezicht
van het dorp — waar is hij toch ?"
„Hij heeft zijn tijd gehad," was het bedaarde antwoord —
„ik heb hem laten wegnemen."
„Komt er dan een nieuwe?"
„Toch niet -- ik denk er niet aan."
Zij reden naast elkander voort, terwijl hun rijknechten
op een afstand volgden.
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„De pranger heeft mij reeds lang gehinderd," liet de
Baron er op volgen.
De Graaf fronste de zware wenkbrauwen. „Gaat gij ook
al aan de nieuwerwetsche dwaasheden doen ? Gij valt mij
tegen, Arthur."
„Ik kan niet anders; ik vind het afschuwelijk, om een
gevonniste op zoo'n pranger te kijk te stellen, tot spot der
voorbijgangers."
Er kwam een plooi van minachting om de dunne, vastberaden lippen van den Graaf, terwijl hij nogmaals keek
naar de plek, waar verleden week de hooge pranger met
zijn schandijzers had gestaan.
„De adel moet aan zijn tradities vasthouden," zeide hij
daarop, „en het spoor niet verlaten."
De zwarte hengst van den Graaf deed een plotselingen
zijsprong, en de Graaf gaf hem een harden slag met de
karwats.
„In 't spoor blijven, Scipio !" riep hij dreigend.
De Baron glimlachte even. „Uw paard verschrok om dien
omgewaaiden esch," zeide hij, — „het paard kon het niet
gebeteren."
„Ik ben oud genoeg, om te weten, hoe ik paarden en —
menschen moet behandelen," was het forsche antwoord.
De Baron antwoordde niet; zij reden voort in matigen
draf, en uit de verte klonk het gelach der rijknechten, die
allerlei grappen verkochten.
De Graaf was daar straks langs den zoom der vallei gereden, om den heuvel te bereiken, waarop het kasteel van
Baron F a u r at was gebouwd, en de weg boog opnieuw naar
de vallei toe.
Zij reden nu midden tusschen de akkers door, en de
tarwe stond reeds in den vollen halm. De graskampen waren
groen, en de koeien hadden volop. In de schaduw van een
elzenbosch liep een kudde schapen te grazen; de rivier, die
de vallei doorsneed, glinsterde in den schitterenden zomerglans, en overal op de akkers zag men noeste arbeiders.
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Voor een vreemdeling moest er een wondere bekoring liggen
in dit liefelijk tafereel; alles ademde rust en vrede, en de
kasteelen in den omtrek met hun fronsende muren, hun
torens en bolwerken schenen de wachters te zijn van dit
aardsche Paradijs.
Een paar arbeiders, in hun werkmansplunje, kwamen de
ruiters tegen; het leken wel vader en zoon. Het waren onderhoorigen van den Baron; zij namen eerbiedig hun mutsen
af, en groetten de edellieden.
„Hoe gaat het met uw vrouw?" vraagde de Baron aan
den oudste, en deze antwoordde : „Zij betert, Godlof !"
Zij wachtten even, totdat de ruiters voorbij waren, en
zetten toen hun tocht voort.
Al was dit gesprek kort, het was voor den Graaf bij zijn
geprikkelde stemming een nieuwe bron van ergernis.
,,Ge moet u niet zoo gemeenzaam maken met dat volk,"
zeide hij met een stroef gelaat; „ge zult er werkelijk uw
laatste schijntje gezag bij inboeten."
De Baron glimlachte. „Denkt ge dat? Och kom, zoo'n
vaart zal het niet loopen !"
Dan echter werd hij ernstiger, terwijl hij voortging : „Het
zou beter gaan, zoo de adel meer hart toonde voor het
volk."
De Graaf werd boos.
„Bij de heilige Maagd !" riep hij — „waarom verdeelt gij
uw bezittingen niet onder dat schooiersvolk ?"
„Omdat ik het niet mag doen," was het kalme antwoord.
De Graaf barstte in een spottenden schaterlach uit. „Toch
nog oolijk !" zeide hij — „rust er een servituut op uw bezittingen, dat gij het niet moogt doen ?"
„Zoo is het, Robe r t. Er rust een servituut op; ik mag
mijn bezittingen niet weggeven."
De Graaf keek den spreker verrast aan.
„Dat wist ik niet," zeide hij op vriendelijker toon — „ik
had er nooit van gehoord, dat er zoo'n servituut op uw bezittingen rustte."

42
De Baron zweeg even; de Graaf had hem blijkbaar misverstaan.
„Van een servituut in den gewonen zin is er geen sprake,"
zeide hij daarop, „maar de rijkdom is een talent, dat ik niet
maar zoo versmijten mag. Ik moet er mee woekeren ; ik
moet er weldadigheid mede oefenen dat is de wil des
Héeren."
„Och zoo," zeide de Graaf geheel ontnuchterd — „is het
zoo bedoeld ?"
Hij werd opnieuw vertoornd. „Bij het zwaard van SintJoris ! gij zult het schooiersvolk met uw slapheid en weekheid tot in den grond bederven."
„Toch niet," was het antwoord, en de Baron voelde, dat
hij zelf warm begon te worden.
„Frankrijk is vol onrust en onvrede," zeide hij met nadrukkelijke stem -- „wiens schuld is het, Robert?"
„Wiens schuld ? Dat is me ook een vraag ! Het is de
schuld van den gemeenen man, die alles het onderst boven
wil keeren, en dien gij vertroetelt met uw dwaze, philanthropische liefhebberijen."
„Ge hebt gelijk; daar is schuld bij den gemeenen man.
Maar gij hebt geen gelijk, zoo gij meent, dat al de schuld
is te zoeken bij den gemeenen man. Wij mannen van den
adel hebben ook schuld."
„Neen, gij niet !" wierp de Graaf er tusschen in met een
spotlach — „gij niet ! Gij valt er buiten — gij zijt de weldoener der schooiers."
„Ik verzoek u vriendelijk, om het arme volk niet telkens
met den schooiersnaam te betitelen," zeide de Baron op
vasten toon. En er kwam een toornige flikkering in zijn
heldere oogen, terwijl hij voortging : „Weet gij wel, dat er
geschreven staat : „Die den arme bespot, smaadt deszelfs
Maker ?"
„Zoo," zeide de Graaf; „staat er dat? Waar staat dat? In
den Bijbel der ketters misschien? Het zal mijn zorg zijn,
hoor!"
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Het gesprek had een bittere wending genomen. De Graaf
liet zich weer van zijn slechtste zijde zien; hij sprak ruw,
hard, en hij lachte om de woorden van den Baron.
Doch de Baron liet zich daarom nog niet van de wijs
brengen.
„Het gif is van boven neergedruppeld," zeide hij, „en het
heeft de onderste lagen der maatschappij bereikt. Aan den
eenen kant is het de honger, de ellende, die onze natie
teistert, en aan den anderen kant is het de menschelijke
rede, die het geloof verdringt. Wij hebben de vormen behouden, maar wij missen het wezen; het godsdienstig vuur
is uitgebrand, en wij zitten bij de doode sintels."
Hij werd warm; er kwam een blos op zijn wangen.
„Waarom is onze jonge adel ontzenuwd, krachteloos?"
„Krachteloos? Hij is moedig, dapper."
„Dapper! Een os is ook dapper, maar van een mensch
wordt meer geëischt dan van een os. Onze generatie lacht
om de goddelijke wetten; zij treedt ze met voeten, dat doet
onze jonge adel."
„Baron Faurat!"
„Dat doet onze jonge adel, zeg ik nog eens, en de Prinsen
van den bloede blijven daarbij niet achter. De graaf van
A r t o i s, de broeder des Konings, gaat den adel voor in
brasserijen ..."
De Graaf werd bleek.
„Gij staat op het punt, een majesteitsschender te worden
-- weet gij dat wel, Baron F aura t ?"
„De graaf van A r t o i s, de broeder des Konings, is een
koorddanser geworden — weet gij dat wel, Graaf C 1 a i rm o n t? Hij vermaakt de dames, door voor hen op een koord
te dansen, maar ik zeg u, dat dit koord is gespannen boven
den krater van een vulkaan. Neen, val mij nu niet in de
rede, graaf C 1 a i r m o n t, maar sta me toe, dat ik voor éénen
keer in mijn leven tegenover u mijn mee ping zeg. „In het
geheele leger is nauwelijks één officier te vinden onder de
veertig jaren, die voor een geloovige wenscht door te gaan ;
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aan alle geloof en zedeleer is de bodem ingeslagen. Ons
vaderland is vol philosophische en aristocratische godloochenaars, en zij, die God aanroepen, roepen een God aan van
hun eigen maaksel."
„Gij behoort bij den afvalligen abt Fa u c h e t thuis,"
schreeuwde de Graaf vol toom ; „van hem is immers het
beruchte woord : „De aristocratie heeft Christus aan het
kruis genageld !" Gij lastert den adel, maar wij mannen van
den adel zullen het zwaard trekken voor het ware Katholieke geloof!"
„Dat wil zeggen voor uw privilegies, uw voorrechten,
voor de handhaving van uw prangers !"
„Baron Faurat!"
De graaf gaf zijn vurigen hengst een ruk, dat het edele
dier opstijgerde; hij was woedend, en hij nam den Baron
van het hoofd tot de voeten met zijn scherpe grijze oogen op.
„Ik wil u iets vragen, Baron : aan welken kant moet ik
u zoeken, als de Revolutie uitbarst?"
Het leek er wel naar, dat de Graaf zijn neef wilde beleedigen ; de Baron tenminste nam het in dien zin op en
antwoordde : „Wacht dat maar af, mijnheer de Graaf!"
„O zóó," hernam C 1 a i r m o n t; „ik heb al lang getwijfeld,
of gij nog vasthieldt aan het koningschap bij de gratie Gods.
Zoover ik weet, zal de geheele landadel als één man opkomen voor de rechten der kroon, maar wat u betreft —
is daar uw plaats wel voortaan ?"
De Graaf werd bepaald beleedigend. Hij wist of kon het
tenminste weten, dat het koningschap bij de gratie des
volks voor baron Fa u r at een onding was; dat hij de overheid beschouwde als eene dienaresse Gods, en dat hij —
hoe ook de loop der gebeurtenissen mocht zijn — pal zou
staan aan de zijde der Royalisten, der Koningsgezinden.
F a u r a t was voor een reformatie, doch niet voor een revolutie, en hij zag in de verzoening doch niet in de uitwissching der standen een noodzakelijk doorgangspunt voor
een beteren tijd.
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Hij had moeite, om zich tegenover den Graaf te bedwingen ; het was duidelijk, dat de Graaf ruzie zocht, en hij
was verbitterd en verontwaardigd.
„Zou het niet beter zijn, dat wij scheiden?" vraagde hij.
„Inderdaad!" antwoordde de Graaf -- „dit is het eerste
verstandige woord, dat ik heden van u hoor !"
De Baron hield zijn paard in, en de Graaf gaf zijn hengst
de sporen. Hij reed snel voort, en keek niet meer om ; hij
verdween achter een heuvel, en werd door zijn beide verbaasde rijknechten gevolgd.
De Baron sloeg een anderen weg in; „van nu aan," zeide
hij, „gaan onze wegen uiteen, en God moge het voorzien !"
Hij was vertoornd, maar hij was ook bedroefd. En de
droefheid had de overhand. Hij reisde naar het Noorden,
naar Parijs, en het was een treurige reis.
De Graaf was in een gemelijke, prikkelbare stemming,
toen hij baron Fa u r at verliet. Er was in zijn binnenste
een stem, die het voor F a u r at opnam, maar zijn forsch
temperament overschreeuwde die stem, en met korte pleisterplaatsen zette hij den tocht snel voort naar Versailles en
naar den Koning.
Hier in Versailles ontmoette hij vele gelijkgezinden; hij
vernam goede berichten, en verkreeg een audiëntie bij den
Koning.
Het was het uur, waarop de Koning meer dan eens door
den slaap werd overvallen. Hij had behoefte aan veel slaap,
en de revolutionnairen zeiden, dat dit het gevolg was van
zijn wijndrinken.
Zij noemden hem een dronkaard, en beriepen zich op het
feit, dat hij eens met onvasten stap zijn rijtuig had verlaten.
Een omstander had het gezien, en spottend uitgeroepen:
„Zie daar, een dronken Koning !"
Het was niets dan laster; ten minste in den zin, dien de
omstander bedoelde, want zoo de Koning dronken was, dan
was het van den slaap, en niet van den sterken drank. De
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Koning hoorde dat spottend woord, liet den lasteraar bij
zich komen en gaf hem geld, om op de gezondheid van
Zijne Majesteit te drinken.
Nu echter, terwijl de Graaf bij hem op audiëntie verscheen, was hij helder wakker, en die vriendelijke zachtmoedige oogen keken moedig de toekomst in. Het was een
van die kortstondige oogenblikken, waarin de ongelukkigste
aller Bourbons de zon tusschen de stormwolken zag doorkomen.
Lodewijk XVI had weer moed geschept. Hij bezat een
oprechte genegenheid voor zijn volk, en hij meende, dat het
halve werk was gedaan, zoo hij het volk van de oprechtheid zijner pogingen kon overtuigen. Hij ontwikkelde zijn
nieuwe plannen van hervorming voor den Graaf; in zijn
woorden, die anders zoo onbeslist over zijn lippen kwamen,
gloorde thans een sprankel echte geestdrift.
De Graaf luisterde met aandacht, en met niet minder
verbazing. Hij stond versteld, en toch was hij niet ontsteld,
en al was hij het volstrekt niet met den Koning eens, zoo
verkwikte hem toch het vuur, dat uit de koninklijke oogen
straalde. Hij had weer een Koning voor zich -- dat was het...
Maar als een bliksemstraal ging het door zijn ziel, dat dit
alles niets gaf, zoo de Koning geen recht gezicht had in den
toestand, en hij achtte zich verplicht, om den Koning in
alle bescheidenheid er op te wijzen, dat er een afgrond
gaapte tusschen hem en de revolutionnairen.
Doch de Koning schudde glimlachend het hoofd. „Een
misverstand, Graaf," zeide hij, „en anders niets !"
„Majesteit," zeide de Graaf, „het gaat om een geheel
nieuwe orde van zaken."
„Wat tot het waarachtig welzijn mijner onderdanen kan
strekken, wil ik altijd steunen."
„Sire, er is een vreemde geest over uw volk gekomen."
De Koning glimlachte opnieuw.
„We zullen dien geest door vergevensgezindheid overwinnen."
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„Het spijt mij, dat ik het moet zeggen, maar een deel
van uw volk heeft de voeling met Uwe Majesteit verloren."
De Koning knikte bevestigend, zonder een spoor van verrassing te toonen.
„Ik weet het, Graaf, en het is te verstaan. De lasten zijn
groot, en de schulden vermeerderen. Ik heb bevel gegeven,
om alle mogelijke bezuinigingen in te voeren — het is te
hopen, dat mijn bevel zal worden opgevolgd !"
„U zult er de ontevredenheid niet mee wegnemen, Majesteit!"
De Graaf zeide dit op zijn beslisten toon, en terwijl zijn
blanke welgevormde hand speelde met het gevest van zijn
degen, keek hij den Koning vastberaden aan.
De Koning keek hem aan met een rustigen blik.
„Gij zoudt het met staal willen probeeren, Graaf."
,,Inderdaad, Majesteit — u raadt mijn gedachten."
,,Ik vertrouw mijn volk."
De Graaf stond op en boog de knie.
„Vertrouw op den adel, vertrouw op ons !" zeide hij. „Bij
den levenden God !" barstte hij uit; „wij edellieden zijn de
ware zuilen van uw troon !"
„De eenige zuilen ?" vraagde de Koning, en na 'n korte
aarzeling zeide de Graaf: „Ja, Majesteit — de eenige zuilen."
Er lag iets treffends en hartroerends in het gebarenspel
van den strakken Graaf. „Mijn blank zwaard en mijn leven
wijd ik u, mijn Koning !" riep hij uit, en zijn ziel lag in
zijn woorden.
„Ik geloof het !" zeide de Koning met warmte. Hij reikte
den knielende de hand, en C l a i r m o n t drukte ze aan zijn
lippen. Doch de Graaf was teleurgesteld, toen de Koning er
op liet volgen : „Toch vertrouw ik mijn volk."
„Geef hun den vinger," zeide de Graaf, „en zij nemen de
geheele hand, Majesteit !"
„Zij hebben reeds meer van mij !"
„Inderdaad, Sire ?"
„Inderdaad -- zij hebben mijn hart !"
De Graaf was een en al verbazing. Lodewijk XVI was tot
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nog toe de dienaar zijner ondergeschikten geweest, en thans
openbaarde hij zich als een vorst met een eigen wil, met
eigen inzichten. Vroeger was hij als was geweest in de hand
zijner ministers, en thans openbaarde hij een eigen meening,
eigen initiatief. Het was het noodlot van zijn scheepke geweest, dat het van den eenen draaikolk in den anderen was
geslingerd, en in een crisis was geraakt van eindelooze
schommelingen. Doch nu was het uit. De Koning had moed,
energie, vastberadenheid gekregen. De Graaf had gevreesd,
dat de Koning vernederd en verpletterd zou temeer zitten,
en ziedaar ! hij had den Koning in geen jaren zoo opgewekt
gezien. Over dat zachtmoedig, vriendelijk gelaat lag een
waas van ontluikende geestkracht; er lag een vastheid in
zijn houding, die vroeger zoo jammerlijk werd gemist, en
de rustige zekerheid, waarmede hij zijn toekomstige plannen
ontwikkelde, maakte op den Graaf een diepen indruk.
Nu verscheen de hofmeester met den staf in de hand,
aan den staf prijkten een kroon en gouden leliën. Hij zeide
geen woord, maar hij wenkte met den staf: een bewijs, dat
de koninklijke tafel was aangericht. De audiëntie was daarmede afgeloopen; de Koning groette den Graaf op minzame
wijze, en door den kapitein der lijfwacht afgehaald, ging
hij naar de eetzaal.
Alles bijeengenomen, had de Graaf reden tot blijdschap.
Hij koesterde wel de vrees, dat de Koning te veel zou toegeven, maar het aangrijpend en vernederend gezicht van
een radeloozen Koning was hem gespaard gebleven, en het
eerste vereischte voor een gelukkige oplossing was toch, dat
de Koning geloof had in zijn zaak.
De Graaf reisde van Versailles onmiddellijk door naar
Parijs, en de aanvankelijk gunstige indruk, bij den Koning
verkregen, werd hier in Parijs versterkt. Er was een reactie
bij het volk; de Koningin werd om hare buitensporige verk wistingen gehaat, maar de oude liefde voor den Koning
kwam weer boven. Het volk voelde, dat bij hem de breuke
niet lag, zijn slechte raadgevers waren de schuldigen. Het
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volk dacht er niet aan, om hem den schepter uit de hand te
rukken; eenige heethoofden hadden gesproken van den vermolmden troon der Bourbon s, maar deze troon, die den
storm der eeuwen had getrotseerd, zou nog eeuwen standhouden, zoo het volk zijn klachten op deszelfs trappen mocht
neerleggen.
Het volk was kalmer geworden; het was tot bezinning
gekomen, en de kreet : „Leve de Koning !" werd herhaalde
malen gehoord.
De graaf had aan T h é o b a l d beloofd ten spoedigste zijn
bevindingen te schrijven, en hij haastte zich, om aan die
belofte te voldoen.
„Dat zal den jongen goeddoen!" zeide hij , terwijl hij de
enveloppe sloot, en op het blauwe lak met vaste hand den
grafelijken stempel drukte. Hij lachte even, terwijl hij dit
zeide; er kwam een zachtere uitdrukking op zijn streng,
stroef gelaat — het was de liefde voor zijn kind.
Hij stapte te Parijs aan zijn hotel af, en bezocht eenige
adellijke vrienden. Hij verhaalde hun zijn audiëntie bij den
Koning, en besprak met hen de politieke vooruitzichten. Dat
deed trouwens iedereen. Geheel Frankrijk besprak de toekomst;
de verachtste pruikenmakersjongen veroorloofde zich de weelde,
om met klem voor zijn meening uit te komen, en voor den
adel stond er meer op het spel. Toch bleek het opnieuw,
dat er een groot verschil bestond tusschen de verknochtheid, die de Graaf en die zijn Parijsche vrienden voor het
Koningshuis koesterden.. De Graaf vertegenwoordigde dat
krachtige, pittige deel van den landadel, dat in den Koning
den oudsten broeder der edellieden, het onmisbare hoofd
van den staat, den waarborg van alle overgeleverde rechten
huldigde. Zij waren Koningsgezinder dan de Koning zelven ;
de omverwerping van den troon stond voor hen gelijk met
de instorting van het hemelgewelf, en konden zij den troon
niet schragen, dan konden zij zich toch onder deszelfs puin
laten begraven.
De Graaf was conservatief in merg en been, doch in de
4
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paleizen der Parijsche grooten waaide een andere geest. Zij
betuigden tot vervelens toe hun trouw aan het Koningshuis;
zij waren in die betuiging ook oprecht, en toch zou hun
steun zijn als die van den rietstaf, die de hand doorboort.
De Graaf voelde er iets van en zijn ongerustheid nam
weer toe.
De Graaf heeft Parijs nog niet verlaten, en hedenavond
zal hij een souper bijwonen in een der voornaamste paleizen
van Parijs. Hij gaat niet graag; hij wist, dat er vogels van
verschillende pluimage zouden komen. Doch de, gastheer
heeft hem uitgenoodigd, en de gastheer, die een Burggraaf
is, behoort tot zijn vrienden. Had hij geweigerd, dan was
hij onbeleefd geweest, en een uitvlucht zoeken, is beneden
zijn karakter. Zoo gaat hij dan, al is het schoorvoetend, en
de zalen zijn reeds half gevuld, als hij door den gastheer
en diens gade met hartelijke vriendschap wordt ontvangen.
Hij vormt in zijn grooten rok van blauw fluweel met
goud galon en zijn gevolde kousen met zilveren klinken
een statige, indrukwekkende verschijning onder het schitterend licht van die vele honderden waskaarsen. Men vraagt,
wie dat is; de naam van C l a i r m o n t wordt fluisterend
genoemd, en men maakt eerbiedig ruimte, terwijl hij met
bedaarden, militairen stap in een hoek van de prachtige
zaal, onder het gebladerte van een palmboom plaatsneemt.
Die kleederdracht wordt trouwens in de salons niet veel
meer gezien. De Amerikaansche vrijheidshelden, mannen als
Washington en Franklin zijn in de mode, en al kunnen de
hoogere Fransche standen de puriteinen van Amerka niet
navolgen in hun deugden, dan kunnen zij het ten minste
in hun kleeding. Men ziet duffelkleurige rokken, lakensche
broeken, garen kousen en de zilveren gespen aan de schoenen
worden schaarsch.
Toch heeft deze eenvoud met de Puriteinsche zuinigheid
niets te maken. Denkt ge, dat dit duffelkleurig laken goedkooper is dan het fluweel, dat vroeger werd gedragen, of
dat voor deze garen kousen minder wordt betaald dan voor
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kant ? In het minst niet; dat is ook de bedoeling niet. Het
is maar een gril der mode; nadperij en anders niet.
De deuren der gastvrije salons van den Burggraaf hebben
zich niet alleen voor de heeren geopend; de dames zijn er
ook in groot aantal. Hun kleederdracht is in de laatste jaren
veranderd en — verbeterd. Ge zoekt te vergeefs die vervaarlijke, hoogopgeschikte kapsels van vroegere jaren; de
Parijsche vrouwen der hoogere standen zijn niet meer gedoemd, om onder pyramiden van bloemen of vruchten verpletterd te worden. De kapperswereld raast, omdat hun verdiensten minder zijn geworden, maar dat razen geeft niets;
de Parijsche vrouwen zijn van den wansmaak der hooge
kapsels verlost, en de meest besliste antirevolutionnair zal
met deze revolutie vrede kunnen hebben.
Het is een schitterende samenkomst, en nog altijd stroomen
de gasten binnen. Het edelste bloed van Frankrijk is hier
vertegenwoordigd; er worden namen genoemd, die in de
Fransche geschiedenis reeds lang een eereplaats hebben verworven, terwijl het licht der kaarsen zich weerspiegelt in
de juweelen en edelgesteenten als de zon in den morgendauw.
De vorsten van den adel en de koningen der kunst en
der wetenschap ontmoeten elkander in deze gastvrije zalen;
de edele gastvrouw heeft het zoo gewild, want zij erkent
een adeldom des bloeds en een adeldom des geestes.
Verscheiden koningen op het gebied van kunst en wetenschap worden echter gemist. Zij konden niet komen; zij
hadden een wettige verhindering, zij vielen onder de sikkel
des doods, voordat de gouden eeuw aanbrak, waarvan zij
zich gaarne de herauten noemden.
D' A l e m b e r t, die aan Gods bestaan twijfelde, is dood,
en D i d e r o t, die Zijn bestaan op de brutaalste manier loochende, is ook al dood. Zij vonden in hun leven, dat R o u ss e a u en V o 1 t a i r e, met wie zij dweepten, op tijd waren
vertrokken, en de koningen der kunst en der wetenschap,
die hier aanwezig zijn, denken hetzelfde van D' A 1 e m b e r t
en D i d e r o t. Zij hebben hun beroemde voorgangers een
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schitterende uitvaart bereid ; zij hebben hun achtergelaten
spreuken als een nieuw Evangelie gehuldigd, maar in tijden
van gisting, van revolutie, waarin het rad der gebeurtenissen
bliksemsnelle omwentelingen maakt, staan de ouderen de
jongeren al heel gauw in den weg, en de ouderen doen dan
verstandig, om met spoed te verdwijnen.
Adeldom des bloeds en adeldom des geestes -- het gonst
en praat en dwarrelt hier dooreen. Er klinken kwinkslagen;
er worden glimlachen gewisseld ; een paar vroolijke bejaarde
heeren, met een bloem in het knoopsgat, wandelen gearmd
door de zaal, en blijven in de nabijheid van graaf C 1 a i rm o n t staan.
Zij hebben het oog op den Burggraaf en zijn vrouw, die
de gasten met een beminnelijke buiging ontvangen.
„Adeldom des bloeds en adeldom des geestes — hier
hebben wij het in de gelukkigste vereeniging !" zegt de
gastvrouw met haar innemendsten glimlach, terwijl zij den
laatst binnengetredene de hand reikt : „welkom hier, mijn
Graaf!"
De beide vroolijke heeren, met de bloem in het knoopsgat, kijken elkander aan.
„Is dat ook al adel, Emile ?"
„Is dat ook al geest, A c h i 1 le? Goeie gerustigheid, wat is
dat gezicht door de pokken geschonden !"
De beide bejaarde heeren zijn de eenigen niet, die den
Graaf met de grootste belangstelling gadeslaan, want hij
trekt in hooge mate de algemeene aandacht.
„'t Is toch verschrikkelijk — wat een gezicht, A c h i l le !"
„Een echte orang-oetang !"
„Met een waterhoofd !"
„En de trekken van een stalknecht -- hoe heet toch dat
wonderdier, Emile?"
„Graaf M i r ab e a u !" zegt C 1 a i r m o n t, die de vraag heeft
gehoord.
M i r a b e au neemt met onbeschroomden blik de vergadering op. Hij heeft een levendig oog ; in zijn glimlach ligt

53

een onmiskenbare bevalligheid, en men zou het hem voorwaar niet aanzeggen, dat deze onstuimige voorvechter der
Revolutie in Amsterdam in dubbel overspel heeft geleefd.
Hij heeft in verscheiden gevangenissen gezeten; hij kent
de vochtige muren der beruchte Bastille bij ervaring; er
zijn in vroegere jaren zestien bevelschriften tot inhechtenisneming tegen hem uitgevaardigd.
„Een geboren leider des volks!" zegt de gastvrouw met
hare melodieuze stem.
„Die het volk tot den troon van zijn Koning wil leiden,"
antwoordt M i r a b e au met een buiging, en hij keert het
forsche gelaat naar het gezelschap. Nu kunnen allen hem
zien, en dat zonderlinge hoofd met die leeuwenmanen komt
scherp uit tegen het licht der kaarsen.
Doch zijn naam is een program, en wel een program van
actie, en zijn verschijning doet het twistvuur ontbranden in
dit doorluchtig gezelschap.
„Hij is de man van de rechten des volks!" roept de
schelle stem van een jongen edelman, met den vinger op
Mirabeau wijzend.
„Is dat een misdaad, mijnheer ?" vraagt Mirabeau op
luiden, uitdagenden toon. „Ik meen, dat de rechten des
volks en de rechten des Konings kunnen samengaan ; het
is niet noodzakelijk, om het recht des éénen te vertrappen,
ten einde het recht des anderen te handhaven, en in de
handhaving van beider rechten ligt de oplossing der tegenwoordige crisis."
„Hij is geen ezel, E m i l e !"
„Hij heeft het hoofd van een baviaan, en de tong van
een Cicero -- maar welke bultenaar is dat daar A c h i 11 e ?
Wat een gedrocht !"
„Een soort profeet, A c h i 11 e, maar zijn naam is mij ontgaan. En dat daar is D a e n d els, een Hollander. De Oranjeklanten hebben hem het land uitgejaagd -- ja, 't is maar
zoo, jongen: de politiek is een stekelvarken, en wij doen
wijs, er ons buiten te houden !"

54
Hij neemt een snuifje, en biedt Emile eveneens de zilveren snuifdoos aan.
De stroom van gasten heeft nu opgehouden, en het souper
in de schitterend verlichte salons heeft zijn gewoon verloop.
De heeren zitten daar met hun sierlijke pruiken op ; de
dampkring is verzadigd met bloemengeuren, en in deze
wereld van overvloed en weelde lijkt het wel een ongerijmdheid, een dwaasheid, om van een hongerend Frankrijk te
spreken.
Er heerscht bij het avondeten een zekere stemmigheid,
maar als de wijn is geproefd, raken de tongen los; hoe
verder de avond voortschrijdt, hoe luidruchtiger de taal
wordt in de vorstelijke zalen, en de groote Venetiaansche
spiegels met hun vergulde lijsten weerkaatsen de verhitte
wangen.
Er vormen zich groepen; zij zetten zich neder onder het
groene dak van tropische gewassen, en woorden van scherts
en geestigen spot fladderen als dartele vlinders door de
ruime vertrekken.
De koppige Bourgonjewijn stijgt den gasten naar het hoofd,
en duidelijker dan daar straks, toen er nog een zekere beschroomdheid heerschte, blijkt het thans, dat dit beschaafd,
fijn gezelschap uit twee partijen bestaat, die door een afgrond zijn gescheiden.
Uit eerbied voor den gastheer en de gastvrouw had men
het politieke strijdperk moeten vermijden, maar de mannen
der rede, de adeldom des geestes, zooals de Burggravin hen
had genoemd -- halen de slagboomen neer, die de kieschheid had gesteld, en met de gevulde kristallen glazen voor
zich, komen zij met een verwonderlijke vrijmoedigheid voor
hun ideeën uit.
Graaf C l a i r m o n t is midden tusschen zoo'n verlichte
groep geraakt ; de glimmende parketvloer begint onder zijn
voeten te gloeien als vuur, en hij staat op.
„'t Ruikt hier naar de revolutie-lucht," zegt hij tot een
kennis naast hem, „'t is een verpeste hoek !" en hij gaat naar een
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andere zaal. De kennis volgt hem, en zonder verdere afspraak,
onwillekeurig, volgen vele gelijkgezinden hun voorbeeld.
De mannen der rede worden al stouter in hun beweringen.
Het zijn de geesteskinderen der hooggeroemde Encyclopedie;
zij richten altaren op voor de menschelijke rede, voor zich
zelven ; de God, dien zij aanbidden, is het eigen ik. Zij knielen
voor zich zelven ; zij werpen zich voor zich zelven in het
stof. V o l t a i r e is hun vader, D i d e r ot hun gids; zij beschouwen het Christendom als een der grootste rampen van
den tegenwoordigen tijd, en zij zouden in hun bewonderenswaardige verdraagzaamheid geneigd zijn, om alle kerken te
sluiten.
De hertogin van Grammont met haar vergrijzend haar
zit te midden van zoo'n luidruchtige groep, en neemt de
huldigingen der jonge philosophen in ontvangst, terwijl de
kroon van hare weldoenster — van Koningin M a r i aA n t o i n e t t e— wordt bedreigd.
De mannen der rede zijn vol moed; zij roemen de wijsheid van de vaders der Encyclopedie, en zien in den ondergang van den godsdienst het morgenrood van het eeuwig
vrederijk. De dwingelandij der priesters heeft nu uitgediend;
de sombere tyrannen van dweepzucht en bijgeloof zullen
het land worden uitgegeeseld, en de tijd zal komen, dat de
menschelijke rede als koningin zal heerschen van den opgang der zon tot haren nedergang.
De golven der geestdrift gaan hoog, en deze baanbrekers
der beschaving schijnen aan alles te gelooven behalve aan
God en een eeuwig gericht.
Men gaat berekenen, wie van het gezelschap dit schitterend
tijdperk zal kunnen beleven.
„Gij beleeft het, E m a i r e, want gij zijt nog jong! en gij,
C o n r a d i n, want gij hebt de knoken en de kracht van een
os ! en gij Le s m a i n, want de Academie heeft u reeds onder
de onsterfelijken opgenomen !"
„En hoe zal het met mij gaan?" vraagt de hertogin van
Grammont.
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„Met u, hertogin ? Voor u gaan de poorten van het aardsche
Kanaän wis en zeker open."
„Weet ge dat zeker? De man met de zeis heeft vreemde
nukken — als hij eens een voorbarigen zwaai doet?"
„U bedoelt den dood, Hertogin ?"
„Ja, natuurlijk — dien bedoel ik !" zegt zij met een
schalksch gelaat.
Zij lacht, terwijl zij dit zegt, maar is dat nu om te lachen?
Heur haar is vergrijsd; zij is in haar zestigste jaar — is
het zoo bespottelijk, om op zijn zestigste jaar eens ernstig
aan den dood te denken?
De mannen der rede vinden dat wel; zij vinden haar opmerking zoo vermakelijk, dat zij allen in een luiden schaterlach uitbarsten.
„De dood," zegt er een — „wat idee, Hertogin !"
„Gij betoovert den dood," zegt een ander — „Hertogin,
gij blijft eeuwig jong !"
„0 gij vleiers !" zegt ze ; zij zwaait met haar prachtigen
waaier, en tusschen die witte tanden klinkt haar zilveren
lach.
„Kent ge dien heer ginds ?" fluistert thans een stem aan
haar oor.
„Wien bedoelt ge ?" vraagt zij ; „dien daar met dien --".
„Toe maar — zeg gerust met dien bult ! Hij kijkt naar
onzen kant uit -- alle menschen ! wat heeft dat schepsel
een bult! Als zijn verstand zoo groot is als zijn bult, dan
is hij goed bedacht -- kom, Hertogin, ik drink op uw onuitroeibare schoonheid — ad fundum !"
De man, wiens oogen thans op het luidruchtig gezelschap
gevestigd zijn, heeft inderdaad een hoogen rug. Hij is bovendien klein van persoon ; hij ziet er zwak en nietig uit, en
de soberheid van zijn kleeding valt in 't oog.
„Zoudt gijlieden gaarne weten, wie van u de gouden eeuw
der vrijheid zal beleven?" vraagt hij met heldere stem.
„Ja, ja," wordt er geschreeuwd; — „dol graag! Wij snakken er naar!"
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De dames beginnen te gichelen, en de heeren schaterlachen, terwijl zij dit roepen — zij vinden de vraag van
dien dwerg met zijn gebocheld lichaam onbetaalbaar.
„Verheugt u dan !" roept hij met luide stem ; „gij allen
zult de heerschappij der menschelijke rede beleven."
Er gaat opnieuw een schaterend gelach op, maar het verstomt. Er ligt iets op het voorhoofd van den dwerg, waaraan geen naam te geven is, en door die woorden van verheuging, die hij uitspreekt, schemert een sombere bedreiging.
Er volgt een korte pauze, die iets pijnlijke heeft, totdat
een zwierig opgeschikte jonge edelman er een einde aan
maakt.
„Ik ben een philosoof, mijnheer," zegt hij, „en een profeet
zal het nooit betreuren, een profeet te hebben ontmoet —
kunt gij mijn lot voorspellen ?"
„Jawel," was het bedaarde antwoord. „Als de heerschappij
der rede is ingetreden, zult gij zoo voorzichtig zijn, steeds
vergif bij u te dragen. Gij zult in een onderaardschen kerker
worden geworpen; om aan uwe beulen te ontsnappen, zult
gij het vergif innemen, en zoo zal uw einde zijn, Markies."
Er is niet de minste hartstochtelijkheid of dweepzucht in
de stem van den spreker; hij spreekt zoo koel, alsof hij de
oplossing geeft van een moeilijk wiskundig vraagstuk, en
juist die buitengewone zonderlinge kalmte treft het gezelschap. Zij betwijfelen alles; zij zullen er hun zaligheid onder
durven verpanden, dat de namen van God en eeuwig gericht
voor hen niets dan klanken zijn, en toch zijn ze geschokt.
Maar een vriend van den gevonniste breekt den ban. Hij
slaat met de vuist op de tafel, terwijl hij schreeuwt : „Welke
satan heeft u die profetie van kerker, vergif en beulen toch
ingegeven ? En wat duivel ! heeft dat met de wijsbegeerte, de
vrijheid en de heerschappij der menschelijke rede uit te staan?"
„Mooi zoo !" schreeuwen de gasten : „bravo!"
Zij lachen den ongeluksprofeet uit, en zij verbazen zich,
dat hij hen een oogenblik een onwillekeurige huivering door
hun philosophische zielen kon jagen.
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Maar de profeet heeft het antwoord reeds gereed. Hij
spreekt zoo bedaard, zoo zelfbewust, alsof hij kinderen voor
zich heeft met verstompte hersens, wien men alles zoo duidelijk
mogelijk moet uitleggen.
„Dat is het immers, wat ik u zeg. In den naam der wijsbegeerte zal het doodvonnis worden geschreven ; de vrijheid
zal het onderteekenen, en de rede zal het uitvoeren. Deze
drie machten zullen geheel Frankrijk beheerschen, en het
volk zal opgaan naar de tempels der rede."
„Gij zult geen priester worden van deze godin," spot een stem.
„'t Is niet te hopen," antwoordt de profeet bedaard; „maar
gij, mijnheer, zult u als een harer waardigste dienaren met
het scheermes op negentien plaatsen de aderen openen."
Uit de andere zalen stroomen de gasten toe, om den zonderlingen voorspeller aan te hooren. Er wordt luid gelachen,
en toch huivert de vergadering.
„Hoe zal mijn einde zijn ?"
„Gij zult u vergeven, mijnheer !"
„En ik ?"
„Gij, mijnheer S a i n t-P i e r r e, gij zult op het schavot
sterven."
„En ik?"
„Op het schavot, mijnheer de R o u c h e r !"
„En ik?"
„Op het schavot, graaf F e r n e y !"
„Alle menschen !" schreeuwt een oude markies met een
vloek, „dat lijkt wel een weddenschap. De kerel heeft stellig
gezworen, ons allen van kant te maken."
„Ik zweer niets," is het kalme antwoord ; „ik zeg maar,
markies, dat gij naar het schavot gaat."
„Wat zal mijn lot zijn ?" vraagt graaf C 1 a i r m o n t.
Hij heeft zich later verbaasd, dat hij die vraag deed,
doch voorbeelden werken aanstekelijk, en die dwerg met
den hoogen rug heeft iets geheimzinnigs over zich.
„Uw lot, graaf C l a i r m o n t? Gij zult vallen bij de verdediging van uw kasteel."
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F e r n e y klopt den graaf op den schouder.
„Gij gelukskind," zegt hij ; „gij vindt een eervollen dood
op uw kasteel, en wij ellendelingen moeten naar het schavot
— ge moet het niet uitvlakken!"
„Maar wat drommel — wie moet al die doodvonnissen
voltrekken?" vraagt een jonge levenslustige stem.
„Dat heb ik u immers reeds gezegd," is het kalme antwoord ; „de wijsbegeerte, de vrijheid en de rede zullen
Frankrijk regeeren, en de spreuken van Diderot en V o 1t a i r e, die u hedenavond in vervoering brachten, zullen het
evangelie van die dagen zijn."
Daar zit een rijke, trotsche dame, die de houding aanneemt, alsof zij geeuwen wil.
„'t Is grappig !" zegt ze, maar een vergrijsde staatsman antwoordt : „Zeg liever zonderling !" en zich tot den ziener
wendend, vraagt hij : „Wanneer moet dit alles geschieden ?"
„Binnen zes jaren, mijnheer!"
De gasten kijken elkander opnieuw met verbazing aan,
en sommigen trekken de schouders op.
„Een dweper, E in i 1 e !"
„Compleet krankzinnig, A c h i 11 e !"
„Maar wat zal met mij gebeuren ?" vraagt plotseling een
der vurigste bewonderaars van V o 1 t a i r e, en die geheimzinnige kleine man met den hoogen rug antwoordt : „Gij
zult een Christen worden, graaf!"
„Een Christen"... de zaal loeit van het gelach.
„Hebt ge 't gehoord ? De graaf wordt een Christen ! Neen
maar -- nu loopt het op een eind ! zoo iets is nog nooit
vertoond — een Godloochenaar een Christen ! Het schavot —
het scheermes — het vergif is nog denkbaar, maar onze
graaf een Christen — nu loopt het toch de spiegaten uit."
„Ik ben gerustgesteld," zegt F e r n e y met een hoffelijke
buiging; „indien wij zoo lang mogen leven, totdat onze
graaf een Christen wordt, dan zijn wij onsterfelijk."
Hertogin G r a m m o n t doet haar best, om de woorden
van den ziener belachelijk te maken.

60

„Ik acht mij gelukkig," zegt ze met een spottend lachje,
„tot eene sekse te behooren, die niet ter verantwoording zal
worden geroepen."
„Uwe sekse wordt evenmin gespaard als de mijne," is
het antwoord.
„Maar, mijnheer !" roept zij met gemaakten schrik : „gij
predikt ons het einde der wereld !"
„Of dit het einde der wereld is," antwoordt de ziener, „kan
ik niet beslissen." Hij ziet de lichtzinnige vrouw, die in haar
zestigste jaar is, aan met een somber fronsen van het voorhoofd,
om dan voort te gaan : „Dit echter weet ik, Mevrouw, dat
gij met geboeide handen op een vuilniskar naar het schavot
zult worden gebracht — gij en de edelste der vrouwen !"
De Hertogin doet een wanhopige poging, om in haar rol
te blijven.
„In dat geval hoop ik toch in een zwart coupé, met krip
behangen, te rijden."
Hij schudt het hoofd.
„In een vuilniskar, Mevrouw, en voornamere vrouwen
dan u zal dit lot treffen."
„Voornamere vrouwen ?" zegt de Hertogin, en er komt
een angstige starheid in die wufte oogen — „prinsessen
van den troon?"
„Nog voornamere," zegt de profeet op gedempten toon.
Doch zijn woorden zijn verstaan, en er gaat een groote
beweging door de zaal. Hij spreekt met een overtuiging,
die de ongeloovigsten schokt, en met een zekerheid, die de
spotters doet verstommen. Men tracht te vergeefs zijn woorden
tot een bespottelijke comedie te maken; het is te vergeefs,
dat men elkander honderdmaal verzekert : „Hij is krankzinnig,
hij is gek geworden." In deze van bloemengeur en reukwerk
vervulde atmospheer, in deze wereld van schitterend licht
triomfeert de angst, de bleeke angst over de lichtzinnigheid
en de brooddronkenheid, en aan deze geschilderde wanden
schijnt een onzichtbare hand geschreven te hebben: „Gewogen en te licht bevonden !"
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De gasten verbazen zich over de nietigheid van den persoon, die de scherpste tegenstelling vormt met de ontzaglijkheid van zijn woorden. Hij staart de gasten aan met den
vreemden, starren blik van den ziener, en achter hem — in
de ledige ruimte — ziet hij het schavot, de opgerichte
guillotine, en zij druipt van bloed.
De hertogin van G r a m m o n t doet een laatste poging,
om in haar rol te blijven.
„Ge zult zien," zegt ze tot een barones, die naast haar
zit, „dat men mij niet eens den troost van een biechtvader
zal laten."
„Gij zult geen biechtvader krijgen," zegt de ziener met
ernstige stem, „en geen uwer wenschen zal worden vervuld.
De eenige veroordeelde, wien geestelijken bijstand zal worden verleend, is — "
Aller oogen zijn op hem gericht, maar hij aarzelt; hij
zwijgt.
„Welaan!" zegt de Hertogin -- „wie is die gelukkige
sterveling ?"
De profeet antwoordt niet. Zijn geheele wezen is ontroerd;
zijn oogen staren angstig naar de verte, en zijn gelaat is
grauw als asch.
„Welaan -- noem hem toch !" zegt de Hertogin, al haren
moed bijeenrapend, en als uit een bangen droom ontwakend,
antwoordt hij met langzame stem : „Het ... is ... de ... Koning...!"
Het is stil geworden in de zaal; het is, alsof er een doode
wordt uitgedragen. Vele kaarsen zijn uitgebrand, en men
vergeet, nieuwe te ontsteken. De hoeken zijn vol schaduwen;
men meent er de vage omtrekken van schavotten te zien,
met zwart krip omhangen. Men hoort niets dan het ruischen
van een zijden sleep en het zacht kletteren van een degen.
Anders niets — geen woord ... geen zucht ...
De beminnelijke gastvrouw is de eerste , die hare tegenwoordigheid van geest heeft teruggevonden.
„Mijn waarde heer profeet !" zegt zij met een zachten
glimlach , „gij hebt veler lot voorspeld, maar over uw eigen
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lot hebt gij gezwegen. Gij hebt het verstaan, om onze belangstelling in uwen persoon in de hoogste mate te wekken — zeg ons: wat zal uw toekomst zijn?"
„Hebt gij J o s e p h u s' geschiedenis van het beleg van
Jeruzalem gelezen, Mevrouw ? Gedurende dit beleg wandelde een man zeven dagen lang over de muren der stad ,
en hij riep met klagende stem:
„Wee u, wee u, Jeruzalem!" Doch op den zevenden dag
riep hij : „Wee Jeruzalem -- wee mij !" en op hetzelfde
oogenblik werd hij door een vijandelijken steenworp verpletterd."
Hij zwijgt; er een ligt een treffende zwaarmoedigheid op
zijn smal gelaat. En een diepe buiging makend voor het
schitterend gezelschap , verlaat hij de zaal.
Doch hij gaat niet alleen. De gastheer laat hem uit, en
zegt bij de deur : „Vriend, waarom hebt gij dat gedaan ?"
„Ik kon niet anders," is het droevige antwoord.
De gastheer schudt hem aan de schouders. „Gij kondt
niet anders? Bij den levenden God — wordt toch wakker?"
„God gave, dat het een droom was," zegt de sombere
ziener, en terwijl twee groote tranen over dat bleeke gezicht biggelen, gaat hij naar huis.
Is hij werkelijk een ziener, is hij werkelijk een profeet?
Daar zit een jonge man van dertig jaren in een der salons.
Hij zit in een vergeten hoek, en niemand let op hem. En
hij vraagt zich af: Was dat werkelijk een ziener, een waar
profeet? En terwijl hij daarover peinst en mijmert, verschijnt voor zijn eigen oogen een visioen. Doch dit visioen
is breeder, geweldiger en aangrijpender dan dat van den
zwaarmoedigen ziener. Die ziener zag het lot van enkelen,
en hij ziet het lot van allen. Bij den schuimenden wijn, bij
het feestgedruisch ziet hij de weelderige vrouwenarmen
verschrompelen, en de sterke mannenhanden verstijven. De
oogen verliezen hun gloed , en de wufte taal besterft op de
verdorrende lippen. De dood heeft hen aangegrepen — allen:
rechtvaardigen en onrechtvaardigen. De wangen vallen in;
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de oogen verdwijnen , en in die gapende oogholten slaat
het verderf zijn zetel op. De kaarsen gaan uit : één voor
één; de kostbare kleedij , het geschitter van paarlen en
edelgesteenten — het gaat alles onder in tastbare duisternis. Van al die heerlijkheid blijft niets over dan een handvol doodsbeenderen , een handvol asch, en door die ontzagwekkende duisternis ruischt het woord des Heeren Heeren:
„Stof zijt gij , en tot stof zult gij wederkeeren !"
Baron F a u r at staat op. Hij huivert, zooals de herfstwind ons doet huiveren, die het stervende gebladerte van
de boomen stormt.
Hij verlaat de zaal , en de gasten volgen — één voor één.
De opgewekte, vroolijke stemming in de vorstelijke salons
is verdwenen; men heeft haast, om weg te komen, en een
der eersten , die den Baron volgt , is graaf C 1 a i r m o n t.
Hij verlangt, om weg te komen uit deze zwoele , van
bloemengeur en wierook verzadigde lucht, en de frissche
buitenlucht te ademen.
Doch het is buiten even zwoel en drukkend als binnen;
er komt een onweer opzetten uit het Zuiden, en reeds vallen de eerste druppels.
Een groote troep volks trekt door de straten. „Leve het
volk!" schreeuwen zij — „leve het souvereine volk!" en om
hen te ontwijken, is de Graaf verplicht, een omweg te
maken. Hij is vol zorgen; de angst voor een onmetelijk
ongeluk doet zijn hart sneller kloppen , en met haastige
schreden spoedt hij naar zijn hotel.

HOOFDSTUK

III.

„Madeleine," zeide Paul Gataul, „waar is uw
vader ?" en Madeleine antwoordde : „Hij is weg — naar
Parijs !"
R a c h e f o r t was er heen gegaan, en graaf C l a i r m o n t
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was weer thuis , op zijn kasteel. Hij was teleurgesteld terug
gekomen. Op slot van rekening was de Koning niets dan
een zwakke halm , die door den wind der verschillende
staatkundige richtingen heen en weer werd bewogen. Zijn
vijanden noemden hem Lode w ij k den Stumper , helaas,
er was iets van waar ! Hij gaf altijd maar toe. Hij had
geen vaste meening, geen eigen opinie.
De geestdrift van die opgewekte audiëntie was niets
dan een stroovuur geweest, en thans was hij moedeloozer dan ooit. Hij begon altijd met zijn nieuwe ministers tegen te spreken, en hij eindigde steeds, met voor
hen de vlag te strijken.1 Iedereen gaf den Koning raad,
en door raadgevingen overstelpt, was hij volkomen radeloos. Hij durfde niet te handelen; hij schuwde daden ; hij
bezat den schepter, maar niet het hart van een Koning.
Een groot deel van den landadel was eensgezind, moedig en vol vuur. In vroegere eeuwen , als het vaderland
werd bedreigd, waren zij van hun hoog gebouwde kasteelen neergedaald; in het volle harnas, aan de spits hunner
gewapende lijfknechten, en zij hadden de gezegende valleien van het Fransche land doen weergalmen van hun
veldkreet : „Voor God , Koning en Vaderland !"
Zij waren er nogmaals toe bereid. Zij wachtten maar op
een wenk des Konings, om zich onder zijn standaard te
scharen, en orde en tucht te handhaven.
Maar de Koning gaf geen wenk. Hij kon geen bloed
zien ; hij schrok terug voor bloedvergieten, en terwijl hij
zag, dat een zee van ellende Frankrijk overstroomde, was
zijn zwakke arm niet in staat, om dien stroom te keeren.
Het geld was op; het leger werd niet betaald; de staat
was een failliete boedel geworden.
Zoo was de Graaf dan teruggekomen van Parijs , en
R a c h e f o r t, de wijd bekende berggids, was er heen gegaan.
Dat was niet zoo vreemd. Parijs was het hart van Frankrijk , en zooals 't bloed stroomt naar het hart, zoo stroomde
het Fransche volk naar Parijs.
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De reisgelegenheid was natuurlijk verschillend. Graaf
C l a i r m o n t reed er heen op een goed doorvoederden hengst,
met twee bereden lijfknechten achter zich , en R a c h efo r t moest den tocht doen op zijn beenen , met een stevigen knuppel in de hand.
Maar om 't even — hij zou er toch ook wel komen,
al was het met doorgeloopen voeten ; hij had een pas gekregen , en hij wilde den politieken barometer in Parijs
bestudeeren , even goed als de Graaf.
Paul G a t a u 1 zette zich neder aan de stevige , ongeverfde tafel. Hij was warm van het gaan ; hij veegde zich
het zweet van het voorhoofd.
„Gij zijt vroeg present ," zeide het meisje , terwijl zij op
haar jonge , vlugge voeten rondtrippelde , om bet kleine
huishouden te beredderen — „gaat ge jagen vandaag?"
„Zooals ge ziet, Madeleine."
Hij droeg de buks over den schouder , en de hond vergezelde hem.
Het huis met zijn rieten dak zag er eenvoudig uit ; de
blinden waren groen geverfd , en er was een moestuin voor
de woning.
Madeleine ging naar het achterhuis om de twee koeien
te melken ; zij kenden haar bazin , en zij loeiden haar tegemoet.
Toen zij klaar was met haar werk , zat Paul nog op
dezelfde plek , maar hij stond op en zeide : „M a d el e i n e ,
ik heb dorst — geef mij een nap water !"
„wilt gij niet liever een nap melk ?" vraagde zij.
„Neen," was zijn antwoord : „een teug frisch bronwater
verslaat beter den dorst !" en zijn oog rustte met welgevallen op deze bloem der bergen.
Madeleine haastte zich , om aan zijn verzoek te voldoen , en door Paul vergezeld , ging zij naar den put,
links van het huis.
De put was diep ; Madeleine nam de lange lijn , waaraan een emmer was bevestigd , en met een vaardige beweging schepte zij water.
5
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„Uit dezen put heeft onze woestijnprediker Paul R a b a u t
eens gedronken, toen hij versmachtte van dorst !" zeide het
meisje.
„Dat zal mijn zorg zijn !" zeide Paul G a t a u 1.
Het speet hem , dat zij over R a b a u t was begonnen, en
er kwam een wolk op zijn voorhoofd. Want die R a b a u t
vertegenwoordigde een beginsel, dat niet meer het zijne was,
en door Rabauts naam te noemen, voerde Madeleine
het teere punt aan, dat hen scheidde.
Zij deed het onbewust; zij wist niet, wat Paul verontrustte, maar Paul wist het te beter.
Madeleine reikte hem den nap vol water. „Wat heerlijk
koel !" zeide hij , en hij dronk naar hartelust.
Doch het meisje was zijn voorgaande woorden niet vergeten , en zag hem verwonderd aan.
„Houdt ge niet van Paul R a b a u t ?" vraagde zij , en zij
keek hem aan met haar open gelaat.
Hij had nu genoeg gedronken, keerde den nap om , e n.
legde hem op den rand van den put.
„Om je de waarheid te zeggen, heeft R a b a u t zijn tijd
gehad."
„P a u 1," zeide het meisje, „dat versta ik niet."
„Dat behoeft ook niet," antwoordde hij tamelijk kortaf;
van Etienne R a b a u t."
„ik houd meer van zijn zoon
„Waarom ?"
„Omdat Etienne vrijzinnige denkbeelden huldigt."
„Zoo ," zeide het meisje , en in den toon harer stem openbaarde zich een onmiskenbare teleurstelling.
Zij was een kind der bergen : vlug, vroolijk en vaardig.
Zij was bevallig in hare bewegingen , en de blos der gezondheid lag op haar innemend sprekend gelaat; zij en Paul
hadden elkander van kindsbeen gekend , en reeds verleden
jaar had de wereld gemompeld van dat knappe paar.
Paul hield inderdaad van M a d e l e in e, en Made-1 e i n e van hem; ook pleitte er veel voor een huwelijk
tusschen deze beide menschen. Zij scheelden weinig in jaren ,%
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en zij waren beiden Protestanten. Madeleine had geen
geld , dat is waar , maar P a u 1 had het evenmin. Daar stond
tegenover, dat zij niet verwend waren, geen hooge eischen
stelden , en beiden een paar sterke , arbeidzame armen aan
het lijf hadden. Paul verstond zijn vak in den grond, en
zijn vader had meer dan eens gezegd : „Het smidsvak heeft
een soliden bodem.
Madeleine had sedert twee jaren , toen haar moeder
stierf, het kleine huishouden van haar vader waargenomen.
Zij was bij de hand; zij was tevens verstandig, en zij beloofde
een knappe , degelijke huisvrouw te worden.
De elementen voor een gelulkig huwelijk waren dus aanwezig. Het is waar, dat in Pau 1's liefde die romantische
hartstocht werd gemist, waarvan de verhalen der toenmalige
schrijvers gloeiden , en Madeleine met hare gezonde,
frissche levensopvatting was er wijd vandaan , om in Paul
G a t a u 1 een volmaakten heilige te zien.
Dat nam echter niet weg, dat zij elkander werkelijk lief
hadden , en deze liefde had niets gemeen met dat spotbeeld
der liefde, dat gewoonlijk met vergoding begint, en met de
hartgrondigste wederzijdsche verguizing eindigt.
Paul had haar eens gezegd — het was verleden lente —
dat hij veel, heel veel van haar hield, en hij had haar gevraagd , of zij ook van hem hield.
„Ja ," had zij geantwoord -- „ik houd heel veel van je !"
Zooals gezegd , dat was in het voorjaar geschied , op een
wonderschoonen lenteavond, toen de nachtegaal haar smeltend lied uitsnikte , en de maan in haar heerlijkheid opging
boven de stille , zwijgende bergen. Toen had hij haar beide
handen genomen en gefluisterd : „M a d e 1 e i n e, lieve M ad e 1 e i n e !" En terwijl zij hare vriendelijke , donkere oogen
in een vochtige schemering tot hem had opgeslagen, had
zij geantwoord : „P a u 1 , lieve P a u 1 !"
Dat was alles, maar het was genoeg, want het was eene
eenvoudige , sterke , kuische liefde. Zij verraadde zich zelve.
Bij elken kleinen dienst , bij elke oplettendheid , bij een
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blik der oogera stond zij op den achtergrond als de zon
achter de luchtige wolk , en in gewone tijden zou het huwelijk tusschen Paul Gataul en Madeleine Rachef o r t als de natuurlijkste zaak der wereld zijn tot stand
gekomen.
Doch het waren thans geen gewone tijden; de oude maatschappij stond te daveren op hare grondvesten, en het gistte
en kookte in de groote volksziel, De Revolutie verontrustte
als een somber spook de harten der menschen; zij was een
wig, die de huisgezinnen met onweerstaanbare kracht uiteen
spleet, en zij wierp hare dreigende schaduw over dit jonge
paar.
Madeleine voelde het als bij ingeving, toen zij de lijn
van den gebutsten emmer vastmaakte ; zij kon haar gegevoelen onder geen bewoordingen brengen, maar zij was
zich bewust, dat hare verhouding tot P a u l Gataul eene
andere was geworden.
Zij stond niet, waar de jonge hoefsmid stond; zij stond
niet eens, waar haar vader stond. Zij leefde met de volksbeweging mede ; zij was trouwens de laatste weken herhaaldelijk getuige geweest van de vele en drukke gesprekken,
die haar vader met verschillende leden der Gereformeerde
gemeente had gevoerd. Verscheidene avonden was het bergvolk naar Ra c h e f o r t's woning als naar een Calvinistisch
Mekka gestroomd, en de aan te nemen houding tegenover
de komende Revolutie was bij die gesprekken schering en
inslag geweest. Zij had bij die gelegenheden aandachtig geluisterd, en zich een eigen meening gevormd. Zij zag in de
omzetting, die de denkbeelden in Frankrijk ondergingen,
weinig goeds en veel kwaads ; zij was even goed antirevolutionnair als Maurice G a t a u 1, en terwijl de sterkste
geesten door den zwaren wijn der nieuwe ideeën werden
beneveld, bleef dit eenvoudig kind der bergen vrij van zijn
bedwelming.
Zij was daar straks blijde geweest, toen zij haren jongen
vriend zag naderen. Zij had hem in geen week gezien, en
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zij had het niet begrepen. Nu was hij weer gekomen, en hij
had haar gul en hartelijk de hand gedrukt als in de dagen
van ouds. Zij had aan een verkoeling gedacht, maar toen
zij in die heldere, bruine oogen had gestaard, was hare bekommering geweken. Doch hier — bij den diepen put —
kwam hare vrees ineens en plotseling terug.
Hij hield niet van den woestijnprediker, die haar had
gedoopt; hij hield van diens zoon, die een vrijdenker was —
het kwam als een openbaring over haar ziel.
Sinds dien dag, waarop Paul die noodlottige ontmoeting
bij de steengroeve had gehad, was hij anders geworden. Zij
had er vroeger aan getwijfeld, doch nu twijfelde zij niet meer.
Over die ontmoeting was natuurlijk veel te doen geweest
in het dorp. De revolutie-mannen hadden gejuicht. Men
wist er in het eerst niet het rechte van, maar later was
men er achter gekomen, en Paul G a t a u 1 was plotseling
de held der revolutionnairen geworden. Hij had den Graaf
bij den kraag gepakt, vertelde er een; hij had den Graaf
afgeranseld, vertelde een ander; in elk geval: hij was met
vliegende vaandels overgeloopen naar den kant van het verdrukte volk, en Je a n F are zeide, terwijl hij zijn bocht
van jenever tapte : „Die ouwe — die stijfkop — die M a ur i c e G a t a u 1 zal zijn plezier nu ook wel op kunnen !"
Natuurlijk was het mooie verhaal Madeleine spoedig
ter oore gekomen, maar zij had onmiddellijk vermoed, dat
hier een schromelijke overdrijving in het spel moest zijn.
Dit bleek trouwens duidelijk, toen Paul haar de toedracht
vertelde, zooals zij werkelijk had plaats gehad. Ook kon
zij Pauls verontwaardiging over de grafelijke hooghartigheid volkomen verstaan, al kwam zij niet tot de gevolgtrekkingen, die Pauls driftig bloed reeds had gemaakt. Zij
kon er niet toe komen, om de geheele aristocratie te veroordeelen, omdat één harer leden verkeerd had gehandeld;
zij meende, dat de Graaf anders zou hebben gehandeld, indien hij een ander hart had gehad, en zij beweerde in haren
eenvoud, dat niet de stand, maar het hart des menschen beslist.
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„Wat gaat uw vader doen te Parijs?" vraagde Paul plotseling, en zij antwoordde : „Hij wil weten , hoe het met de
volksbeweging staat."
„Flink zoo !" zeide Paul; „het volk is het moede, langer
getyranniseerd te worden, en uw vader, Made 1 e i n e, is het
precies met mij eens."
Toen zweeg het meisje, want het was haar vader. Doch
even later vraagde zei : „En uw vader, Paul — is hij het
ook met u eens ?" en toen was de beurt aan P a u 1, om te
zwijgen.
Zij stonden daar in de hoogte , bij den diepen put ; het
was nog vroeg in den morgen , en de zon was statig opgerezen. De eeuwige gletschers schitterden als robijnen en
diamanten ; de zonnestralen huppelden als vlammende
herauten over de bergen , over de heuvelen , en de duisternis
was weggevlucht naar de ravijnen en de spelonken , waar
haar woning is. Er hing een nevel over de voetpaden , diep
in de vallei , en van het dorp was niets te zien dan de kerktoren met het fonkelend kruis en de majestueuze , lichtige
kroon van den eik , die de eeuwen trotseerde.
Van het meer was niets te zien , want de nevelwolken
hingen dicht en zwaar boven het water , doch de zon , het
licht , dat over alles triomfeert , triomfeerde ook over den
mist. Hij steeg op , en de laatste sluier viel van het aangezicht der aarde. De eeuwige bergen spiegelden zich in het
heldere , klare water , groene weiden strekten zich wijd uit;
maldegeer en arnica staken hun bedauwde kelken op uit
het gras , en aan den rand der steile rotsen schitterde het
edelweis.
„Waar gaat gij jagen ?" vraagde Made 1 e i n e.
„Op het landgoed van baron F a u r a t — hij heeft mij
verlof gegeven , om op de hazen te jagen."
„En waarom gaat gij dan over de bezittingen van den
Graaf?"
„Waarom? Omdat ik het wil !"
Er ging een schaduw over Pauls gelaat, terwijl hij dit zeide.
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Hij was geprikkeld, omdat zij het vraagde, en zij merkte het.
Zij zweeg.
„Ik ben benieuwd, wat de grafelijke boschwachters zullen
zeggen, als zij mij zien, Madeleine."
„Met de buks over den schouder, P a u 1 !"
„Nu — wat zou dat ?"
„En met den hond aan je zijde !"
„Natuurlijk — zonder hond ga ik niet jagen."
„Gij tergt hen — waarom doet ge dat ?"
P a u l s stemming werd er niet beter op. Made 1 e i n e
veroordeelde hem , al zei de zij het niet met ronde woorden,
maar hij was niet van plan, om zich door haar de wet te
laten lezen. Thuis moest hij zich geweld aandoen en zich
beheerschen, want hij verloor den heiligen plicht tegenover
zijn ouders nooit uit het oog, maar met dit meisje dat drie
jaar jonger was dan hij , stond de zaak toch wat anders.
„Ik ben oud genoeg, om te weten, wat ik te doen en te
laten heb," zeide hij.
Dat was kort en bondig, maar daarom zweeg Made 1 e i n e
nog niet. Zij dacht er niet aan, om van haar hart een smoorkuil te maken; zij had het vastberaden karakter van haar
vader, en zij zeide het Paul vierkant in het gezicht.
„Gij zoekt ruzie met de boschwachters," zeide zij — „met
den Graaf; gij zijt een revolutionnair geworden — o Paul,
wat valt ge mij tegen!"
Hij schaterlachte.
„Dom schepseltje !" zeide hij — „wat begrijpt gij van die
dingen ? Wat weet gij van de Revolutie ? Zijt gij de achten-dertig deelen der Encyclopedie reeds doorgeworsteld ?"
„Eén tekst uit den Bijbel is van meer waarde dan die
geheele Encyclopedie, waarvan de menschen bazelen."
„Kunt ge dat bewijzen ?" vraagde hij.
„Neen," zeide ze, „dat kan ik niet, maar ik voel het, dat
het zoo is."
Hij barstte opnieuw in dien schaterlach uit, die haar zoo
onaangenaam in de ooren klonk.
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„Gij voelt het, — ach zoo, dat is wat anders !" en in zijn
oogen lag een mengeling van die minachting en dat medelijden, die haar hart verwondden.
Maar hij zou het niet merken. Zij hield zich groot, en
drong met kracht de opkomende verraderlijke tranen terug.
„Hoe heet gindsch bergpad ?" vraagde zij, en zij strekte
den vinger recht voor zich uit naar een smal, gevaarlijk
pad, dat langs kloven en afgronden naar de hoogste bergen
voerde.
„Het Hugenoten-pad !" antwoordde P a u 1.
„Langs dat pad zijn onze voorouders gevlucht, als de
vervolgers hen op de hielen zaten, — weet ge dat wel, P a u1?"
Hij zweeg; hij staarde naar de verte.
„Waarom vluchtten ze, Paul? Zij konden het toch goed
hebben; zij behoefden hun geloof maar af te zweren. Maar
zij zwoeren hun geloof niet af, omdat er geschreven staat,
dat wij Gode meer zullen gehoorzamen dan den menschen.
Dat was maar een tekst, P a u 1, en toch lieten zij er hun
leven voor."
Zij was een dapper meisje, en deed haar uiterste best, om
niet te schreien.
„En wat ziet gij daar — bij dien eenzamen berk -- langs
het Hugenoten-pad ?"
„Ons kerkje, Madeleine!"
Het was een klein, stevig, steenen gebouw; het stond op
de plek, waar eens een vijftigtal Calvinisten, mannen, vrouwen
en kinderen, uitrustend van den vermoeienden tocht, door
den vijand waren overrompeld. Zij werden allen vermoord,
en op deze door het bloed der heiligen gewijde plaats was
het kerkje verrezen.
Het gebouw had feitelijk geen recht van bestaan, maar
het werd geduld; het was zonder toren, zonder klok, en het
eenige sieraad was de windwijzers, de haan, op den nok
van het dak.
„Ziet gij dien haan, P a u l ?"
Hij knikte.
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„En wat heeft die haan ons te zeggen, Paul ?"
Zij deed haar uiterste best, om niet te schreien, maar
toch waren er tranen in haar stem, en Paul merkte het
wel. Bij die ontdekking kwam de toegenegenheid weer boven,
want hij had haar lief, en hij wilde haar geen pijn doen.
„Ge begrijpt die dingen niet ," zeide hij op zijn ouden,
hartelijken toon , „als het volk souverein wordt , dan houden de oude misbruiken op , en wij krijgen een beteren
stand van zaken."
„Wie moet dan beslissen ?"
„Het volk natuurlijk -- het souvereine volk."
„Waardoor, Paul ?"
„Door stemmingen."
„En als ze 't niet eens zijn ?"
„Dan beslist de meerderheid — de helft plus één."
Madeleine Ra c he fort was een eenvoudig kind der
bergen.
Zij had de eerste beginselen geleerd van lezen , schrijven
en rekenen ; ook had zij onderwijs genoten in den Bijbel
en in den Catechismus. Daarbij echter was het gebleven;
het was trouwens al mooi voor die dagen. Doch zij bezat
tevens een flinke dosis gezond verstand , en als de helft
plus één 'n zaak doordreef, dan begreep zij wel , dat de
helft min één aan het kortste eind trok.
„Dus die helft plus één moet over alles beslissen ?"
vraagde zij.
„Dat is ten minste mogelijk."
„Zij kan de kerken sluiten , als zij 't noodig oordeelt."
„Dat zal ze niet doen , Madeleine; vele godsdienstige
menschen zijn voor de leer der volkssouvereiniteit."
„En hoeveel godloochenaars zijn er onder die godsdienstige menschen ?" vraagde zij met een onmiskenbare scherpte.
„Kom hier, Sultan!" riep Paul.
De hond holde eenige kippen achterna , die over het
kleine erf liepen , en de hond naderde , met den staart
tusschen de beenera.
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Doch Paul vergat , om Made 1 e i n e's vraag te beantwoorden , en Madeleine ging onverbiddelijk voort : „Als
die godloochenaars de meerderheid krijgen , en zij achten
het gewenscht , om den godsdienst af te schaffen , dan gebeurt dat natuurlijk."
„Geen sprake van !" zeide Pa u 1 uit de hoogte.
„Waarom niet ?"
„Omdat de nieuwe leer juist verdraagzaamheid predikt.
„Maar als zij nu inzien , dat de verdraagzaamheid in
strijd is met het algemeen belang — wat dan ?"
„Ja — wat dan ? Als de hemel morgen instort , dan kan
ik ook wel vragen : wat dan ?"
Paul vond dat al mooi gezegd , maar Madeleine
dacht er anders over.
„Gij maakt daar een jammerlijken zijsprong ," zeide zij ,
„en gij blijft mij het antwoord schuldig."
Toen voelde Paul G a t a u 1 duidelijk , dat er een klove
tusschen hen bestond. Zij stonden daar dicht bij elkander,
terwijl de morgenzon hun jeugdige gestalten bestraalde , en
toch — hoe diep was de afgrond , die hen scheidde !
„Ik houd mij aan den Bijbel !" zeide Made 1 e in e.
„En ik aan de Encyclopedie !" zeide Paul G a t a u 1. „In
den naam van den Bijbel , in , den naam van een Drieëenigen God zijn onze vaderen mishandeld , verjaagd , doodgegeeseld , maar dat is nu uit , want de dag der vrijheid,
der gelijkheid en der broederschap is aangebroken. Wij
zullen de r echten van menschen krijgen , en die daar zal
niet langer den hiel zetten op onzen vrijen nek."
Die daar ! — hij wees met den vinger naar het grafelijk
kasteel , en Madeleine wist , wien hij bedoelde.
Er speelde een sombere trots om zijn vastberaden lippen,
maar in zijn oogen vlamde de geestdrift.
„M ad e 1 e i ne !" riep hij uit -- „laten wij hand in hand
in de voorste rijen der vrijheid gaan staan !" en hij strekte
haar de beide handen toe.
Maar zij schudde het bevallige hoofd.
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„Neen!" zeide zij — „dat zal ik niet doen!''
„Waarom niet, Madeleine?"
„Omdat ik aan die vrijheid niet geloof."
Hij liet de handen zakken ; de geestdrift verdoofde in
zijn heldere , bruine oogen, maar de sombere trots bleef
om zijn bleeke lippen spelen.
„Kijk!" zeide hij met een plotseling veranderde stem:
„ik sta hier mijn tijd te verpraten, en ik wou vandaag
nog een partij hazen schieten — kom S u 1 t a n! vooruit !"
Hij groette Madeleine, alsof zij een vreemde was, en
een jagersdeun neuriënd , ging hij snel voort , om den verloren tijd in te winnen.
Het meisje stond verstomd. Was hij hevig uitgevaren,
had hij harde woorden gebezigd , zij had het kunnen verdragen , maar die plotselinge , beleedigende koelheid ging
als een nachtvorst over haar ziel.
Zij stond daar met bleeke lippen; er was een floers voor
haar oogen, en door dat floers staarde zij hem na.
Hij liep recht uit , zonder nog eenmaal om te zien. Zijn
gestalte werd al kleiner ; nu kruiste hij het steile, smalle
Hugenotenpad , dat in de geloofsvervolgingen een zekere
beroemdheid had gekregen , en dan zag zij niets meer,
want hij verdween achter een heuvel.
Zij nam den houten nap , dien hij op den rand van den
put had gezet; en ging naar binnen. Zij zette zich op de
ruwe bank , die langs den gekalkten muur van het woonvertrek stond, en staarde door de kleine ruiten naar
bui ten.
Zij vond het vreemd en zonderling, dat de vogels jubelden , en de bergen de blijde toppen omhoog staken. De
grijze huiskat trachtte op haar schoot te springen, maar
zij stootte ze weg.
Haar hart was vol toom en vol droefheid. Die toorn was
hard als het graniet der bergen, doch die droefheid was
zacht als de dauw , die het graniet bevochtigt. En die droefheld had de overhand.
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Dat kon niet anders, want zij had niet gelogen , toen zij
had gezegd : „Ik houd heel veel van je , P a u 1 !"
Zij was een kind der bergen, en zij voelde alles onmiddellijk en diep. En zij weende , zooals men weent om een
verloren schat.
Zij had de laatste weken wel getwijfeld , of zij dien schat
nog bezat, en hare bekommering was groot geweest. Doch
de ware liefde geeft de hoop niet gauw op , en toen zij
daar straks in die heldere bruine oogen had gestaard , was
haar twijfel verdwenen als een nevel, als een vluchtige
schaduw.
De ontgoocheling was echter te bitterder. Zij voelde, dat
er iets was gebroken : die sterke , onzichtbare en geheimzinnige schakel, die hare ziel aan de ziel van Paul G at a u l verbond. En daarover droeg zij leed, en daarover
klaagde zij.
Doch wat klaagde zij ? Was zij ongelukkiger dan zoovele
duizenden van hare broeders of zusters ? Het was de Revolutie , het was de machtige geest der eeuw , die de ziel van
het volk beroerde , en de harten uitéén scheurde , die bij
elkander behoorden. Het gebeurde elken dag, elk uur.
Ieder kreeg zijn beurt , en al neuriede Paul G a t a u 1 een
vroolijken jagersdeun, toen hij Madeleine verliet , het
meisje proefde de bitterheid van het afscheid te dieper.

HOOFDSTUK I`T.

Doch voor Paul G a t a u 1 viel 't afscheid niet zoo licht,
als het wel scheen. Hij hield zich groot ; zijn trots overschreeuwde de stem in zijn binnenste , maar daarom sprak
die stem toch luide en waarschuwend. Zij zeide hem , dat
hij het meisje onrecht deed; dat hij haar grievend beleedigde,
en dat zij zijn hoogachting in plaats van zijn hooghartige
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koelheid had verdiend , nu zij geen huichelares wilde worden.
Maar hij liet die stem niet tot haar recht komen ; hij
overschreeuwde ze door zijn proletariërstrots , die vaardig
was geworden over hem , en met hoog opgeheven hoofd en
uitdagende houding volgde hij het pad , dat door het grafelijk bosch leidde.
Hij had er niet op tegen , zoo hij de beide boschwachters
Tolnon en Roger ontmoette. Beiden werden door het volk
gehaat , omdat zij nog strenger waren dan de Graaf, en het
zelfs niet duldden , dat de armen het sprokkelhout van den
grond opraapten en medenamen.
Hij had het permit van den Baron in den zak ; hij zou
het hun eens onder den neus duwen , als zij aanmerking
maakten.
Maar het was stil in het bosch ; hij zag hen niet, en hij
wandelde stevig door , tusschen de zwijgende beukenstammen,
om het aangrenzende woud van den Baron te bereiken.
Het bosch was vol schaduw ; slechts waar de boomen ijler
stonden , waren glanzende plekken , door de zonnestralen
veroorzaakt.
Paul hoorde het kraken van een tak , en dacht opnieuw
aan de boschwachters. Hij tastte in zijn jagersbuis en voelde
naar zijn permit : het zat er nog.
Maar er waren geen boschwachters ; een groote arend
vloog op uit het woud , en een zijner sterke vleugels had
een dorren tak geraakt.
Het pad slingerde met groote krommingen door het bosch;
Paul volgde die grillige bochten , en kwam aan den oostelijken zoom van het woud , waar hij den hollen weg zag,
die naar het dorp leidde.
Het boschpad liep nu een eind weegs evenwijdig met den
hollen weg tot op een driesprong, waar een kort , smal
dwarspad het boschpad met den hollen weg verbond.
Op dezen driesprong bleef de jager even staan ; hij hoorde
het ruischen van een bergbeek en het gedruisch van een
houtzaagmolen.
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Daarop sloeg hij het korte dwarspad in; met enkele passen had hij den hollen weg bereikt, en dezen overstekend ,
stond hij bij den houtzaagmolen.
Het water der beek kwam met kracht tegen het waterrad
aan, en Paul zag, hoe het door de stuwkracht van het
water zijn omwenteling maakte.
„Hé, M é r o n !" zeide hij — „waar zit je toch ?"
M é r o n was bezig, om met een paar knechten een stam
onder het zaagraam te rollen ; hij keek op en zag P a u l
Gat aul.
„Zoo, P a u 1," zeide hij — „ben jij dat ? Ga je jagen vandaag?"
„Zoo als ge ziet, en ik doe het niet als een stroopex."
„Dat merk ik , man , maar wees voorzichtig met onze
boschwachters, Roger en T o l n o n zijn niet malsch."
„Ik ben niet bang voor hen."
„Neen, dat kan — hebt ge een permit ?"
„Ik jaag hier niet; ik ga naar 't bosch van den Baron; ik
heb een permit, om er op hazen te schieten."
„Zoo — dat is wat anders ! Zeg, jongens — de stam moet
meer rechts !"
De molenaar was achteraan in de vijftig , en zijn vrouw ,
die naar buiten kwam , eveneens.
Zij gaf den jager de hand, en vraagde hem, of hij niet
binnen kwam.
„Neen," zeide hij , „ik dank je , ik heb mijn tijd noodig,"
en met een groet keerde hij terug naar het boschpad.
De molen was het eigendom van den Graaf, en Paul
had den molenaar eens willen toonen, dat hij met het geweer over den schouder door het grafelijk bosch durfde
wandelen. Het was de proletariërstrots, die evenals de
adeltrots denzelfden vruchtbaren bodem vindt in het hoogmoedig menschelijk hart.
Maar hij had zijn tijd nu inderdaad noodig, want hij
moest tegen den middag thuis zijn, en hij verhaastte zijn
schreden.
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Het boschpad voerde thans in een schuine richting naar
het Westen; reeds scheidde hem een breede beukenmuur
van den hollen weg, en het ruischen der bergbeek en het
kleppen van het oude waterrad kwam al zachter aan zijn oor.
De boomera werden ijler, en ginds in de laagte schemerde
een groote vijver, door groene struiken omgeven.
Hij keek naar dien vijver, en plotseling bleef hij als aan
den grond genageld staan.
Hij was een jager in zijn hart; hij behoorde tot de eerste
scherpschutters van het dorp, en bij de groote drijfjachten,
die de Graaf elk jaar organiseerde , was het hem steeds
vergund geweest, om mee te doen.
Hij deed een diepen ademtocht, en nam de buks langzaam
van zijn schouder. Hij keek rechts noch links maar recht
vooruit, en hij sloeg de hand om den kouden loop.
Zijn vader wist, dat Paul hedenmorgen op de jacht zou
gaan.
M a u r i c e had trouwens zijn toestemming geg even. Hij
had het liever niet gedaan; er was volop werk in de smidse,
en hij kon Paul slecht missen. Doch hij wilde zijn zoon
deze uitspanning gunnen, en had hem enkel op het gemoed
gedrukt, om in geen geval op de grafelijke bezittingen een
schot te lossen.
En Paul had dit beloofd.
Doch zie daar : aan den rand van den vij ver stond een
edelhert !
Het had den langen, slanken hals gebogen en dronk.
Dan hief het den fraai gevormden kop met het machtig
gewei hoog op , alsof het onraad speurde.
Paul zag het vlugge , sierlijke dier tusschen de boomstammen door; zijn jagershart klopte onstuimig, en de belofte aan zijn vader was hij vergeten.
Hij wenkte den hond. „Hier, Sultan!" zeide hij op gedempten toon — „koest!" en de hond gehoorzaamde.
Hij bukte zich , hij legde zich plat op den grond, en als
een slang kroop hij vooruit: van stam tot stam. Elk oogen-
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blik vreesde hij , dat het dier onraad zou merken , maar die
vrees werd beschaamd; de kop met het machtige gewei
ging omlaag , en het hert graasde het gebladerte af van een
jongen sporkenboom.
De jager naderde langzaam en voorzichtig. Als hij nu
gindschen struik kon bereiken — die gaf een prachtige
dekking !
Hij had moeite , om den hond in bedwang te houden,
maar het ging toch : de hond sloeg niet aan.
Hij was geen vijf passen meer van den struik verwijderd
en nu had hij den struik bereikt.
Hij legde de buks voorzichtig aan de wang, en zijn oog
mat den afstand. De afstand zou honderd pas bedragen -nee n vijf en negentig. Zijn hart bonsde van opwinding ; hij
stelde het vizier , en zijn rechterhand schoof langzaam naar
den haan. Zoo de hond gerucht had gemaakt , zou hij hem
op staanden voet hebben doodgeschoten — zoo'n jagershartstocht bezielde hem op dit oogenblik.
Het edelhert stond daar bedaard de bladeren 'Van den
jongen sporkenboom af te rukken, doch het scheen onraad
te merken , en hief den kop op.
De jager hield den adem in, doch dan mompelde hij :
„Mooi zoo — mooi zoo ! Dat is de mijne !" en het dier begon
bedaard den groenen rand van den vijver af te grazen.
Hij zette den hoed af en mikte langzaam.
En nu -- neen, nog even gewacht — nu ...
Alsof een bliksemstraal den jongen sporkenboom had getroffen, zoo sprong hij plotseling, in de uiterste opgewondenheid, overeind.
„Voor den drommel !" schreeuwde hij — „dat is gemeen !"
Paul stond daar, achter den struik, met het geladen geweer in de hand. En hij staarde het hert na, dat met opgeheven kin, het gewei vlak tegen den rug, in groote, veerkrachtige sprongen wegijlde.
Hij stampvoette van ergernis, en volgde het snelle dier
met de oogen, totdat het achter het kreupelhout verdween.
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Doch onmiddellijk daarop viel een schot, waarvan de
zware knal als de donder langs de rotsen rolde.
Hij zag het hert opnieuw. Het was doodelijk gewond ;
het sleepte zich voort naar den vijver, en zakte daar inéén.
De jonge G a t a u 1 stond een oogenblik bedremmeld te
kijken, doch toen werd hem de zaak duidelijk.
„Dat was een schot van V a 1 en tin!" zeide hij — „van
Gil Valentin!"
Hij kende den strooper; hij woonde aan het benedeneinde
van het dorp, in de buurt van voerman C h a r e t t e.
Hij had den strooper daar straks gezien — het kon niet
missen, of het schot was van Gil V a 1 e n t i n.
Paul keek scherp rond, of hij den strooper niet kon ontdekken, en nu zag hij dezen werkelijk. Aan gindschen kant
van den vijver bevond zich een dichte dennenaanplanting,
en daaruit kwam hij te voorschijn.
De strooper keek voorzichtig rond, en naderde in gebukte
houding den vijver. Doch plotseling bleef hij staan, en in
een oogwenk was hij weer verdwenen tusschen de donkere
dennen.
„Dat is vreemd !" dacht P a u 1; hij had geen vermoeden
van het gevaar, dat hem zelf bedreigde. Hij ging recht op
het hert aan, dat hem met zijn brekende oogen aanstaarde,
en onderzocht met den blik van den scherpschutter de plek,
waar de kogel was binnengedrongen.
„Een prachtig schot !" mompelde hij --- „ja, die G i 1 V a•
1 e n t i n is een eerste schutter !" maar op hetzelfde oogenblik
werd hij van achteren hevig aangegrepen; hij trachtte zich
te vergeefs los te rukken, en vier stevige handen boeiden
hem.
„Eindelijk gepakt !" zeide T o In o n.
„En geen lawaai gemaakt !" zeide R o g e r, terwijl hij den
geboeide de vuist onder den neus hield.
Het waren struische, robuste kerels, die twee boschwachters
van den Graaf. Zij hadden plezier van de overrompeling,
en wreven zich vergenoegd de handen.
6
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Zij hadden Paul nu losgelaten. Hij stond vrij op zijn
voeten, maar zijn handen waren geboeid.
Sultan stond naast zijn baas. Zijn haren rezen recht overeind ; hij liet een onheilspellend gebrom hooren, en hij was
op 't punt, om zich op de boschwachters te werpen.
„T o 1 n o n, geef dat ondier toch een trap !" zeide R o g e r,
en T o 1 n o n gaf den hond met de gespijkerde zool van zijn
laars een trap, dat de hond jankend op zijde ging.
,,Lafaards !" zeide P a u 1 -- „lafaards !"
„Zwijg strooper !" schreeuwde R o g e r, „of ik stop je een
prop in den mond !"
„Waarom ben ik geboeid ?" vraagde P a u 1, terwijl het
kookte in zijn binnenste.
„Kijk naar dat hert vlak voor je voeten !" zeide Tolnon,
„dan weet je 't. We wisten niet, wie de herten voor den
neus van onzen Graaf wegpikte, maar nu weten wij 't -vooruit, strooper !"
„Ezels!" schreeuwde Paul — „kijk dan naar mijn geweer — de kogel zit er nog in !"
R o g e r schaterlachte. „Nog oolijk !" zeide hij, „dat is
immers het bewijs van je volleerde strooperskunst, dat je
onmiddellijk na het schot opnieuw laadt — vooruit, zeg ik
je, en marsch!"
Het hert lag te reutelen; het edele dier trachtte met een
laatste opflikkering van zijn levenskracht overeind te komen,
maar het viel overzij, en het sloeg met het machtige gewei
hard tegen den grond.
„Ik wil een eed doen," zeide P a u 1, „dat ik het schot
niet heb gelost !"
,, Wie heeft het dan gedaan ?" vraagde T o 1 n o n.
Paul zweeg ; hij was niet van plan, om Gil V a l e n t i n,
al was hij een woeste kerel, aan de onbarmhartige handen
van den rentmeester over te leveren.
„Wie heeft het dan gedaan ?" vraagde Tolnon ten tweeden
male, met toornige gebaren, en toen Paul antwoordde : ,,Dat
zeg ik niet !" toen lachten hem de boschwachters uit.
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R o g e r, die de hardhandigste scheen te zijn, greep hem
ruw bij den schouder. „Vooruit !" zeide hij -- „en hang
geen onzinnige praatjes op !"
Plotseling vloog den jongen hoefsmid de gedachte door
het brein, om zich op zijn overweldigers te storten, hen
met zijn ijzeren handboeien tegen den grond te beuken, en
dan de vlucht te nemen. Maar het plan was even dwaas
als ongerijmd ; hij was wêerloos, want zijn handen waren
geboeid, en zonder verder een woord te spreken, liep hij
als een misdadiger voor de boschwachters uit.
Zij voerden hem langs het boschpad, dat hij daar straks
was gegaan, en Paul hoorde opnieuw het ruischen der
bergbeek en het gekraak van het groote waterrad.
Hij klemde de tanden op elkander, toen zij links het
korte dwarspad bereikten, en de vernedering, waarvoor hij
vreesde, bleef hem niet gespaard.
„Links -- strooper !" schreeuwde R o g e r — „het dwarspad in !"
Zoo sloeg hij dan bet dwarspad in, en aan den anderen
kant van den hollen weg stond M é r o n, de molenaar.
De molenaar sloeg de handen van verbazing ineen.
„'t Is toch verschrikkelijk," zeide bij — „P a u 1, wat is er
gebeurd ? Hebt gij op de boschwachters geschoten --- o
P a u 1, wat zal je brave vader daarvan zeggen ?"
„Ik heb niet geschoten," zeide Paul — „die schavuiten
willen een plasdankje verdienen ; dat is alles !"
„Gij hoort het , M é r o n," zeide Roger, „en jullie knechten — ge hoort het ! Hij noemt ons schavuiten — ge zijt
er getuige van !"
P a u 1 verloor alle zelf beheersching.
't Zijn niet alleen schavuiten maar schurken , en al wil
de Graaf er mij voor dood geeselen — ik herroep het niet !"
„Heb jullie 't gehoord ? Hij heeft ons schurken genoemd —
jullie zijn onze getuigen !"
„Groote schurken !" zeide P a u 1 met grimmigen hartstocht;
„vergeet dat bijvoegelijk naamwoord toch niet !"
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Doch de molenaar liep met haast den molen binnen , en
zijn knechten volgden hem. Het speet hem , dat hij naar
buiten was gekomen , en het speet hem niet minder , dat
Paul geen slot had gelegd voor zijn mond. Paul had er
niets mee gewonnen ; hij had de zaak maar verergerd , en
de molenaar zou tegen hem moeten getuigen , zoo hij gedagvaard werd.
Z66 waren helaas de G a t a u 1 s. Het waren de beminnelijkste ketters dertig mijlen in het rond , maar zij wisten
niet op hun tijd te zwijgen. Zij waren te vastberaden ; zij
hielden met koppigheid vast aan hetgeen zij voor recht
beschouwden.
Dat was de gedachtengang van M é r o n, en het was een
bewijs , dat hij aan Pa u 1 s onschuld geloofde. Doch met
geen woord verried hij zijn meening. Hij was ondergeschikte;
hij was afhankelijk van den Graaf, of wat nog erger was,
van den rentmeester , en hij voelde geen roeping om er zijn
brood aan te wagen.
Een nieuwe beproeving wachtte Paul G a t a u 1, toen hij,
voor de boschwachters uit, den hollen weg volgend , C h ar e t t e zag naderen.
C h a r e t t e had den bles en den schimmel voor den wagen,
en reed met een flinke vracht dennenstammen naar den
zaagmolen.
Hij hield de paarden in , toen hij den geboeiden hoefsmid
gewaar werd , en riep met groote verbazing van de zitkist af:
„Wat is dat , Paul? Alle menschen ! wat heb jij misdaan ?"
De verontwaardiging kwam bij G a t a u 1 weer boven.
„Wat ik misdaan heb ? Niets man ! Ik heb niets misdaan,
hoor je ?"
Roger droeg de buks , die Pauls eigendom was geweest,
en hield ze triomfantelijk omhoog.
„Hij heeft met dit geweer een edelhert van onzen Graaf
doodgeschoten — een vier-en-twintiger ! Hij is een gemeene
strooper — dat is hij !"
,,Ik ben er zoo onschuldig aan als die twee trekdieren voor
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je wagen , C h a r e t t e, maar deze schepsels willen een plasdankje verdienen bij den Graaf — dat is het !"
„Hij liegt !" schreeuwde Roger — „hij wil er zich met
zijn brutale tronie uitredden , maar de rentmeester zal hem
wel mores leeren !"
„Nu hoor je 't , C h a r e tt e !" .zeide Paul vol bitterheid;
„begrijp je 't nu , waarom het volk zoo'n woedenden afkeer
krijgt van boschwachters en rentmeesters !"
Hij was vol toorn en verontwaardiging. Het bloed steeg
hem naar de wangen , terwijl hij op zijn geboeide handen
staarde , en in een gevoel van schaamte , woede en machteloosheid beet hij zich de lippen stuk.
C h a r et te had driftig bloed , hij sprong van de zitkist
op den grond , en wierp de leidsels over het tuig.
,,Ik vind het een schande," zeide hij , „om Paul G a t a u 1
te boeien ; het is een noodelooze kwelling , en de Graaf zal
er jullie niet dankbaar voor zijn , als hij het hoort."
„Ben je ook al door de nieuwerwetsche ideeën besmet ?"
vraagde Tolnon met een spotlach, maar hij antwoordde op
scherpen toon : „God zij dank neen ! 't Is trouwens geen nieuwerwetsche maar een ouderwetsche idee, om het voor de mishandelden op te nemen. Ge moest u schamen — alle beiden !"
Hij sloeg de muggen weg , die in dichte zwermen om de
koppen van zijn paarden gonsden , en schoof een paar groene
takjes tusschen de gelapte hoofdstellen.
De boschwachters lachten hem in zijn gezicht uit.
„Ellendige hongerlijder ," zeiden ze — „pas maar op , dat
de knollen , die jij daar voor den wagen hebt, niet van
miserabeligheid dood vallen !"
C h a r et t e moest het opge ven ; hij was tegen de boschwachters niet bestand. Hij nam de leidsels en sprong weer
op de zitkist, terwijl de wagen zich stommelend en krakend
in beweging zette.
Hij was woedend op de boschwachters. „Houd maar
moed !" zeide hij tot Paul — „ik ben er zeker van , dat de
Graaf geen onnoodige kwellingen duldt !"
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Maar Paul voelde de vernedering nog dieper dan straks ,
en met geboeide handen en somberen trots liep hij voor de
boschwachters uit.
Hij keek om , en zag den breeden rug van den voerman ,
die wegreed in de richting van den houtzaagmolen. Maar
plotseling draaide C h a r e t t e zich om , en met de zweep in
de richting van den molen wijzend , schreeuwde hij met de
volle kracht van zijn longen : „P a u 1 — ginds komt de
Jonker aan ! Ik zal 't den Jonker vertellen — vooruit bles !
vooruit sehimmel ! — ik zal 't den Jonker vertellen , hoor !
hoe de boschwachters van zijn vader fatsoenlijke menschen
behandelen !"
Het hart van den eergevoeligen C h a r e tt e was vol wraakzucht , en hij hunkerde er naar , om die tyrannieke boschwachters eens flink aan de kaak te stellen. Zij hadden hem
een hongerlijder genoemd ; zij hadden zijn paarden beschimpt -- vooruit dan toch , schimmel !" schreeuwde hij ,
en hij klapte met de zweep.
De boschwachters keken nu om en zagen een stofwolk.
„Hierheen !" commandeerde Tolnon, en hij wees op een
smal voetpad links , dat van den hollen weg naar 't kasteel
leidde.
Maar Paul G a t a u l schudde het hoofd.
„Wil je niet ?" snauwde Roger, en hij gaf den geboeide
een slag in 't gezicht , dat hem het bloed uit den neus sprong.
„Neen , nu zeker niet !" was het koppige antwoord , en de
hoefsmid bleef onbeweeglijk staan. Hij week geen duim van
zijn plaats ; zijn jonge tanden knersten op elkander , en
T o l n o n keek zijn kameraad met eenige ongerustheid aan.
„Laten wij hem bij den arm nemen ," zeide Roger —
„en nu vooruit , strooper !"
„Waarom ?" vraagde Paul — „zijt ge bang voor den
Jonker ?"
Hij bleef pal staan , met het rechterbeen om een jongen
berk geslagen , en 't was onmogelijk , hem van de plek te
krijgen.
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„Wat doen we daaraan ?" zeide Roger tot zijn makker,
maar deze wist er ook geen antwoord op te geven, en de
Jonker was reeds in de nabijheid.
„Wat is dat ?" riep T h é o b a 1 d. Hij had hard gereden;
zijn muisvale pony was met zweet bedekt.
Hij was uit het zadel gesprongen en bond den pony vast
aan den stam van den jongen berk.
„Wij hebben een strooper gepakt ," antwoordde Roger —
„wij hebben hem op heeterdaad betrapt , Jonker !"
„Hij is geboeid !" zeide T h é o b a 1 d met een trilling in
zijn stem.
„Omdat hij rebelsch was , Jonker — we vreesden voor
ons leven !"
Paul zeide geen woord; tegenover M é r o n en C h a r e t t e
verdedigde hij zijn onschuld, maar tegenover den Jonker
zweeg hij. Er was een verwonderlijke tegenstrijdigheid in
zijn karakter. Hij had een ontmoeting met den Jonker gezocht, want anders was hij het voetpad ingeslagen, waar
de Jonker hem niet te paard had kunnen volgen en nochtans , nu hij voor den Jonker stond , zeide hij geen woord
tot zijn verdediging.
Doch het was geen tegenstrijdigheid; het leek maar zoo.
Hij zweeg, omdat hij door geen woord den indruk wilde
verzwakken, dien de ruwheid der boschwachters op het
hart van den Jonker moest maken. Hij pronkte met de
boeien, die hij v oor Méron en C h a r e t t e zoo gaarne
had verborgen, en de sombere proletariërtrots gloeide in
zijn oogen.
„Neemt Paul G a t a u 1 de boeien af!" zeide de Jonker
op een toon, die den hoefsmid door zijn strengheid verwonderde „onmiddellijk!"
„Jonker !" zeide R o g e r.
„Heb je me verstaan ?"
Toen zweeg R o g e r, en met een norsch gezicht ontsloot
hij de handboeien.
„En hij bloedt -- wie heeft hem geslagen ?"
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„Ik heb het niet gedaan," zeide T o 1 n o n.
„Dan hebt gij het gedaan , Roger — gij zijt van stonde
aan uit den dienst van den Graaf ontslagen."
Paul G a t a u 1 staarde vol verwondering op dat fijne,
aristocratische gelaat, waar op thans de blos eener brandende verontwaardiging zichtbaar werd. Hij dacht, dat
T h é o b a 1 d s ziel voor geen toorn vatbaar was, en nu zag
hij , hoe de karwats in die smalle , teere handen beefde.
„Ik zal mij tot den rentmeester wenden," zeide Roger
op dreigenden toon.
„Ga maar gauw !" was het scherpe antwoord. „De Graaf
duldt geen onnoodige mishandelingen; vooral niet van een
man, aan wien wij — nu, ik zal het jullie maar zeggen! —
groote verplichtingen hebben. Houd je brutalen mond,
Roger, en val mij niet in de rede ! Ga maar gauw naar
den rentmeester, hoor; ik ga naar den Graaf, en we zullen zien, wie de beer is; de Graaf of de rentmeester!"
Paul voelde een ritseling in zijn gemoed; de stugge
trots week naar den achtergrond , en een zachtere stemming
kreeg den boventoon. Hij had de handen nu los , en hij
rekte de gespierde armen in het besef van zijn vrijheid.
Zij stonden daar met hun drieën , want Roger was
heengegaan. Hij had de handen in den zak , en de groote,
struische gestalte liep het voetpad uit, dat naar het kasteel voerde.
Zij waren alle drie in een zekere spanning, maar de
muisvale pony was op zijn gemak. Hij schudde de ruige
manen , om de muggen af te weren, en schuurde den kop
tegen den stam van den jongen berk.
T h é o b a 1 d nam den zakdoek uit zijn blauw fluweelen rok.
,,Jonker!" zeide P a u 1.
„Laat mij !" antwoordde T h é o b a l d; „R o g e r heeft u
schandelijk behandeld, en ik schaam er mij over!"
Hij wischte het bloed af uit Pauls gelaat , en Paul
voelde, hoe in zijn binnenste de toorn verbleekte als het
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avondrood in het Westen, wanneer de zon is ondergegaan.
Nu wendde de Jonker zich tot den boschwachter , die
daar als op gloeiende kolen stond.
„Weet ge 't zeker, dat G a t a u l gestroopt heeft ?"
„U kunt u er van overtuigen, Jonker! het edelhert —
het was een vier-en-twintiger — ligt doodgeschoten bij den
vij ver !"
„Ik weet het; ik heb het hert gezien -- ik kom er zoo
pas vandaan."
Tolnon keek den Jonker aan met verbaasde blikken,
en hij was de eenige niet.
„G a t a u 1," zeide T h é o b a 1 d daarop — „wat antwoordt
gij op die beschuldiging van den boschwachter?"
„Dat zij even schandelijk gelogen is, Jonker, als die
andere, dat de boschwachters mij zouden geboeid hebben,
omdat zij hun leven niet zeker waren."
T h é o b a 1 d zweeg even, om dan te vragen : „Is dat
werkelijk waar , P a u 1 ?"
Het was niet de stem van een rechter, maar de stem
van een vriend, en het waren weer die blauwe, zachtmoedige oogen, die Paul reeds bij de steengroeve zooi
diep hadden getroffen.
Doch die vraag veroorzaakte hem toch pijn, en terwijl
hij in zijn gemoed een zonderling gevoel van droefheid
voelde opkomen, zeide hij : „Jonker, ik zeg de waarheid !"
„Ik dacht het wel ," zeide T h é o b a 1 d met opgewekte
stem , „en nu zal ik uw onschuld bewijzen."
Hij haalde een kogel uit den zak.
„Met dezen koge 1 is het edelhert doodgeschoten," zeide
hij ; „ik heb den kogel zooeven uit het vleesch gesneden —
„toe T o l n o n, probeer eens, of hij op de buks past, die gij
daar in uw hand hebt."
Paul was ten hoogste verbaasd , maar Tolnon niet
minder. Hij nam den kogel aan, om hem op den loop te
passen, maar hij paste niet. De kogel was te groot, en de
onschuld van den jongen hoefsmid was schitterend bewezen.
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De boschwachter maakte een heel treurig figuur; „als
ge niet zoo'n ezel waart, dan zoudt ge met dat onderzoek
zijn begonnen !" voegde Paul G a t a u 1 hem toe met hartgrondigen nadruk.
Hij wist er weinig op te zeggen; de Jonker maakte een
handgebaar, en hij droop af als een afgeranselde hond.
Théobald en Paul waren nu alleen achtergebleven;
zij stonden in de schaduw van den jongen berk, welks bewegelijke bladeren glinsterden in den helderen zonneschijn.
Het was vreemd : de sombere trots kwam weer boven bij
Paul Gataul. Théobald had het bewijs gegeven van
zijn edele rechtvaardigheid; Paul moest, wilde hij billijk
zijn, erkennen, dat het een betreurenswaardige en onrechtvaardige trots was , en nochtans kwam die sombere trots
weer boven.
„Het spijt mij zeer, dat onze boschwachters u zoo schandelijk hebben behandeld," zeide Théobald.
„Zij zijn het gewoon," antwoordde Paul, terwijl hij even
de schouders optrok.
De Jonker zweeg; hij kon er weinig op zeggen, en Paul
wilde vertrekken.
De Jonker bond den pony los ; hij sloeg den leeren teugel
om den arm en zeide : „Als ge 't goed vindt, dan wandelen
we samen tot aan het einde van den hollen weg."
Zoo gingen zij dan samen. De boschwachters waren reeds
ver weg ; Tolnon had Roger ingehaald; zij wandelden
achter elkander het voetpad uit, dat Paul had geweigerd
in te slaan.
„Ik was blijde, u te ontmoeten," zeide Théobal d, „wij
kennen elkander sinds de steengroeve."
„Zoo," zeide P a u 1; hij wist eigenlijk niet, wat hij er op
zeggen zou.
Ja , dat was het. De harde onbuigzame trots kwam weer
boven bij Paul, terwijl hij aan de steengroeve werd herinnerd.
„Och zoo !" zeide P a ul -- „ja, nu herinner ik het mij.
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Wij moesten den volgenden dag een kachel leveren op het
kasteel , maar hij werd door den Graaf geweigerd -- nu
weet ik het heel goed."
Hij wierp het geweer , dat T ol n o n hem had terug gegeven , over den schouder , en de hond schoot luid blaffend
vooruit.
» Het was de schuld van den rentmeester," zeide T h é ob al d, zijn vader in bescherming nemend.
„'t Is niet zoo erg," antwoordde de hoefsmid ; „wij mindere
menschen zijn gewoon , door den adel beleedigd te worden —
kom hier, Sultan !"
Er gleed een schaduw over T h é o b a 1 d s gelaat , en
zwijgend zetten zij den tocht voort , terwijl de Julizon den
hollen weg blakerde.
Zoo bereikten zij den tweesprong, waar de weg zich splitste.
De weg links steeg naar het kasteel , en de weg rechts
daalde naar het dorp. Er stond een groot kruis op de plek ,
waar eens een wanhopige vrouw zich aan den tak van een
eik had opgehangen , en in de verte blonk de effen waterspiegel van het blauwe , statige meer.
Théobald bleef staan.
„Zijt ge erg boos op mijn vader?" vraagde hij met zijn
zachte , vriendelijke stem.
Paul antwoordde niet; M é r o n had wel gelijk gehad ,
toen hij zeide : „De G a t a u 1 s zijn een vastberaden koppig ras."
Maar de Jonker liet den smid niet los. Hij legde de hand
op Pauls schouder , en deze voelde , hoe er een verandering
kwam in zijn gemoed.
„Vergeef het mijn vader — wilt ge , P a u 1 ?"
Pauls oogen waren star naar de verte gericht , doch
thans vestigde hij ze op den Jonker. Hij staarde in die
blauwe , zachtmoedige oogen , en hij las daarin de liefde ,
die Théobald voor zijn vader gevoelde.
„Houdt ge veel van uw vader ?" vraagde Paul, en
Théobald antwoordde : „Ik houd heel veel van hem -- ik
heb hem lief."
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Het scheen, dat de zon door de wolken zou breken , en
Pauls hart zou verwarmen, maar hij herinnerde zich opnieuw de hoogmoedige , trotsche gebaren van den Graaf bij
de steengroeve, en de zon verduisterde.
,,Gij behoort tot den adelstand," zeide hij na een korte
pauze, „en vraagt gij mij om vergiffenis voor uw vader, mij,
een burgerman ?"
„Wij moeten allen voor éénen God verschijnen , Pau1!"
Zij stonden naast een jongen kastanjeboom, die sterven
ging. Het was Juli, en toch verwelkten zijn bladeren reeds.
En Paul maakte een vergelijking tusschen dien jongen
boom en den jongen gravenzoon. T h é o b a 1 d stond daar in
de broosheid , in de teerheid van zijn dertien jaren , en de
opwinding van daar straks , toen hij zich zoo boos had gemaakt , was nu voorbij. Zijn wangen waren bleek en het
vuur van zijn oogen was verdoofd.
In het hart van Paul G a t a u 1 kwam een onmetelijk
medelijden op, en bij dat medelijden smolt zijn dwaze en
onrechtvaardige proletariërstrots als de Maartsche sneeuw
voor de zon.
„Jonker," zeide hij — „ja, wij moeten voor éénen God
verschijnen. Uw vader heeft mij gekwetst, maar ik vergeef
het hem — om uwentwil."
Hij zweeg even , en de geest der verzoening , der vergevensgezindheid, die uit God is, kwam over hem.
Mag ik van mijnen kant iets verzoeken dan is het dit:
straf de boschwachters niet te hard ! Zij vergisten zich —
laten wij het een misverstand noemen ! En al vergisten zij
zich, ik ga niet vrij uit. Ik heb op dat edelhert aangelegd,
en dat ik niet schoot, was waarlijk niet, omdat het verboden was. Ik ben een overtreder geweest, al was het niet
naar de letter van de wet."
Er was een vlakke baan gekomen tusschen deze beiden:
tusschen den aristocraat en den democraat. Zij verstonden
elkander, want zij wilden elkander verstaan; die dwaze
hoogmoed, die ons ongelukkig maakt, was weggevlucht ,
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en Théobald drukte de geblaakte hand van den man
uit het volk.
Paul G a t a u 1 voelde een huivering door zijn leden
gaan; deze jonge man, die de waarheid had gezocht in de
Revolutie, meende thans de bergen te zien schemeren der
ware vrijheid , en hij drukte de hand van den Jonker aan
zijn lippen.
En het vuur begon weer te gloren in de blauwe oogen
van Théobald Clairmont, maar het was niet het
vuur van den toorn, dat er daar straks in had gegloeid.
Het gloeide niet; het gloorde. En het sprak van vrede,
van verzoening , van wederzijdsche trouw.
„Kent gij dezen zakdoek , P a u 1 ?" vraagde hij , en hij
haalde den met bloed bevlekten zakdoek te voorschijn. „Het
is de doek der steengroeve; gij wierpt hem mijn vader in
toorn voor de voeten, maar ik nam hem op, en heb hem
zorgvuldig bewaard. Zie toch — uw bloed heeft het grafelijke wapen rood gekleurd; en die doek is het onderpand
van uw trouw. Hij is daar straks nogmaals gekleurd met
uw bloed, alsof gij daarmede wildet bevestigen, dat` gij aan
onzen kant zoudt staan bij het uitbarsten der Revolutie —
is het niet zoo , Paul G a t a u l ?"
De jonge smid sloeg de oogen naar den grond. Het was
een knaap, een kind, dat daar voor hem stond, en toch —
hoe greep diens vraag in zijn zieleleven, in zijn levensbeschouwing in!
Hij stond daar op den tweesprong; de ééne weg leidde
naar het kasteel , en de andere naar het dorp. Doch deze
tweesprong met zijn waarschuwend kruis was het zinnebeeld van dien anderen tweesprong, waarop hij stond, en
het kwellende , pijnigende gevoel, dat bij hem was opgekomen, toen Madeleine hem van den woestijnprediker
had gesproken, kwam opnieuw bij hem boven.
Hij moest kiezen vóór of tegen de Revolutie, en hij kon
geen keuze doen; de vraag van Théobald had hem overrompeld , en hij zweeg.
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T h é o b a l d echter werd bedroefd , omdat de hoefsmid
zweeg, en hij reikte hem de hand.
„Laten wij in elk geval goede vrienden zijn !" zeide hij —
„wilt ge, Paul?"
„Ja," zeide Paul, „dat wil ik."
Toen steeg de Jonker in het zadel; hij gaf zijn pony een
zachten tik , en snel reed hij weg in de richting van het
kasteel.
Hij keek nog eenmaal om, en Paul G a t a u 1, die den
weg naar het dorp was ingeslagen, keek eveneens nog eenmaal om. Hun blikken ontmoetten elkander, en Paul
G a t a u 1 haalde diep adem als een man, die een zwaren, ingespannen arbeid heeft verricht.
Doch de zwaarste arbeid wachtte hem nog. Hij moest een
keuze doen, en hij aarzelde; hij stond op den tweesprong,
en hij zag geen handwijzer staan.
„Ik had niet ter jacht moeten gaan," dacht hij, „ik had
met R a c h e f o rt mee moeten gaan naar Parijs —• waar mag
Rachefort thans zijn?"
Hij liep vlug door; de hond was hem wijd vooruitgesneld
en hij zag de majestueuze kroon van den hoogen eik oprijzen boven het dorp.

HOOFDSTUK V.
Ja, waar mag Rachefort thans zijn?
De berggids, van zijn pas voorzien, heeft de zorgen thuis
gelaten : een verstandige maatregel, die allen reizigers is aan
te bevelen.
Waarvoor zal hij ook zorgen ? Madeleine is gezond,
flink en kordaat — zij kan de kleine boerderij best nagaan,
en de vreemdelingen, die R a c h e fo r t als gids door de woeste
bergwereld begeeren, moeten dezen keer maar zonder hem
zien klaar te komen.
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Hij geeft zijn oogen terdege den kost; de reis duurt dagen,
en des nachts, als er geen plek is in de stampvolle herbergen, vindt de geharde berggids licht een slaapplaats in
een schuur of onder een hooiberg.
Hoe meer hij Parijs nadert, hoe woeliger en rumoeriger
het op de openbare wegen wordt. De kruispunten der wegen,
de bruggen, de dorpspleinen zijn met dichte groepen menschen bezet; de buitensporigste geruchten doen de ronde,
en in veler oogen ligt een onbestemde angst, een vaag voorgevoel van de Revolutie, die onder ontzaglijke barensweeën
staat geboren te worden.
R a c h e fo r t met zijn scherpen blik ziet het duidelijk,
dat de menschen elkander niet vertrouwen; de argwaan, de
achterdocht woont in de harten, en terwijl de schreeuwers
beweren, dat de hekken nu eens verhangen zullen worden,
en de boeren de eigenaren zullen worden van den grond,
waarover de groote heeren zoolang den baas hebben gespeeld, vreezen de kleine grondeigenaren, dat die hooggeroemde Revolutie hun laatste onroerende goederen zal rooven.
De berggids verhaast zijn schreden; zijn hartstochtelijk
gemoed trekt hem naar de hoofdstad, waar de ware haard
is van het vuur, dat geheel Frankrijk in brand dreigt te
steken, en na een nieuwen, langen dagmarsch ziet hij, op
een hoogte staande, de torens en koepels van Parijs schitteren in het licht der avondzon.
Hij heeft de hoofdstad van Frankrijk nooit gezien ; voor
den eersten keer ziet hij hare huizen, hare tienduizenden
daken aan den verlichten horizon, en zijn hart ontroert.
Hij wordt niet licht ontroerd; hij is ontvankelijk voor de
geestdrift, maar de zachte snaren van weemoed en droefheid trillen zeldzaam in zijn binnenste.
Maar nu wordt zijn hart ontroerd. Parijs was het doel
van zijn langen zwerftocht, en nu hij dit schitterende Parijs
van verre aanschouwt in den glans der scheidende avondzon, beginnen die teedere snaren van weemoed en droefheid te trillen.

96
Zijn Calvinistisch bloed komt in beweging. De straten van
dit Parijs, van dit Babylon, hebben het bloed der Hugenoten
gedronken, en met brekende ooggin hebben vijf R a c h e f o r t s
om erbarming gesmeekt. Doch er was geen erbarming. Koning
Karel IX wilde zich het genoegen niet ontzeggen, om van
uit de vensters vare zijn paleis zijn weerlooze en schandelijk
verraden onderdanen als honden neer te schieten, en dit
met bloed bevlekte Parijs, deze met schuld beladen Bourbons hebben den Bartholomeusnacht op hun geweten.
Een straatjongen komt hem voorbij, en biedt zijn waar
te koop aan : een kleinen groenen strik.
„Toe, mijnheer," zegt de jongen --- „koop er eentje — hij
kost maar een halven sous !"
„wat beteekent die kleur ?" vraagt R a c h e f o r t, en de
jongen antwoordt : „Het is de kleur der hoop — half Parijs
draagt ze vandaag, mijnheer — toe, mijnheer, koop er eentje!"
„Neen," zegt R a c h e f o r t met toornige stem — „ik heb
een afkeer van Parijs -- maak, dat ge weg komt, kwajongen!"
En hij heft den stevigen doornstok dreigend op.
De jongen springt onthutst Benige passen achteruit, maar
dan begint hij te schimpen, zooals de manieren der straatjongens dat medebrengen.
„Jij, leelijke domper !" schreeuwt hij — „jij duisterling!
jij Jezuïet!"
Dat zijn de gebruikelijke termen, om de verdedigers der
wettige overheid aan te duiden, maar die betiteling met
Jezuïet klinkt den wakkeren berggids toch al te mal in de
ooren.
„Kom eens hier, jongen," zegt hij.
„Ik dank je wel, Jezuïet!" is het antwoord.
„Ik zal een strik van je koopen !"
„0, gemeene Jezuïet," raast de jongen , voor de voorzichtigheid nog enkele passen achteruit doende — „o, schelm,
jij zult mij niet lijmen !" en weg holt hij -- de breede heirbaan op.
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Rachefort daalt de hoogte af; hij neemt den doornstok
stevig in de hand, en terwijl de avondschaduwen zich uitbreiden over het groote Babylon aan de Seine , bereikt hij de
voorstad Saint-Antoine.
Hij heeft moeite om zich een weg te banen door de drukke
straten; de voorstad met hare duizenden strijdlustige mannen
gonst van een wild , hartstochtelijk rumoer. Zonder twijfel —
hier is de vuurhaard, die geheel Frankrijk in brand dreigt
te steken. Parijs is het hart van Frankrijk, en Saint-Antoine
is het hart van Parijs.
Ra c he f o r t staart met een uiterste verbazing rond , en
wanneer hij dezen volksoploop vergelijkt met de vreedzame
vergaderingen onder den eik van het dorp Artais, dan moet
hij erkennen , dat het verschil groot is.
In de herbergen, op de straten — 't is overal een geloei
van menschen. Zij schijnen door een plotselinge razernij te
zijn aangetast ; R a c h e f o r t ziet niets dan gespannen gelaatstrekken , opgewonden gebaren en onrustig flikkerende
pogen.
Hij voelt zich hier niet thuis; het spijt hem geducht,
dat hij zijn rustige bergwoning heeft verlaten, en zijn onverschrokken geest beeft, omdat hij den voet heeft gezet
op een rommelenden vulkaan.
Het is reeds donker geworden. In de straten worden lantaarnen opgehangen, om de donkerte te temperen, en op
de kruispunten verrijzen hooge staken met ijzeren bakken,
waarin kolen gloeien.
Het schijnt , dat de natuurlijke orde der dingen verzet
is. Er wordt niet aan gedacht, om naar huis te gaan; de
bevolking heeft geen behoefte aan rust, aan slaap, want
zij wordt door de onrust verteerd.
De lucht, de huizen , de menschen -- alles is besmet
met de Revolutie, en de revolutiepartij heeft hare verbindingen tot in het koninklijk paleis te Versailles. De Koning
is niet vrij meer in zijn bewegingen; onder zijn lakeien,
onder zijn bedienden vindt de omwenteling hare geheime
7
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bondgenooten, en wat in de koninklijke binnenkameren —
in het diepste geheim — wordt beraadslaagd , is binnen
eenige uren het eigendom van het souvereine volk.
Het volk weet alles. Het weet , dat de schatkist leeg is;
er is geen geld om het leger te betalen; gistermiddag 1)
heeft. N e c k e r, de minister van Financiën , aanzegging gekregen, om onmiddellijk Versailles en het land te verlaten.
De tijding heeft op het volk een onmetelijken indruk
gemaakt. N e c k e r, de Geneefsche bankier, is populair ; het
volk wil hem houden , en de Regeering jaagt hem over de
grenzen.
Een jonge man is daar straks — te drie uren -- met het
pistool in de vuist op een tafel gesprongen , en hij heeft
met schorre stem geroepen : „Burgers — ze hebben gister
Ne c k er weggejaagd, en in dezen nacht wordt er een Bartholomeiisnacht voorbereid tegen de patriotten. Grijpt de
wapens , burgers ! Tooit u met de groene kokarde , de kleur
der hoop — te wapen!"
Het volk heeft zich met de groene kleur getooid; de
mannen , de vrouwen , de kinderen — er kwamen kokardes
te kort. Maar de groene kleur is toch te verkrijgen. De
boomen zijn geplunderd ; het is , of er een wolkenzwerm
van sprinkhanen is neergedaald op het geboomte van SaintAntoine — zóó zijn de linden gehavend.
Op zijn sterken doornstok leunend , ziet de berggids, hoe
het volk zich organiseert. Het stelt zich in beweging — het
volk staat op ....
R a c h e f or t weet niet, wat hem overkomt ; hij hoort den
kreet : ,,Vrijheid, gelijkheid en broederschap !" en de kreet
rolt als een donder door de straten.
Er komt een zeldzame verandering over hem; zijn wil,
zijn gemoed, zijn denkvermogen wordt omgezet. Hij doet
een machtelooze poging, om zich boven den vloed te verheffen, die hem overstelpt; een groenen strik, die voor zijn
1) 11 Juli 1789.
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voeten ligt, bevestigt hij op de borst, en een vreemde, geheimzinnige en onweerstaanbare macht neemt bezit van zijn
geest. Hij is zich zelf niet meer; hij is slechts een klein
deel, een nietig atoom, een sneeuwvlok van deze geweldige
lawine, en de geest der Revolutie is over hem vaardig geworden.
Men vertelt, dat er gevochten wordt — ja, dat is goed!
want zonder bloed en ijzer komt geen goed werk tot stand!
De Duitsche dragonders hebben met de blanke sabel een
volkshoop uiteen gejaagd; het zijn huurlingen, die de
lichamen dooden, maar den geest der Revolutie niet kunnen
dooden. Deze geest zal triomfeeren, en zie daar ! Fransche
soldaten leggen reeds op de huurlingen aan, en met Fransche
gardes aan het hoofd, stroomt het volk in een opperste,
woedende geestdrift naar het plein De la Concorde, om er
met de Zwitsersche infanterie en de Hongaarsche huzaren
af te rekenen.
Doch het plein is leeg; er zijn geen huurlingen meer te
vinden — zij zijn als weggevaagd voor den ademtocht van
deze tienduizenden, die het souvereine volk van Frankrijk
vertegenwoordigen —!
De logementen waren overvol, en R a c h e f o r t, die de
reine berglucht gewoon was, had er een afkeer van, om
met twintig menschen in een klein, vunzig hok te worden
opgesloten. Het was in het hartje van den zomer, en de
nachten waren mild en zacht. Zoo besloot hij dan maar,
om een slaapplaats op te zoeken in een afgelegen hoek, op
een der Seinebruggen, en zonder zich lang te bedenken,
strekte hij zich neer op een bos stroo, die daar lag.
Hij was opgewonden, en kon moeilijk den slaap vatten.
Hij hoorde onophoudelijk het gewoel en het gegil van het
volk; soms zwol het aan tot een donderenden orkaan, en
dan daalde het weer, zoodat hij het gemurmel der golven
kon hooren beneden zich. Doch eindelijk viel hij in slaap;
zijn droomen haakten vast aan het tumult van het opge-
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stane volk, en het was reeds helder dag, toen hij krachtig
aan den arm werd geschud.
Zijn eerste gedachte was, dat Madeleine hem riep, om
op te staan en naar de geitenkudde te kijken, maar het
gelaat, dat zich lachend over hem heenbukte, leek niet op
zijn dochter, en met verwondering riep hij uit : „Sapperloot
— ben jij het, Constant?"
„Ik denk het wel," antwoordde Constant G a t a u l -„hoe kom je toch hierheen verzeild, kerel?"
Rachefort leunde op den rechterbovenarm, en staarde
nog eenige oogenblikken als versuft rond. Toen echter werd
hij helder wakker; hij sprong recht op zijn voeten en zeide:
„Ik brandde van nieuwsgierigheid, om Parijs te zien."
C o n s t a n t G a t a u 1 droeg de uniform der Fransche gardes,
en op zijn hoed prijkte de groene kokarde.
„Kan dat samengaan ?" vraagde Rachefort met ernstige
stem, terwijl hij op C o n s t a n t s groene kokarde wees, en
C o ns t a n t antwoordde doodbedaard.: „Ik denk het wel —
het volk staat mij nader dan de Koning."
Hij zweeg even, en toen barstte hij uit in een schaterlach.
„De pot verwijt den ketel, dat hij zwart is!" zeide hij, en
hij wees op den groenen strik, dien R a c h e fort van den
vorigen avond nog op de borst droeg.
„Ach zoo," zeide Rachefort -- „zit dat ding daar nog ?"
Hij rukte den strik vastberaden af, en wierp hem over de
brug in de Seine, die hem medenam naar de groote wijde zee.
Het vreemde vuur, dat gisteravond den berggids had
overheerd, was nu gebluscht; hij verbaasde zich, dat hij
door die woeste volksoploopen was meegesleept, en hij zuchtte
tot God, dat Die het hem vergeven mocht.
Constant was eigenlijk ontstemd, omdat R a c h e fo r t
dien groenen strik zoo hardhandig had afgerukt, maar zijn
gelaat klaarde onmiddellijk weer op.
,,Hebt gij al ontbeten?" vraagde hij. ,,Maar dat is ook
een vraag," liet hij er op volgen; „kom mee, R a c h e f o r t,
en ik zal je een goede herberg wijzen !"
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Zij wandelden nu samen op, en Constant Gataul had
onderweg veel bekijks. „Zie !" zeiden de menschen, die in
groepen stonden te spreken -- „dat is er ook één van ons ! Een
braaf soldaat — hij draagt de groene kokarde op den hoed!"
Soms kwam het tot openbare manifestaties. Dan moest
Constant halt houden, om de toejuichingen in ontvangst te
nemen; meisjes met groene kransen in het haar kusten hem, terwijl zij bloosden van ontroering, en zij vraagden naar zijn naam.
„Constant," antwoordde hij dan, „Constant Gataul
— bij de Fransche garde !"
Die naam wekte nieuwe geestdrift.
„Een mooie naam !" zeiden de schoone vraagsters ; „uw
vader gaf u een mooien naam, want gij staat constant en
volhardend aan de zijde van het verdrukte volk — leve
Constant Gataul!"
De oogen van den jongen Constant schitterden, terwijl
hem deze toejuichingen te beurt vielen.
„Dat is gister al begonnen," zeide hij, „en zoo gaat het
al maar voort."
„Zoo zal het niet blijven," zeide R a c h e fort op ernstigen
toon ; „gij zult nog voor andere vuren komen te staan."
„Hoe zoo ?" vraagde Constant.
„Als de Royalisten het winnen, dan krijgt gij natuurlijk
den kogel !"
Constant schudde het hoofd.
„Zij zullen het niet winnen !" zeide hij in eens met harde
stem, en op zijn gebruind gelaat kwam een trek van groote
vastberadenheid.
„Dat weet ge niet," zeide Rachefort — „dat weet geen
mensch !"
„Dat weet ik w61! De volkswil is alvermogend, en wat
niet buigen wi], moet dezen keer breken."
Rachefort was onthutst. Van deze jonge lippen had hij
andere taal verwacht ; zij hadden eens het morgen- en het
avondgebed gestameld aan de knie van moeder Gat au 1,
en nu spraken zij van den alvermogenden volkswil.
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Doch zulke taal was in die dagen niets bizonders. Het
was de gewone taal der revolutionnairen ; zij hadden geloof
in de overwinning, en dat geloof maakte hen sterk.
De beide kennissen hadden thans de herberg bereikt, die
Constant bedoelde, en zij veroverden een houten tafeltje
met een paar harde stoelen, waar R a c he fort op zijn gemak kon ontbij ten.
Trok de Fransche garde met zijn groene kokarde de aandacht, de berggids deed het niet minder, en die groote,
zwarte baard, dat onverschrokken gelaat en die scherpe
opslag der oogen gaven hem de houding van een leider der
uiterste revolutionnaire partij.
Toch was hij dat in geenen deele. Maar het Hugenotenbloed, dat in stroomen was vergoten op den vaderlandschen
grond, bruiste in zijn aderen, en door een begrijpelijke begripsverwarring had hij nog kort geleden in de revolutionnairen de bondgenooten der van zoovele burgerlijke voorrechten verstoken ,Calvinisten gezien.
„Hoe maakt het mijn familie ?" vraagde C o n s t a n t.
Hij had lang gewacht, om er naar te vragen, maar nu
kwam het toch eindelijk.
„Zij zijn gezond," antwoordde R a c h e f o r t.
„En mijn vader ? Is hij nog niet voor de Revolutie gewonnen ?"
„Hij is er een hevige vijand van."
„Vader begrijpt de Revolutie niet — dat is het ; hij denkt
aan een opstand -- het is een opstanding uit de dooden!"
„A propos," ging hij voort, terwijl hij het half geledigde glas
bier ter zijde schoof — „hoe staat mijn broeder P a u 1 er onder?"
R a c h e f o r t trok de schouders op. „Gij vraagt mij meer,
dan ik weet !" zeide hij.
„En hoe maakt het Madeleine ?"
„Opperbest — zij neemt het geheele huishouden waar.
Ge weet, dat mijn vrouw dood is, het was voor mij een
harde slag. Maar God heeft mij getroost, want Hij is genadig. En ik kan aan Madeleine alles overlaten !"
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God... troost... genade... het waren voor Constant vreemde
klanken geworden. Hij hoorde ze nooit dan in de brieven
zijner ouders, die hij nauwelijks las, en zelden beantwoordde.
Hij nam het glas bier, en dronk het leeg. Dan trommelde
hij met de vingers op de tafel, en zeide plotseling: „Hoe
maakt het de dikke korenmolenaar uit het dorp ? Is hij nog
altijd bezig, om het volk uit te zuigen ? Siddert hij nog
niet voor de wraak van het volk?"
„Neen," zeide de berggids. „Hij is gerust, of hij schijnt
het ten minste te zijn, en hij verzekert aan een ieder, die
het hooren wil, dat deze Revolutie zal eindigen als de Jacquerie
van vijfdehalf eeuw geleden."
De jonge Fransche garde schaterlachte.
„Die ezel !" riep hij uit — „laat hij er niet op hopen,
want hij zal zich vergissen ! De boeren zullen zich niet meer
als weerlooze lammeren door die fijne aristocratenhanden
laten ophangen in de posten van hun deuren — bij mijn
ziel ! die tijden zijn voorbij !"
Hij sloeg met de vuist op de tafel, dat de glazen rammelden; in die donkere oogen begon een somber vuur te
gloeien, en R a c h e fo r t zag met schrik den doodelijken
haat, die bezit had genomen van dit jonge hart,
„Hoort gij niets ?" vraagde Constant daarop — „hoor
toch, Rachefort!"
Er kwam een algemeene opschudding in de gelagkamer.
Tafels werden op zij geschoven en stoelen omvergeloopen;
de menschen verdrongen zich, om op straat te komen, en
er scheen een nieuw oproer uitgebroken.
„Hoort gij 't nog niet ?" vraagde C o n s t a n t, en hij
sprong op.
„Ja," zeide de berggids, „nu hoor ik het ook — het is
het gelui der stormklokken !" en er ging een huivering
door zijn onverschrokken geest.
Het gelui kwam in eens en van alle kanten. Het scheen,
dat een heir van onzichtbare handen in klokketouwen had
gegrepen, en al de klokken luidden.
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De stormklokken luidden. Zij gilden de Revolutie uit; zij
riepen het souvereine volk te wapen.
Zij luidden en luidden; zij galmden het uit naar de vier
hoeken van den horizon , dat Parijs in brand stond, en
was het geen brand?
De Regeering had in den omtrek der hoofdstad een leger
samengetrokken, om Parijs in toom te houden , en deze
daad had den onwil des volks verscherpt. Het schreeuwde
om wapens. Het leed honger en gebrek , en toch riep het
niet om brood maar om staal. Groote volkshoopen stroomden naar het Stadhuis, waar het burger-comité zitting hield,
en dit comité beval de onmiddellijke oprichting van een
Parijsche militie, sterk 48000 man.
De driekleur werd geproclameerd; aan het groen werden
het blauw en het rood , de kleuren der stad Parijs, toegevoegd , en het volk brulde zijn toestemming.
Maar men was daarmee niet gered. Het comité beval de
vervaardiging van 50.000 pieken, en de verzekering werd
gegeven, dat ze binnen zesendertig uren zouden worden
geleverd.
Doch zes en dertig uren — in dien tijd kon 't lot der
Revolutie zijn beslist ! Zoo Koning L o d e w ij k XVI zich
kon opheffen tot een mannelijke daad , en met het kartetsvuur van zijn kanonnen de Parijsche straten schoonveegde , dan was het gedaan met de Revolutie , en de dikke
dorpsmolenaar zou gelijk hebben gehad : het was een Jacquerie , een mislukte opstand geweest.
De stormklokken daverden over de reusachtige stad ; zij
riepen, zij schreeuwden , zij gilden om hulp.
Het volk was razend. Zij vielen als wolven aan op een
schip, met buskruit geladen. Doch buskruit was niet voldoende. Er moesten vuurwapenen zijn -- „waar zijn de
geweren?" werd er geschreeuwd. Zij moesten ergens zijn,
maar niemand wist ze , en in een crisis van spanning ging
de korte zomernacht van den 13den op den 14den Juli
voorbij.
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Niemand sliep dien nacht, want de ontknooping naderde ;
het groote oogenblik , dat over den loop der geschiedenis
zou beslissen , was gekomen.
Rachefort was weer alleen , want hij was den jongen
garde kwijt geraakt in het rumoer der volksoploopen, en
met den stevigen doornstok in de hand , wandelde hij stil
daarheen door de straten, die vol onrust waren.
„Waarom doet de Koning geen aanval ?" dacht hij. „De
stad is weerloos; binnen twaalf uren ligt zij geknield aan
zijn voeten, zoo hij het verkiest."
Hij zou die daad hebben betreurd, dat is waar, maar
zij zou toch verklaarbaar zijn geweest , hij zou zich van
,zoo'n daad weinig goeds hebben voorspeld voor de toekomst van Frankrijk , maar zij zou den wankelenden troon
der Bourbons toch hebben onderschoord.
Hij zag in een steeg , die hij voorbijkwam , een groep
menschen bij een kar verzameld. Het paard was van uitputting en zwakte neergestort, en nu lag het daar , verward in de strengen , op de harde straatkeien.
„Dat paard is Lode w ij k — Lode w ij k de stumper !"
zeide een man, met een roode muts op het hoofd; „wij
hebben een versch , sterk paard noodig — de Bourbons
zijn versleten."
Die roode muts verkondigde een nieuw denkbeeld. Men
had zoolang gesproken van de gekroonde tyrannen , en den
haat , den afschuw te hulp geroepen, om den koninklijken
troon omver te bonzen , maar nu moest de minachting, de
verachting dienst doen voor hetzelfde wérk.
Rachefort zette zijn wandeling voort , terwijl hij aan
zijn eerste gedachte voortspon, want hij was met zich zelve
niet in het reine.
Hij zou het betreuren , zoo de Koning naar het zwaard
greep , maar zou hij het ook afkeuren ? Hij dacht er ernstig
over na, en hij meende, er een volmondig ja op te moeten
antwoorden. Hij was niet blind voor de gruwelijke gevaren , die een uiterste doorzetting der revolutie-begrippen
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zou medebrengen , maar des ondanks zag hij in de Revolutie goede en aanbevelenswaardige elementen. Het was
een akker, waarop tarwe en onkruid groeide , maar zou hij
de tarwe verachten, omdat in haar schaduw het onkruid tierde?
Hij beefde voor de uitersten. In een gematigde en getemperde toepassing der revolutie-leer zag hij een toepassing van het Evangelie op de maatschappelijke orde , en
terwijl hij leven en sterven wilde bij het onfeilbare Woord
van God , was hij besmet door de lucht der Encyclopedie.
Ra c h e f o r t was niet de eenige , die zichzelven misleidde ;
het zaad der Revolutie , op de winden voortgedragen over
het schoone Fransche land , was ontkiemd tot aan de trappen
van den troon, en niemand dan de Koning zelf was er
door besmet.
Dit was het groote ongeluk van L o d e w ij k X V I, dat
de revolutie-leer zijn geest in verwarring had gebracht. Hij
miste een scherp belijnde bewustheid van zijn recht en van
zijn plicht ; hij had de rechten van den mensch bestudeerd,
maar hij had de rechten des Konings niet mogen verwaarloozen. Hij was niet doorgedrongen in het feit , dat hij een
vorst was bij de gratie Gods; hij begreep het niet , dat het
zijn plicht was , om zijn recht te handhaven. Hij vereenzelvigde den troon met zich zelven , met zijn dynastie , en
terwijl hij zijn twistzaak met het Fransche volk tot een
strijd voor het heilig Goddelijk recht had moeten opheffen,
verlaagde hij ze tot een particuliere aangelegenheid , tot een
loven en bieden , tot een scharrelen om de volksgunst.
Hij was geen lafaard , zooals zijn lasteraars hebben uitgebazuind , maar zijn standpunt deugde niet. Zijn gedachtenkring was besmet met revolutionnaire ideeën; hij had zijn
huis gebouwd op het schuivende oeverzand der wufte volksgunst , en uit vrees voor den scheldnaam van tyran brak
hij zijn schepter in tweeën.
Zoo waren dan de Koning noch R a c h e f o r t onbesmet
gebleven van den geest der eeuw , die krachtig in de harten
der menschenkinderen werkte , doch waar de Koning blind
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was , daar begon het oog van den eenvoudigen berggids
licht te worden.
„Waarom doet de Koning geen aanval ?" had hij gedacht,
maar allengs begreep hij , dat het bevel tot den aanval niet
zou komen. En al ware het gekomen , wat zou het hebben
gebaat? De Koning bezat geen leger meer, omdat hij zijn
leger niet meer kon vertrouwen, en de geest der Revolutie,
die de Roomsche Kerk had aangetast , en tot in het paleis
des Konings was doorgedrongen , had ook het leger aangetast op zijn zegetocht.
Het leger heulde met het oproerige volk; het oefende zich
reeds in den kreet : „Leve de Revolutie !" en het lot der
Bourbons ging zich vervullen.
Dit alles begon R a c h e f o r t in te zien, en terwijl hij dit
zag, ontroerde hij. Deze klokken , die twee eeuwen geleden
de moordenaren hadden bijeengeroepen , om de argelooze
Hugenoten te slachten , gilden thans de wrekers bijeen ,
om dit onschuldig vergoten bloed te wreken ; boven deze
straten met hun woedende volksoploopen zweefden de bloedige schimmen van den Bartholomeusnacht, en het bloed
der martelaren , opgedampt van de heuvelen en uit de valleien van het schoone Fransche land — het schreeuwde om
wraak ....
De zoon der heilige martelaren kwam boven in dezen
zoon der Fransche bergen. Achter dit helsch gedruisch ,
achter dezen chaos van verwarring , waaraan Parijs ten
prooi was , zag hij den vinger des Allerhoogsten, en hij
ontblootte vol ontzag het hoofd.
Hij stond daar op de hardsteenen stoep van een hecht,
oud hoekhuis , en van deze stoep had eens gestroomd het
bloed der martelaren.
IJzingwekkende kreten vervulden de lucht; het volk golfde
als een woedende zee voorbij , en al maar door gilden de
stormklokken : „Te wapen , te wapen !"
Zoo stond hij daar : blootshoofds , in huiverenden eerbied ,
want de adem des Almachtigen had hem aangeraakt. En
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terwijl hij de handen vouwde , beefden de woorden op zijn
aanbiddende lippen : ,,Ik zal den naam des Heeren uitroepen;
geeft onzen God grootheid ! Hij is de Rotssteen, Wiens werk
volkomen is , want al Zijne wegen zijn gerichten. God is
waarheid, en er is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij !"

HOOFDSTUK VI.

Wat een lange nacht is deze korte zomernacht geweest ;
maar hij is voorbij gegaan ! En een nieuwe schitterende
zomerdag is gekomen : de veertiende Juli.
Er was gisteren een hongersnood uitgebroken in Parijs ;,
een razende honger naar moordwerktuigen , en zie : als een
bliksemstraal vliegt in den vroegen morgen de tijding door
de straten , dat de honger bevredigd zal worde n.
De vuurwapenen , de geweren zijn ontdekt ... .
Waar dan toch ? Waar ?
In de keldergewelven van het gebouw der Invaliden !
Ja , het is waar. Daar , in dien kelder liggen de acht-entwintig-duizend geweren , in welks sombere loopen de vrijheid , de gelij kheid en de broederschap sluimeren.
En dan die kanonnen , die er gevonden zijn . .. .
Het volk is uitgelaten van vreugde. De honger is bevredigd , de geweren zijn uitgedeeld , en in eens weergalmt
de lucht van den kreet : „Naar de Bastille !"
Wie dien kreet het eerst heeft aangeheven is onbekend;
het doet er ook niet toe. De wind heeft het woord opgevangen , en de lucht davert van den strijdkreet : „Naar de
Bastille !"
Met den doornstok gewapend , volgt R a c h e f o r t den
stroom van het volk in de richting der voorstad SaintAntoine , hij meent een oogenblik het welbekende gelaat te
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zien van Constant, maar het is , als hij roepen wil, reeds
verzwolgen in het gedrang.
Het is een geducht gedrang; de loopen van die acht-entwintig-duizend geweren flikkeren in de brandende Juli-zon,
en de lucht loeit van den strijdkreet : „Naar de Bastille !"
Ginds , aan het einde van Saint-Antoine , verrijzen de
acht sombere , meer dan zeventig voet hooge torens der
Bastille. Zij zijn door muren verbonden; de grachten , die
de Bastille omringen, zijn diep en breed, en met de bijgebouwde woningen voor de ambtenaren en het garnizoen
vormt de Bastille een van de buitenwereld afgezonderd
geheel.
De Bastille leeft in de verbeelding des volks als het zinnebeeld der brutaalste dwingelandij -- het is de schuld der
Bourbons , die haar voortdurend als met een geheimzinnigen
ondoordringbaren sluier omtogen hielden.
Men wist nooit het getal der gevangenen. Menig gekerkerde , dien men nog in leven waande , was reeds lang in
de eeuwigheid; terwijl menig ander, dien men reeds in den
duisteren kuil vermoedde , zijn treurig bestaan voortsleepte
in een van die achtkantige , met ijzer beslagen hokken.
Sommigen waren zoo gelukkig , binnen weinige maanden
hun vrijheid terug te krijgen , en anderen overleefden in die
vochtige, afschuwelijke holen twee menschengeslachten.
Het koninklijk gezag overschreed bij de toepassing der
gevangenisstraf in de Bastille dikwijls alle verhouding tusschen schuld en straf. Het grofste despotisme stiet zijn
slachtoffers in deze gruwelijke hokken; , één gril der wufte
maitressen van meer dan Één Bourbon was voldoende, om
een rechtschapen man uit den arm van zijn vrouw en kinderen te scheuren, en levend te begraven achter die sombere,
dreigende torenmuren. Hier viel het hoofd van maarschalk
B i r o n ; hier zat meer dan één getrouw Hugenotenleeraar
te smachten naar lucht en vrijheid , terwijl de kerkerdeuren
eerst ontsloten werden , om zijn dood lichaam naar buiten
te dragen.
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Doch die tijden zijn voorbij; al leeft de Bastille nog in
de verbeelding des volks als de zetel der afzichtelijkste
dwingelandij , de verbeelding speelt het volk parten. De
marteltuigen der middeneeuwen zijn weggebroken, en de
martelaren ontbreken; de vochtige hokken bestaan , maar
de geheele Bastille bergt niet meer dan hoogstens zeven
gevangenen, die waarlijk geen reden hebben , om in hun
onschuld te roemen.
Maar een volk , dat in oproer is , redeneert niet , en de
Parijsche revolutie-mannen , die de Bastille , dit zinnebeeld
der tyrannie , willen verdelgen van den aardbodem , willen
met die daad een bewijs geven der onbedwingbaarheid van
het souvereine volk.
Het garnizoen der Bastille is zwak : twee-en-tachtig Invaliden en twee-en-dertig Zwitsers — dat is alles. Maar tegen
een ordeloozen troep , al telt hij twintig duizend man , is
de Bastille toch bestand, en deze torens , waarvan de oudste
reeds vier eeuwen tellen , zijn zoo hecht gebouwd , alsof zij
een eeuwigheid moeten trotseeren.
De L a u n a y, de grijze gouverneur der Bastille , weet ,
wat hem te wachten staat , en hij heeft zich reeds gereed
gemaakt, om het revolutionnaire Parijs te ontvangen. Naast
de vijftien kanonnen, die op den trans der torens staan,
laat hij hoopen straatsteenen opstapelen, om het volk te
bombardeeren. De venstervakken worden verbreed, en de
hooge schoorsteenen kunnen dienst doen, om er den vijand
onder te verpletteren. Er is kruit en lood in overvloed , en
mocht het volk tot het binnenhof doordringen, dan staan
er drie veldstukken geladen , om den toegang schoon te vegen.
Doch aan de verdediging ontbreekt de vastberaden bevelhebber. De Gouverneur, al heeft hij zijn toebereidselen gemaakt , is er niet zeker van , dat hij er gebruik van zal
maken. Hij weifelt; hij is ontdaan en verwezen. Van de
transen der Bastille-torens heeft hij het begin en de vorderingen van het oproer gezien; hij heeft het noodgeklep der
stormklokken gehoord, en de brandende huizen aan den
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Bamères schijnen in zijn oog de Fransche hoofdstad in een
gordel van vlammen te omvatten.
Toch is De L a u n a y geen lafaard. Hij weifelt, omdat de
Koning weifelt, en de Koning weifelt, omdat hij geen oog
heeft voor de onaantastbare rechten der kroon. Hij vereenzelvigt den staat, de bestaande orde met zich zelve; de
grenzenlooze hoogmoed van Lode w ij k XIV verstoutte zich
tot den uiroep : „De Staat ben ik !" en de betreurenswaardige
zwakheid van den laatsten Lode w ij k komt tot dezelfde
slotsom. Doch Lode w ij k XIV gebruikte dien uitroep, om
te heerschen, te tyranniseeren, en Lode w ij k XVI , om te
schikken , om te plooien. Hij wil niet, heeft hij gezegd, dat
één mensch voor zijne zaak omkome : in een noodlottige
verblinding offert hij de zaak van het Goddelijk recht aan
een onbereikbare verzoening, en zijn goedhartigheid breekt
den troon af, om er een schavot mee op te bouwen.
Wat staat den Gouverneur te doen ? Geeft hij de Bastille
over, dan triomfeert de Revolutie, en verdedigt hij ze, dan
handelt hij tegen de wenschen des Konings , die niet wil,
dat één mensch voor zijne zaak omkome.
Maar hij moet beslissen — daar staat reeds een afgezant
van het Burger-Comité : de afgezant T h u r i o t.
„Wat wilt gij ?" vraagt de Gouverneur , en Thuriot
antwoordt : „In den naam des volks eisch ik de verwijdering
der kanonnen van de torentransen."
Doch dat is den Gouverneur toch te kras.
„Neen," zegt hij op fermen toon : ,,dat gebeurt niet dan
op bevel des Konings !"
•
„Geef mij dan toegang tot het binnenhof!"
De Gouverneur weigert opnieuw, maar hij eindigt helaas
met toe te geven. Hij staat bij de ophaalbrug, leunend op
den gouden knop van zijn rotting, terwijl Thuriot recht
op de Invaliden toeloopt.
Met stomme verbazing hoort de Gouverneur het aan , dat
Thuriot de Invaliden sommeert, om zich over te geven.
Zoo dit geen hoogverraad is, wat is het dan wel? En toch
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laat de Gouverneur hem begaan, geheel vergetend, om
Thuriot onmiddellijk buiten het kasteel te zetten ....
Onder de Invaliden zijn er verscheidenen, die maar al te
gaarne aan Thuriots sommatie gevolg zouden geven, doch
hun vastberaden officier redt den toestand door een geestdriftig : „Leve de Koning !" dat door tachtig stemmen wordt
herhaald.
Nu scheppen de twee-en-dertig dappere Zwitsers ook weer
moed, maar de ongelukkige Gouverneur weet van de gunstige stemming geen partij te trekken, en als Thuriot hem
vraagt, om den torentrans te mogen beklimmen, geeft hij
nogmaals toe.
En samen beklimmen zij een der Bastille-torens.
Doch daar vertoont zich voor den ontstelden blik van den
Gouverneur een onverwacht en vreeselijk schouwspel. Hij
ziet een golvende zee van menschenhoofden, terwijl de pieken,
de zwaarden en de geweerloopen flikkeren in het zonlicht.
„Mijnheer!" schreeuwt de grijsaard -- en hij grijpt T h ur i o t driftig bij den arm.
„Laat los !" antwoordt T h u r i o t, „of ik verklaar u, dat
een van ons beiden naar de diepte zal gaan !"
Dat is geen ijdele bedreiging, de afgrond gaapt aan hun
voet.
En de ongelukkige grijsaard komt weer bij zijn zinnen;
hij laat Thuriots arm los, en samen klimmen zij de
trappen af.
Beneden gekomen, wendt Thuriot zich opnieuw tot de
Invaliden, den schijn aannemende, alsof hij met den Gouverneur tot een vergelijk is gekomen.
„Ik zal mijn rapport doen aan het volk," zegt hij, „en het
volk zal zonder twijfel wel een afdeeling willen leveren, om
in vereeniging met het garnizoen de Bastille te bewaken."
De Gouverneur laat het hem zeggen; hij uit geen woord
van protest; hij zwijgt.
Doch het souvereine volk is een hardhandiger rechter
dan de zwakke Gouverneur. Thuriot meent, dat hij een
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eeresaluut heeft verdiend, maar het volk denkt er anders
over. Het is woedend. Zooeven zou het tevreden zijn geweest
met de behaalde voordeelen, maar in den springvloed der
Revolutie kan een kwartier de beteekenis krijgen van een
eeuw, en T h u r i o t, hoe vaardig hij is in het onderhandelen,
is nog maar een kind in het vak der Revolutie. Hij heeft
er geen besef van, met welk een bliksemsnelle vaart het
rad der Revolutie kan omwentelen; omdat de poorten der
Bastille niet onmiddellijk worden geopend, wordt T h u r i o t
een verrader genoemd, en als hij het volk wil toespreken,
scheelt het weinig , of het vermoordt hem op staanden voet.
R a c h e fort is door een golf der voortstuwende menschenzee opgenomen, en bevindt zich in de voorhoede der twintig
duizend revolutionnairen, die de Bastille gaan bestormen.
Maar het kan toch geen bestorming worden genoemd, de
dolle aanloop van die dwazen! Zij staan te razen, te stampvoeten voor de eerste ophaalbrug. Velen hebben nooit een
geweer in handen gehad ; zij schieten, alsof zij een troep
spreeuwen uit een kerseboomgaard willen verjagen, en de
vruchteloosheid hunner pogingen verdubbelt hun woede.
Uit de sombere, geweldige torens wordt geen schot gelost; zij staan daar als reuzen, die met zwijgende, minachtende gebaren nederzien op het woedende, machtelooze getob van kinderen.
„Wat een armzalig gedoe !" denkt R a c h e f o r t; „één salvo
uit de kanonnen, en het zal de straten schoon vegen als
de bezem den dorschvloer !"
Doch plotseling wordt zijn aandacht getrokken door vier
rappe gasten, die aan gene zijde van de ophaalbrug verschijnen. Het zijn revolutionnairen, dat is duidelijk, want zij
maken de kettingen der ophaalbrug los, doch hoe zijn zij
daar gekomen ? Is er verraad in het spel ? Het is wel te
denken, want hoe is het anders te verklaren, dat vier man
ongehinderd de kettingen kunnen losmaken?
Hoe het zij — het opzet gelukt; de eerste ophaalbrug
8
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gaat naar beneden, en het volk stroomt er als een vloedgolf
overheen. Nu is de tweede ophaalbrug aan de beurt, die
naar het middenpunt der Bastille voert, doch thans knetteren geweerschoten uit de torens, en er vallen dooden en
gewonden.
Het volk, dat op een gemakkelijke zegepraal had gerekend,
stuift verschrikt terug; het verkeert in een paniek en het
schreeuwt : » Verraad !"
Maar de wankelmoedige Gouverneur is even radeloos als
het volk. Hij loopt op en neer; hij noemt de verdediging
betreurenswaardig, omdat zij zooveel bloed kost, en nutteloos, daar ze toch met de overgave zal eindigen.
En het volk krijgt versterking. Een paar kanonnen ratelen R a c h e f o r t voorbij, twee compagnieën Fransche gardes volgen , en thans eérst kan er sprake zijn van een geregeld beleg.
H u 11 i n met zijn indrukwekkende gestalte is de aanvoerder. „Ik zal u als overwinnaars vanhier voeren ," heeft
hij gezegd, » of gij zult mij dood vanhier dragen !"
Hij meent, wat hij zegt, en zelfs zijn vijanden moeten
zijn dapperheid erkennen. Doch het mag niet verzwegen,
dat hij als beambte van het Huis der Koningin heden zijn
eed schendt, en hij is de eenige meineedige niet.
Intusschen verschijnt de witte vlag voor de Bastille. De
Procureur der stad komt over een schikking spreken; de
Invaliden op den toren wuiven ten teeken van wapenstilstand met hun hoeden, en door een grooten drom revolutionnairen vergezeld, verschijnt de Procureur op het binnen
plein.
Doch de Zwitsers , die van niets weten, branden los, en
twintig menschen storten neer. Het volk schreeuwt van een
nieuw verraad , doch het is niets dan een betreurenswaardig misverstand; de Zwitsers hebben hun vergissing ontdekt, en zij staken het vuren.
Daarmede echter is de woede van het volk nog niet getemperd. Het tiert als bezeten over het plein, de lijken
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onder de bespijkerde zolen vertredende. Velen zijn inderdaad door een plotselingen aanval van waanzin aangetast.
Zij bombardeeren rotsmuren met steenen, met hout, zelfs
met vuisten vol stof; zij sleepen de spuiten aan, om de
lonten der kanonnen op de torentransen te blusschen, en
in hun razernij bemerkten zij niet eens, dat de straal nauwelijks de helft der hoogte bereikt.
Doch de Invaliden -- op de ongenaakbare torens — spreken
van capitulatie, en zij schreeuwen beneden, tot de Zwitsers : „Wij moeten ons overgeven !" Het lijkt het toppunt
van lafhartigheid; de Bastille heeft slechts één harer verdedigers verloren, en zij schreeuwen al maar door : „Wij
moeten ons overgeven !"
De Gouverneur is in den heftigsten tweestrijd, die lijken
op het plein schijnen met hun verglaasde oogen hem alle
bezinning te rooven, en om aan die ijzingwekkende blikken
te ontkomen, zal hij in een crisis van angst, van ontoerekenbaarheid zich zelf en twintig duizend menschen met
de brandende lont in de eeuwigheid slingeren.
Hij heeft de lont reeds gereed , en de rampzalige grijsaard waggelt de trappen af naar de kruitkamer met hare
twintig duizend pond buskruit.
Doch hij mist zijn wanhopig doel; twee onderofficieren,
zijn plan bevroedend, houden hem tegen met gevelde bajonet , en willoos, gebroken laat hij zich in de raadzaal
brengen. Hij geeft geen bevelen meer; hij wil ze niet meer
geven. Het is uit; het is gedaan — hij zal capituleeren.
Hij schrijft een briefje aan het burger-comité en hij reikt
het over aan een officier , om het te bezorgen.
Het is een open briefje, en de officier leest het — met
schrik en verontwaardiging. Hij komt er heftig tegen op.
„Gouverneur," roept hij — „zullen wij capituleeren —
waarom toch? Het kasteel is ongedeerd; het garnizoen telt
één doode en twee gekwetsten — waarom zullen wij capituleeren ?"
„Ja, -- zoo moet het !" zegt de uitgeputte grijsaard; „er
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moet een einde komen aan het bloedvergieten — wij moeten capituleeren !"
Dat is de geschiedenis van den val der Bastille. Het is
een roemlooze val. Die acht onbedwingbare reuzen, die zich
gevoed hebben met het bloed en de jammerkreten der
ellendigen , die binnen hun muren waren opgesloten , geven
zich over , voordat er één steen is beschadigd. En morgen
en overmorgen zullen er mannen en vrouwen en kinderen
komen ; zij zullen met een woedenden ijver helpen , om die
trotsche , sombere torens te slechten , en er zal geen steen
op den anderen worden gelaten van deze afschuwelijke hokken en holen, waar Gods heiligen hebben gezucht dag en
nacht.... .
Want het is een Godsgericht. En die H u 11 i n en die
T h u r i o t en die twintig duizend razende Franschen, wier
vaderen zich verheugden, als de bitter vervolgde Calvinisten
in de kerkers van die acht sombere torens werden geworpen, zullen geen rust hebben, voordat de Bastille is verdelgd van de aarde.
R a c h e f o r t had een mooie plek. Hij zag de verdedigers
der Bastille , links de Zwitsers en rechts de Invaliden. Zij
stonden gereed , om zich over te geven ; hun wapens lagen
tegen den grond. De Zwitsers zagen er somber uit ; zij vonden
de overgave een schande , en hadden zich liever dood gevochten. Doch onder de Invaliden waren er vele blijde
harten; zij sympathiseerden met de Revolutie , en vonden
het een groote gekheid, om zich voor L o d e w ij k den Stumper
te laten doodschieten.
„En wie is dat ?" vraagde R a c h e fort aan eene vrouw,
die met opgestroopte mouwen naast hem stond.
„Wien bedoelt ge?"
„Dien grijsaard — vlak naast de Invaliden ; hij heeft een
rotting met een gouden knop in de hand."
„0, dat dier ! Ja , die komt net nog een rotting met een
gouden knop tekort — het is de gewezen Gouverneur !"
„Mijnheer De L a u n a y?"
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„Ja, een mooie mijnheer — dat verzeker ik je ! Hij heeft
de gevangenen uitgezogen ; hij is een tyran — een beul !"
Rachefort luisterde niet eens meer naar de vrouw.
Wanneer de vrouwen hun zelf beheersching verliezen , en
door den hartstocht worden opgezweept, dan zijn ze woester,
ruwer, bitterder, dan de mannen. Deze vrouw was er één
van ; zij had een geweer in de hand , en hare oogen vlamden.
Rachefort staarde naar den ongelukkigen Gouverneur,
en zijn hart werd bewogen. De L a u n a y stond daar in
deemoedige houding; blootshoofds ; de zomerwind speelde
met zijn dunne , grijze haren. Hij was vermoeid van dezen
vreeselijken dag ; hij stutte op zijn rotting , en staarde naar
de overwinnaars , die als wolven op hem aanstoven.
Doch bij dat gezicht veranderde zijn gelaat. Hij had niet
geweten , zich te verdedigen , maar hij zou toch weten te
sterven. Er kwam een zweem van veerkracht op die ingezonken wangen ; die verstramde leden namen een militaire
houding aan , en hij bood de borst aan zijn moordenaren.
Voor den wakkeren berggids was dit tooneel echter onverdraaglijk. Hij verloor zijn kalmte , en den doornstok
vaster in zijn handen nemend , sprong hij midden onder de
snuivende wolven. Hij drong er doorheen , en den grijsaard
met zijn lijf beschermend , schreeuwde hij : ,,Wilt gijlieden
uw zegepraal met een moord bezoedelen?"
Maar de bloeddorst , die in onze harten sluimert , was
reeds ontwaakt en Rachefort zou tevergeefs zijn leven
hebben geofferd , indien de indrukwekkende gestalte van
H u l l i n niet tusschenbeide was gekomen.
H u 1 l i n kwam ter rechter tijd , en geen minuut te vroeg.
„Burgers !" riep hij met luide stem : „in naam van het
souvereine volk leg ik beslag op den gewezen Gouverneur
der Bastille — voert hem naar het Stadhuis !"
Hij legde de hand op den schouder van den Gouverneur,
en De L a u n a y was gered.
Maar was hij werkelijk gered ? R a c h e fort was er niet zoo
zeker van ; hij keerde der Bastille den rug , en ging stadwaarts.
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Hij zocht Constant, doch vond hem niet. Trouwens : hoe
zou hij Constant vinden in de reusachtige stad met hare
volle , woelige straten ?
Hij zag op een hooge stoep een ledige , steenen bank, en
hier zette hij zich neder, want hij was vermoeid. En hij
dacht opnieuw aan den grijsaard van de Bastille. H u 11 i n
had hem gered , dat is waar , doch was hij werkelijk gered ?
Hij rees op , want hij hoorde een groot gejuich. Het was
het gejuich van het triumfeerende , .soevereine volk , en het
gejuich vervulde de straten.
Het naderde ; honderden straatjongens zwermden vooruit,
en dan kwam de optocht , de kern , het ware volk.
R a c h e f o r t s oogen waren star op dit tooneel gericht ,
en als een donder rolde de kreet voorbij : „Vrijheid, gelijkheid en broederschap !"
Het was een eindelooze stoet ; het waren er vele duizenden,
en deze duizenden waren door éénen geest bezield , door
ééne geestdrift aangetast. Zij zwaaiden met hun pieken , met
hun mutsen , met hun geweren. Hun oogen schitterden;
hun wangen gloeiden ; het was het volk der Revolutie , dat
voorbij trok ... .
Zij droegen de zinnebeelden der vrijheid, der gelijkheid
en der broederschap , die zij met schorre stemmen uitschreeuwden naar de vier hoeken van den horizon. R a c h ef o r t zag die zinnebeelden — ja , hij zag ze ! want ze kwamen
boven de hoofden der menschen uit.
Hij zag een hand — op een piek. Het was een hand
zonder arm ; het was een afgekapte hand. Hij had toebehoord aan een der wakkere verdedigers der Bastille , en
omdat deze hand den eed had gestand gedaan , dien zij den
Koning had gezworen , was zij afgekapt.
Er volgden hoofden -- menschenhoofden. Zij staken op
de scherpe punten der pieken ; zij dropen van bloed , en de
kinderen der Revolutie werden gedoopt met dat bloed.
R a c h e f o r t greep zich vast aan de steenen leuning der
bank ; hij duizelde -- hij vreesde neer te storten.
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Anders kende hij geen duizeling; in de woeste bergwereld,
waar de klipgeit over de afgronden springt , had hij nooit
geduizeld. Langs de afgronden wandelde hij met de zekerheid,
de vastheid , die wij op de breede heirbanen voelen , en hij
wist niet, wat duizeligheid was.
Maar nu duizelde hij , want hij zag den afgrond der
Revolutie , die schrikwekkender is dan de afgrond tusschen
de bergen.
Hij zag iets vreeselijks , hij zag die hoofden — die menschenhoofden op de scherpe punten der pieken ! En hij herkende dat ééne hoofd ; hij zag dien open mond, die opgespalkte oogen — de Gouverneur der Bastille , mijnheer D e
L a u n a y, ging hem voorbij.
Het hoofd salueerde de menigte; links en rechts. De
dunne grijze haren vol bloed , en de mond stond wijd open ,
alsof de ongelukkige oude man wilde vragen : „Waarom
hebt gij dat gedaan ?" Maar de oogen bewogen zich niet ,
want het waren gebroken oogen , en dat marmer bleeke
gelaat vormde een scherp contrast met het roode bloed.
R a c he fo r t zag dit alles met treffende duidelijkheid ,
want de bank , waarop hij had gezeten, stond op een hooge
stoep. En toen hij naar den drager zocht van de piek ,
waarop het hoofd van den Gouverneur rustte , zag hij den
jongen Constant Gataul ....
Er waren bloedvlekken op de uniform van den Franschen
garde , en zijn piek droop van bloed.
„Constant!" schreeuwde Rachefort -- „Constant
G a t a u 1 !" maar Constant hoorde niet , want de zware
wijn der Revolutie was hem naar het hoofd gestegen , en
zijn oogen bliksemden van een vreemden gloed.
Hij ging aan R a c h e fo r t voorbij : in een orkaan van
geschreeuw en gejuich , en het hoofd van Gouverneur D e
L a u n a y groette met open mond en wijd opengespalkte
oogen links en rechts het souvereine volk , dat op dezen
dag over zijn Koning triomfeerde.
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HOOFDSTUK VII.
Bij die beroeringen en opschuddingen ging de natuur stil
haar gang. In die natuur was geen opstand , geen oproer te
bespeuren. Zij gehoorzaamde aan de wetten , haar door den
Schepper en den Onderhouder aller dingen voorgeschreven,
en zij week niet af ter rechter noch ter linker hand. De zon
ging des morgens op ter gezetter tijd , en zij ging onder ter
gezetter tijd. De maan , de sterren -- die millioenen glanzende hemellichamen — zij beschreven hun vaste , eeuwige
kringen , en er was onder hen geen twisting , geen nijd. Zij
vervulden hun bestemming , hun roeping, door te gehoorzamen. Zij aarzelden nooit. De zon was nog nooit tot hare
schitterende middaghoogte opgeklommen , om dan terug te
keeren op hare schreden , en onder te gaan in het Oosten.
Zij deed het niet , zij dacht er niet aan , en zij verheerlijkte
haren Schepper door te gehoorzamen.
De dauw drenkte het gras ; de warmte koesterde de vruchten des velds.
De vruchten groeiden , terwijl de menschen raasden ; de
vallei, aan welker uiterste zoom het dorp Artais was gebouwd,
was een lachende lustwarande , en de tarwevelden van den
Graaf waren rijp voor de sikkel.
Doch de boeren hadden geen lust , om er de sikkel in te
slaan , en de kleine , magere Mat t h i e u Germain zeide,
dat zij apen waren , zoo zij het deden.
De boeren deden het nergens meer , er moest thans een
einde komen aan de voorrechten van den adel , en de geringste boer behoorde voortaan evenveel te zeggen te hebben als de rijkste edelman.
Het moest nu uit zijn met de heerendiensten; het gerucht
ging, dat de Koning ze reeds had afgeschaft, maar waar of
onwaar, de tarwe moest maar op het veld verrotten, zoo de
Graaf geen arbeidsloon wilde uitkeeren.
Zoo was de tarwe van den Graaf dan wel rijp, maar de
maaiers ontbraken.
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Enkelen waren gewillig, maar de meesten bedankten
feestelijk, en Charette behoorde tot die enkelen. Hij was
met de sikkel naar het land gegaan, en in de brandende
zon, bij tachtig graad Fahrenheit in de schaduw, had hij
een halven akker tarwe gemaaid.
Doch daarbij was het gebleven, want toen hij oprees uit
zijn gebukte houding, om den verstramden rug op zijn verhaal te doen komen, stond een deputatie van het souvereine
dorpsvolk met Germain aan de spits voor hem.
C h a r e t t e keek de deputatie met onverholen verbazing
aan, toen zij hem beval, om het maaien te staken. Hij had
nooit zoo iets beleefd; hij begon te schaterlachen, en hij
vraagde aan G e r m a i n, of het nog in orde was in diens
bovenkamer.
Maar Germain met zijn scherpe tong was voor zijn taak
berekend.
„Hoor eens hier, Charette," zeide hij, „ge weet, dat het
een droge zomer is, en uw rieten dak kan licht vlam
vatten. Wees verstandig en word geen spelbreker, want
anders zal er aan uw ongelukken geen einde komen!"
Dat was tamelijk verstaanbare taal, en Ge r m a i n voor,
spelde hem die onheilen in den naam van vrijheid, gelijkheid
en broederschap. Wat moest Charette doen ? Hij had een
vrouw met acht wurmen van kinderen ; hij smeet de sikkel
tegen den grond, trok zijn buis aan en ging naar huis.
De Graaf was woedend, terwijl hij langs zijn landerijen
reed. De tarwe was dood rijp; de gele, zware aren nijgden
naar den grond, alsof zij smeekten, naar de schuren gebracht
te worden.
Hij ontmoette den rentmeester midden in het veld.
„Is er niets gemaaid ?"
„Een halve akker — ginds ! bij het boveneinde van het
dorp!"
„Wie maaide hem ?"
„Charette — voerman Charette."
„Die is trouw," zeide de Graaf met voldoening.
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„Maar hij heeft het werk gestaakt !" hernam de rentmeester, die altijd een soort leedvermaak voelde, als hij de
goede stemming van den Graaf kon bederven.
„Waarom?" vraagde de Graaf op barschen toon.
„Een deputatie heeft hem gewaarschuwd."
„Waarvoor?"
„Voor het souvereine volk, zoo hij de sikkel niet neerlegde."
De Graaf barstte in een schaterlach uit. Een deputatie
van het souvereine volk — het was toch al te dol!
Maar plotseling werd hij weer ernstig, terwijl hij vraagde:
„Hoe staat het bij Baron F a u r a t ?"
,,Al de tarwe is er gemaaid; de arbeiders zijn reeds bezig,
om de schooven naar de schuren te rijden."
De Graaf zeide er niets op; de Baron had zijn onderhoorigen van de heerendiensten ontslagen, en hij betaalde
den arbeid.
„Kijk," zeide de rentmeester, terwijl hij de hand in een
bepaalde richting uitstrekte, „ginds komt de deputatie aan —
ziet u ze niet, mijnheer de Graaf? Zij zijn nu vlak bij de
eizestruiken, en moeten ons passeeren."
De Graaf knikte, zonder een woord te zeggen.
Het waren drie mannen ; twee er van schenen te aarzelen,
om den Graaf te ontmoeten, maar de kleine Germain was
niet bang. Hij stapte met zijn korte beenen parmantig voorop,
en toen volgden de anderen.
De rentmeester verkneuterde zich reeds bij de gedachte
aan een heftig tooneel, want de Graaf kon toch goed, begrijpen, dat deze zoogenaamde deputatie toezicht hield op
de grafelijke landerijen.
Doch hij vergiste zich. De Graaf gaf zijn paard een ruk,
zoodat hij den rug aan de komenden keerde, en hij verwaardigde hen met geen blik.
Germain ging met opgeheven hoofd voorbij , even den
strooien hoed oplichtend , doch de beide anderen bogen diep,
en keken schuw naar den Graaf, terwijl zij hem passeerden.
De oude begrippen zaten er, zooals Germain placht te
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zeggen , diep ingeroest , zij konden zich den Graaf moeilijk
anders voorstellen dan als den heer van het dorp, en die
twee vreesachtige afgevaardigden prezen hun lot , dat de
Graaf hun geen rekenschap had afgevraagd.
Zij bevonden zich in een nieuwe wereld, waarin zij zich
nog niet thuis gevoelden ; zij waren als D a v i d, toen hem
het stalen pantser van Koning S a u l werd aangegespt, en deze
eenvoudige boeren hadden een gevoel , zooals wij bij onze
heerlijkste droomen kunnen hebben , wanneer in een hoek
van het hart de twijfel vraagt : Zou het wel waar zijn?
Doch het was geen droom — het was werkelijkheid , en
de dikke korenmolenaar , die het volk uitzoog , begon te
vreezen , dat deze beweging toch nog iets anders was dan
de Jacquerie der veertiende eeuw.
Trouwens : dit tijdperk , dat wij in het bizonder het revolutionnaire tijdperk noemen , had iets goeds. Het beging
geen onrecht , door naar verbetering te staan : er was overvloedige reden, om in den naam van recht en menschelijkheid naar betere wetten te vragen. Het onderscheidde zich
loffelijk van vorige tijden, die het schandmerk der vadsigheid op het vo orhoofd droegen ; het deed een krachtige
poging , om zich op te heffen uit het slijk van verbasterde
staatsvormen , en aanvaardde den strijd tegen bekrompenheid en baatzuchtigheid.
Doch in dezen strijd overschreden de geesten de grenzen
der reformatie , omdat zij mistastten in de keuze der beginselen ; de reformatie werd een Revolutie , en de gewenschte
hervorming ontaardde in een omwenteling , die zich vergreep aan God en Zijn gezag.
Voor velen was deze uitkomst verborgen ; zij zagen in
een gematigde Revolutie de gewenschte reformatie , en zouden eerst later met schrik ontdekken , dat de Revolutie in
hare consequenties God en Zijn gezalfde naar de kroon tastte.
In de verdrietigste stemming is de Graaf huiswaarts gekeerd. Voor T h é o b a l d , dien hij in de breede , luchtige
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vestibule tegenkomt , heeft hij nauwelijks een vriendelijk
woord ; hij snauwt zijn mooien windhond af, en hij haast
zich naar zijn schrijfvertrek.
Hij werpt zich in den hoogen , gebeeldhouwden leuningstoel , en grijpt naar de groote ganzepen , om den brief te
voltooien , die voor hem op tafel ligt. Maar het werk wil
niet vlotten ; die dood rijpe tarweakkers kwellen hem , en
hij springt weer op uit den leuningstoel.
„Binnen!" roept hij. De kamerdienaar heeft geklopt , maar
de Graaf moet twee keeren roepen, voordat de gebogen gestalte de deur opent.
„Wat wordt hij doof," mompelt de Graaf — „dood versleten!"
Martin reikte op de zilveren presenteerschaal de pas
gekomen kranten en brieven over en zijn handen beven
van den ouderdom.
De Graaf maakte een handgebaar , om ze maar op tafel
neer te leggen , en de oude kamerdienaar gaat weer heen.
De Graaf begint de brieven te lezen. De eerste brief is
een rouwbrief, en behelst het doodsbericht van een verren
bloedverwant.
„Hij is goed af !" mompelt de Graaf, „maar hij laat ons
met het zoodje zitten !"
In den tweeden brief slaat hij nauwelijks een blik.
„Een bedelbrief!" mompelt hij , den brief in de papiermand werpend.
In den derden brief meldt zich een sollicitant voor de
open gekomen betrekking van privaat-onderwijzer bij zijn
zoon De brief is in de sierlijkste krullen geschreven , en
de schrijver schijnt een diepen indruk te hebben van zijn
eigen bekwaamheid.
„Als het vierde part waarheid is, van hetgeen hij daar
schrijft , dan ben ik tevreden — enfin , we zullen zien !" en
hij legt het schrijven ter zijde.
Hij zit zuchtend neer voor een stapel dagbladen.
Hij heeft den tijd gekend , dat er op dit gebied bijna
niets was , en tegenwoordig worden Parijs en Frankrijk
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door dagbladen overstroomd. Hij houdt niet van dagbladen,
en hij heeft een afkeer van journalisten. Hij haat de meesten — „die hongerige pennelikkers !" pleegt hij te zeggen.
Doch daarmede zijn zij niet van de baan — dat weet hij
ook wel.
En het zijn gevaarlijke vijanden! Zij strooien de zaden
der Revolutie over geheel Frankrijk en tot ver over de
Fransche grenzen ; zij zijn gevat , puntig , geestig — zij spreken
over de Revolutie als over de natuurlijkste zaak der wereld.
De Pers van Parijs is het gevaarlijkste , en het dagblad
„Omwentelingen van Parijs" zal de Koning worden onder
de bladen. Zijn invloed neemt toe bij den dag ; er zal een
tijd komen , dat het twee maal honderd duizend inteekenaren zal tellen , en deze spreuk staat met vette letters
boven elk nummer gedrukt :
„De grooten schijnen ons slechts groot toe , omdat wij
voor hen op de knieën liggen — laat ons opstaan !"
Er zijn drie dagbladen van beteekenis , die de Revolutie
en hare Janitzaren met onverschrokken moed te lijf gaan;
het zijn : „Het algemeene Dagblad van Hof en Stad," „de
Parijsche Courant," terwijl het derde den zonderlingen titel
draagt : „Handelingen der Apostelen."
De Graaf is op alle drie ingeteekend , en terwijl hij hun
hoofdartikelen leest , wordt hij bedaarder , omdat hij hier
de stem van geestverwanten beluistert. Dit is de atmosfeer,
waarin hij ademen kan ; hier hoort hij de beginselen, die
hem dierbaar zijn , met een kracht van overtuiging en een
klem van bewijzen verdedigen , dat de zware rimpels tusschen
zijn borstelige wenkbrauwen ontspannen.
En zie , daar leest hij in een kort tusschen-stuk juist een
beschouwing over het verplichte der heerendiensten.
„Er wordt in sommige dorpen," zoo staat er , „bezwaar
gemaakt , om heerendiensten te verrichten. De raddraaiers
zeggen , dat die heerendiensten onverplicht zijn ; dat zij de
boeren , op wie die verplichting is gelegd , tot slaven maken
voor den tijd , dat zij die dienstbaarheden moeten verrichten.
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Dat is een groote leugen! De heerendiensten zijn niet onverplicht maar verplicht; zij zijn geen overblijfsel van een
hatelijken dwang, maar de voorwaarde, waarop de boeren
grondbezit hebben ontvangen. De heerendiensten leggen een
sprekende getuigenis af van de goedwilligheid der heeren ,
en zoo de boeren die boerendiensten weigeren, dan zijn zij
misleid, of zij zijn ter kwader trouw !"
„Daar heb je 't !" zegt de Graaf, terwijl hij zich voor het
venster plaatst — „ik heb er nooit over gedacht, en zoo ik
toegeef, ben ik een lafaard en niets anders !"
De rentmeester gaat juist het raam voorbij, en de Graaf
klopt hem.
„Lees dit eens , M é 1 a c !" zegt hij , als deze binnentreedt,
en hij reikt den rentmeester de krant, die het bewuste
tusschenstuk behelst.
,,Hoe vindt ge 't ?" vraagt hij op monteren toon : „is de
zaak niet klaar en duidelijk uitééngezet?"
„Het kan niet duidelijker, mijnheer de Graaf; zóó is het
en niet anders !"
„Ze zijn nergens op mijn goederen aan het tarwe-maaien
geweest?"
„Nergens, mijnheer de Graaf, dat hebben wij aan baron
Faurat te danken."
„Neen," zegt de Graaf, „dat denk ik niet. Baron F a u r at
heeft de boeren verleden jaar reeds ontslagen van dienstbaarheden , terwijl mijn tarwe toen toch gemaaid is."
„Het was toen een magere , slechte oogst !"
„Dat doet er niet toe — mijn tarwe werd gemaaid. Baron
Faurat heeft, toen hij zijn boeren van de heerendiensten
ontsloeg, er trouwens uitdrukkelijk bij gezegd, dat het een
gunst was en geen recht."
De rentmeester heeft een stoel genomen, en zit met zijn
rotting te spelen.
„Wat zullen wij doen ? De hulp van uw adellijke geburen
inroepen?"
„Waarvoor? Om de tarwe te maaien ?"
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De Graaf wordt driftig, terwijl hij dit zegt.
„Gij schijnt den toestand niet te begrijpen; het gaat om
een beginsel, man.
Als ik hulp inroep, om de tarwe te laten maaien , dan
heb ik tegenover het muitende volk toegegeven, en dat doet
een C l a i r m o n t in der eeuwigheid niet."
De Graaf zwijgt even, om dan bedaarder voort te gaan:
„Het tarwemaaien is voor mij de hoofdzaak niet, maar
het recht, dat hier in het geding is. Als ik arbeidsloon wil
betalen, dan wordt morgen al mijn tarwe gemaaid — dat
is glad genoeg. Doch ik wil geen arbeidsloon betalen, want
de dorpelingen zijn verplicht tot heerendiensten. Ik eisch
mijn recht, en ik zal het handhaven ook !"
„Daar heb je zoo waar Jean F a r e en M a t t h i e u
Germain!" roept de rentmeester, terwijl hij vol verbazing zijn rotting op den grond laat vallen — „wat willen
die schooiers toch ?"
De Graaf kijkt door het raam , maar zij zijn reeds den
hoek om , en eenige oogenblikken later komt de oude kamerdienaar met de mededeeling, dat er een deputatie is uit
het dorp, om den Graaf te spreken.
Het ligt op de lippen van den Graaf, om een ruw, weigerend antwoord te geven , maar hij bedenkt zich.
„Laat hen binnen komen !" zegt hij kortaf, en even later
treedt de deputatie binnen.
Jean F a r e, de lange herbergier, is het hoofd der deputatie , maar hij komt achteraan, want hij is verlegen met
zijn houding. Hij mist den moed, om den Graaf in de
grijze, spotlustige oogen te kijken, en hij tracht zich te
verschuilen achter Germain, die met de korte beenen
in de hooge kaplaarzen gestoken, parmantig binnenstapt.
Jean F a r e heeft zijne gewone donkere plunje voor
deze plechtige gelegenheid afgelegd ; hij draagt een blauw
pak met vergulde knoopen, een kanariegeel vest en een indrukwekkenden stok met gouden knop. Zijn borst is getooid met een bos driekleurige linten: groen, rood en blauw,
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terwijl de hoed met de driekleurige kokarde is versierd.
„Wie is het hoofd van jullie ?" vraagt de Graaf.
„Ik ," zegt de herbergier met een diepe, linksche buiging.
„Nu, kruip dan niet achter dien dreumes weg, en kom
voor 't voetlicht !" roept de Graaf op barschen toon, maar
dan barst hij in een luiden schaterlach uit.
Had de deputatie een indrukwekkend voorkomen gehad,
dan zou hij woedend zijn geworden, maar dit armzalig gedoe wekt in de hoogste mate zijn spotlust.
„En wat hadt je ? Wat moet je ?"
„Met uw welmeenen, mijnheer de Graaf, begint Jean F a r e.
„Spreek luider, kerel !" snauwt de Graaf hem toe -- „wij
zijn hier op geen jongejuffrouwenschool!"
Jean F a r e schijnt thans toch een besef te krijgen van
zijn waardigheid, en over zijn opgezet gezicht komt een
glimp van vastberadenheid.
„Wij zijn gekomen, om met u publieke belangen te bespreken !" zeide hij.
„Met mij ?" roept de Graaf op hoogen toon -- „publieke
belangen ?"
„Ja, mijnheer de Graaf — publieke belangen!"
De Graaf perst de lippen op elkander, om zijn zelf beheersching niet te verliezen, maar onder die borstelige
wenkbrauwen begint het onheilspellend te flikkeren.
„Welke publieke belangen?" vraagt hij op harden, ru wen
toon.
„De heerendiensten, mijnheer de graaf! Wij zullen uw
akkers maaien maar tegen betaling, want de heerendiensten
hebben afgedaan."
„Afgedaan?"
Ja, dat is het. Dat schooiersvolk schaft de heerendiensten
af, zich brutaal vergrijpende aan zijn privaat eigendom —
het is toch ongehoord!
De Graaf had het wel vermoed, doch de kwasterige oppronking van dien kroeghouder, wiens vader in het armhuis is gestorven, had zijn lachlust opgewekt. Thans echter
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lacht hij niet meer; hij smijt de ganzepen, die hij in de
hand hield, op de tafel, en springt in toorn overeind.
„Ik bewonder me over mijn geduld," zegt hij, „dat ik
jullie allebei nog niet met de hondenzweep van mijn erf
heb laten afranselen. Wat verbeeldt gij je wel, Je a n F a r e,
en jij Ge r m a i n, zoon van een gegijzelden marskramer, om
met mij over mijn particuliere zaken te spreken? De heerendiensten zijn privaat eigendom -- wat duivel ! begrijpt ge
dat niet, ezels ? Ge zoudt me even goed het eigendomsrecht
van dit kasteel kunnen betwisten, dat sedert vijf eeuwen
aan de Clairmonts behoort!"
Jean F are kijkt den Graaf met verschrikte oogen aan;
hij doet drie passen achterwaarts, en stelt zich weer achter
Ge r m a i n op, die onvervaard den Graaf in de oogen kijkt.
„Met razen en vloeken kunnen wij er dezen keer niet
komen," zegt Ger m a i n op scherpen, uitdagenden toon;
„we komen hier niet, om afgesnauwd te worden, maar om
een verstandig woord met u te spreken, mijnheer de Graaf!"
De rentmeester kijkt zijn heer aan.
„Wil ik een paar stalknechten roepen ?" vraagt hij ; „me
dunkt het is meer dan tijd !"
Maar de kleine , magere G e r m a in is een koppige kerel,
die inwendig kookt , omdat de Graaf zijn vader op zoo weinig eervolle wijze heeft vernoemd. En die rentmeester met
zijn valsch gezicht en zijn uitgekamde bakkebaarden is voor
hem het toppunt van alle laagheid.
„Ja, laat de stalknechten maar komen," zegt hij met een
uitdagend , tartend gelaat — „daarmee is de tarwe nog niet
gemaaid. En het is dezen keer geen J a c q u e r i e, mijnheer
de Graaf -- het geheele volk staat op !"
„Haal de stalknechten , M é 1 a c !" schreeuwt de Graaf —
„onmiddellijk! dat schooiersvolk wordt onuitstaanbaar !" en
hij slaat met de vuist op de tafel, dat de inkt opspat uit
het zilveren inktstel.
Het is hem volkomen onbegrijpelijk, dat men hem in
zijn eigen kasteel, op zijn bureau, durft tarten en dreigen.
8
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Het lijkt hem een soort krankzinnigheid, een soort hoogmoedswaanzin toe. Hij is ten hoogste verbaasd, doch die
verbazing is vermengd met de heftigste verontwaardiging.
Het is waar, dat hij bij de gisting onder de gemoederen
zich wel eens de mogelijkheid van zoon ontmoeting heeft
voorgesteld , doch nu ze werkelijk plaats heeft, is hij stom
van verbazing. Het volk heeft zooveel eeuwen voor den adel
geleefd — zou dat ontzag in eens zijn uitgedoofd? Zou de
wereld in eens , met een ruk , het onde rst boven zijn gekeerd ?"
„Waar blijven de stalknechten ?" schreeuwt hij — „o, zoor
daar zijn ze dan."
„Wien moeten wij hebben ?" vragen de vier stevige , geknokelde kerels, „alle beiden, mijnheer de Graaf?"
„Wat anders !" snauwt de Graaf -- „bij alle heiligen ! wat
moet ik met zulke schavuiten , met zulke schooiers beginnen ?"
Hij bewijst opnieuw, dat de Fransche adel in het laatste
der achttiende eeuw ruw van uitdrukking en arm is aan
gekuischte taal, maar Germain laat zich door die scheldwoorden niet vervaard maken, en hij roept : „Heden avond
hebben wij eene volksvergadering -- dan zijn de heerendiensten aan de orde van bespreking, mijnheer de Graaf!"
De Graaf antwoordt niet; hij keert de deputatie den rug
toe, terwijl de vier stalknechten haar op de ruwste manier
buiten de deur stooten. Doch bij den uitgang balt G e rm a i n de vuist en hij roept met schorre stem en dreigende
gebaren : „Graaf C 1 a i r m o n t, denk om de Bastille !"
De Graaf heeft zich weer neergezet in den gebeeldhouwden leuningstoel; hij neemt een glas water, en stut het
hoofd met de hand.
De Bastille -- niet zonder huivering kan hij aan het lot
van die onneembare staatsgevangenis denken. De Bastille
ligt tegenwoordig in den mond der revolutionnairen bestorven; dit sombere kasteel, dat zoolang de schrik is geweest
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voor het volk , is thans , nu het met den aardbodem wordt
gelijk gemaakt, de schrik geworden voor alle Koningsgezinden.
De Graaf heeft een onverschrokken natuur , en toch huivert hij — op klaarlichten dag. Hij is in een schaterlach
uitgebarsten om die hansworsten, die hem bang wilden
maken, en het slot is, dat hun opzet is gelukt.
Maar neen -- hij siddert niet; zij willen den strijd en zij
zullen hem hebben -- tot aan het bittere einde.
„Och zoo -- ben je weer terug, M é 1 a c ?" zegt hij , opblikkend uit zijn gepeinzen.
„Zij zijn het erf afgejaagd , mijnheer de Graaf."
„'t Is goed en laat ze niet meer onder mijn oogen komen,
hoor !"
Hij is bedaarder geworden, en die gekruiste zwaarden —
die roode vlekken op zijn voorhoofd verbleeken.
„Heden avond zal er dus een volksvergadering zijn, mijnheer de Graaf!"
„Ik weet het !"
„In de gelagkamer van Je a n F are!"
„Zoo -- dat wist ik nog niet. Ik ben besloten, u er heen
te zenden."
De rentmeester is op de onaangenaamste wijze verrast,
maar hij waagt het niet , om tegenwerpingen te maken.
„Moet ik alleen gaan , mijnheer de Graaf?"
„Neen ; gij neemt twee struische, resolute kerels mee."
„Waarom maar twee ?"
„Omdat het angst zou verraden, zoo gij er meer meenaamt !"
De graaf zegt dat op nadrukkelijken toon; hij heeft maar
een twijfelachtigen indruk van des rentmeesters moed.
„Gij gaat er heen, om aan dat volk eens de tanden te
laten zien. Het wordt hoog tijd. Onze goede Koning heeft
ons getoond, hoe wij de zaak niet moeten aanpakken ; laten
wij toonen, hoe de zaak wèl moet worden aangepakt ! Wij
moeten die verwaten dwarskoppen een stevig gebit in den
mond leggen, en zoo de geheele adel mijn voorbeeld volgt,
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zullen wij de Revolutie onder bonze voeten verpletteren !"
De Graaf is vastberaden ; hij is blijde, dat de teerling is
geworpen, en hij haakt naar de beslissing.
De rentmeester is minder strijdlustig dan zijn heer, ofschoon hij een ware verdrukker is geweest van het volk.
Hij is onbarmhartiger dan de Graaf; feitelijk heeft hij nooit
iets anders gedaan dan de Graaf op te zetten tegen zijn
onderhoorigen. Hij heeft de strengheid en de hardheid van
den Graaf gevleid, om te vaster in het zadel te zitten, hij
is een schurk, en zijn eenig beginsel is zijn zelfzucht.
Hij heeft geen geweten. Zoo hij had vermoed, dat de zaak
van den Graaf spaak zou loopen, zou hij stellig aan den
haal zijn gegaan, en dat hij den Graaf trouw blijft, is een
bewijs, dat hij nog aan diens overwinning gelooft.
„Wie zult ge meenemen, M é 1 a c ?"
„Roger en Tolnon!"
De Graaf fronst de wenkbrauwen.
„Neen," zegt hij — „die niet; wij hebben pas die onverkwikkelijke geschiedenis gehad met dat ongelukkige hert —
neem een paar anderen !"
M é 1 a c noemt thans een paar andere namen, en de Graaf
keurt ze goed.
„Er zal natuurlijk over de heerendiensten worden gesproken," zegt de rentmeester.
„Nu — wat zou dat ?"
„Zoo u het goedvindt, zou ik gaarne de gedragslijn vernemen, die ik te volgen heb; ik meen, dat u heden namiddag uitgaat."
„De gedragslijn ? Ja, hoor eens hier," zegt de Graaf,
terwijl hij oprijst, en den stoel tamelijk driftig achteruit
schuift: „ik kan u natuurlijk voor elk mogelijk geval geen
bizondere gedragslijn voorschrijven. Handhaaf mijn gezag,
en waarschuw de misleiden — dat bind ik je op het hart!"
Al was de rentmeester geen held , een lafaard was hij
evenmin , en hij verstond tegenover den minderen man uit-
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nemend de kunst , om door een forsch optreden den indruk
van moed en zelfbewuste kracht te geven.
De Graaf was nog niet terug van zijn tocht , toen de
rentmeester met de twee boschwachters — alle drie te
paard — naar het dorp reed.
Hij reed onderweg eenige boeren voorbij , die blijkbaar
op weg waren naar de herberg van Jean F a r e. Zij zetten
eerbiedig de strooien hoeden af, wachtten even , totdat de
rentmeester was gepasseerd, en vervolgden dan hun weg.
Het dorp was gauw bereikt ; de hoefijzers der drie dravende
paarden klonken helder op tegen de straatkeien , en de ruiterstoet reed dwars over het dorpsplein heen.
De rentmeester zag , dat de smederij in vollen gang was.
Maurice stond met opgestroopte mouwen bij het vlammende
fornuis , en Paul had een wit gloeiend stuk ijzer op het
aambeeld liggen , terwijl J a c o t, de smidsjongen , aan den
blaasbalg trok.
Paul keek even op , terwijl de rentmeester passeerde ,
maar de rentmeester noch Paul G a t a u l groetten elkander.
De ruiterstoet sloeg nu links om , en geen tweehonderd
passen verder stond de herberg van Jean F a r e in hare
schreeuwende kleuren.
De herberg was reeds stampvol menschen ; men verdrong
elkander aan den ingang , en er kwam ruimte te kort.
De rentmeester gaf den boschwachters last , om op de
paarden te letten , en alleen — met de karwats in de hand —
overschreed hij den drempel.
„Ruimte !" riep hij met forsche stem, en de naastbijstaanden
hadden nog wel zooveel ontzag voor den Graaf behouden,
dat zij ter zijde gingen. Er kwam een kleine opening , en
het zware , gedrongen lichaam van den rentmeester schoof
langzaam naar voren.
Er waren niet alleen mannen , maar ook vrouwen ; sommigen hadden de driekleur op de borst gespeld , en de meeste
boeren hadden stevige , doornen knuppels bij zich.
Het was in de tamelijk groote gelagkamer , waarin de
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menschen opgepakt waren als haring in een ton , om te stikken ; de zoldering was laag , en een walm van bier en tabak
kwam den rentmeester tegemoet.
Het kostte hem groote moeite , om tot de bestuurstafel
door te dringen , en hij ontmoette vele vijandige blikken.
Maar hij begreep , dat hij verloren was , zoo hij een zwakheid liet merken , en hij hield zich kordaat.
Aan de bestuurstafel, met een groen kleed overdekt, prijkte
het burgercomité , het Driemanschap , dat bij de dreigende
ontwrichting der maatschappelijke orde voor de handhaving
der wet had te zorgen.
Daar zat J e a n F a r ee, rat zijn blauwe jas en zijn kanariegeel
vest ; Luc de Pair met zijn platten neus en zijn waterhoofd;
M a t t h i e u Germain met zijn vrijpostige oogen en spinnig
gezicht.
Jean F a r e was de voorzitter ; hij had den stok met den
gouden knop als een bewijs zijner waardigheid voor zich
liggen , en hij wierp een gramstorigen blik op den rentmeester,
die hem voorkwam als de vlieg , die des apothekers zalve
stinkende maakt.
„Wat wil jullie eigenlijk?" vraagde de rentmeester, 't comité uit de hoogte opnemend.
„U is niet aan het woord," zeide de voorzitter : „van de
achterste banken hoorde ik een stem — u heeft het woord,
mijnheer !"
Germain gaf den voorzitter onder de tafel een waarschuwenden trap, maar de Voorzitter merkte het niet, of wilde het
niet merken, en riep ten tweeden male : „U is aan het woord,
mijnheer !"
Het is een algemeen verschijnsel , dat de indrukken in
een groote vergadering veel krachtiger zijn dan in een
klein gezelschap. De aandacht is gewekt ; de zenuwen zijn
gespannen. Toorn , verontwaardiging , vreugde , geestdrift ,
droefheid -- al wat ernstig is, wordt versterkt en verdiept
in een groote vergadering , doch het komieke , het belachelijke eveneens.
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En toen Jean F a r e plechtig uitgalmde : „U is aan het
woord, mijnheer !" loeide de zaal plotseling van een onbedaarlijk gelach.
„wat is dat ?" vraagde de voorzitter, terwijl zijn bolle
wangen rood werden — „wat valt daar toch in vredesnaam
te lachen ?"
„Omdat het geen mijnheer maar een ju ffrouw is !" riep er één.
„Een juffrouw van drie en een halve maand !" riep een
ander, en de zaal loeide opnieuw van het gelach.
„Brengt dat kind naar buiten," riep Germain met zijn
schelle stem. — „wij hebben hier geen behoefte aan kinderen !"
„Dan moet Marie met haar kind er ook uit !" zeide J e a n e,
de moeder van den oppositiezuchtigen zuigeling.
„Mijn kind is zoet !" zeide Marie.
„Gelijke monniken , gelijke kappen !" zeide moeder J e a n e ,
die er maar niet uit wilde.
Doch Marie werd nu ook verbitterd.
„Het zou toch wel erg zijn," zeide zij, „dat mijn kind er
om jouw schreeuwleelijk uit moest."
Het ware beter geweest , zoo Marie deze ondoordachte
woorden had ingehouden , want J e a n e , die haar kind in
de volle zaal voor een schreeuwleelijk hoorde uitmaken,
werd woedend , en gaf haar kind aan eene naastbijzijnde
vrouw over om de eer van dat kind desnoods met het geweld der vuisten te handhaven.
Er begonnen zich twee partijen te vormen ; de ééne trok
voor Marie, de andere voor J e a n e partij , en te midden
van dit tumult begon het kind , dat de moeder kwijt was ,
een merg en been doordringend gehuil aan te heffen.
Voor den langen Gil V a 1 e n t i n werd de toestand onverdraaglijk.
„Er uit met al de kinderen," schreeuwde hij — „wat moet
at worden?"
„Ja ," riep Jean F a r e , de voorzitter, die geen kinderen
had : „er uit met die schreeuwende mormels !" en een viertal
moeders vertrokken , met de zuigelingen op den arm.
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Zij waren vol verontwaardiging. Zij vraagden, of haar kinderen ook geen echte Franschen waren ? of zij ook geen deel
uitmaakten van het souvereine volk?
En J e a n e schoot den pijl van den Part af , toen zij, den
drempel overschrijdend, zich nog even omkeerde en Jean
Fare toebeet : „Als ge de belangen van het volk wilt voorstaan , dan moet ge beginnen , om je zuren bocht niet langer
voor zuiveren wijn te verkoopen, aartsbedrieger !"
De rentmeester vond dit tusschenspel niet onvermakelijk,
maar de stok met gouden knop viel nu met kracht op de
tafel, en de voorzitter zeide, terwijl het rumoer bedaarde,
met waardigheid : „Mijnheer M é 1 a c is aan het woord."
„Ik wilde vragen," zeide de rentmeester, „wat jullie hier
eigenlijk komt doen ?"
„Ik wil jou wel eens vragen : wat kom jij hier doen ?"
was Germains bitse wedervraag.
Fare was het hoofd , maar Germain was de ziel van
het burgercomité, en zijn tong was spits en scherp.
„Bravo!" werd er achter in de zaal geroepen.
„Ik wil weten," zeide de rentmeester, „wat deze volksvergadering bedoelt!"
„We zijn bezig, om publieke belangen te bespreken !"
zeide de voorzitter.
„Publieke belangen -- hm ! En wie zijn jullie voormannen ?" vraagde de rentmeester.
Hij leunde met den arm in een onverschillige houding
op de bestuurstafel, en keek het burgercomité met de
grootste minachting aan.
„Wij!" zeide Luc de Pair: ik, Fare en Germain!"
en hij knikte heel deftig met het buitensporige hoofd.
„Wie heeft jullie aangesteld ?" vraagde daarop de rentmeester, terwijl er een dreigend gemompel ontstond in de
gelagkamer.
„Wie ? Het souvereine volk , zou ik denken !" en Germain
keek den rentmeester vastberaden aan, terwijl hij dit zeide.
„Wat voor beest is dat ?"
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Het dreigende gemompel werd sterker; er werden zware
knuppels zichtbaar, en de smeulende haat tegen den rentmeester begon uit te slaan.
„Mijnheer M é 1 a c," zeide de voorzitter , terwijl hij met
kracht op de tafel sloeg: „de toestanden zijn veranderd; ik
verzoek u vriendelijk , u te matigen."
,,Of anders de deur uit !" riep meer dan een stem. „Moet
die kerel ons hier komen brutaliseeren ? We zijn lang genoeg
geringeloord voor den drommel! nu moet het uit zijn !"
De rentmeester zweeg even; hij keek de zaal rond en ontmoette vele vijandelijke blikken, die hem als spiesen wilden
doorboren.
„Gij zult de aristocratie toch niet buiten het souvereine
volk willen sluiten ?" zeide hij dan , en C h a r e t te riep:
„Neen, stellig niet; me dunkt , vrienden, we moesten mijnheer den Graaf als lid opnemen in het burgercomité !"
Charette was recht in zijn nopjes; hij was hier gekomen,
om een goed woord in te leggen voor het gezag, en nu
kreeg hij zoo'n mooie kans.
Maar de vergadering zette bij dit voorstel toch groote
oogen op; het was een voorstel, dat het volk door zijn nieuwheid verbaasde.
Men had den Graaf als den tegenstander, als den vijand
beschouwd, en nu kwam de voerman van het benedeneinde
van het dorp met een idee aandragen , die het geheele vraagstuk in een ander licht plaatste. Men had er niet aan gedacht, dat de Graaf lid uitmaakte van het souvereine volk.
Maar het was waar, het was stellig waar. Hij kon het niet
helpen, dat hij het kasteel had geërfd en een onmetelijken
rijkdom ; hij was een Franschman, even goed als Gil Vale nt i n, al leed V a l e n t i n de helft van den tijd honger, en al
had C l a i r m o n t het maar voor het opscheppen.
De aanwezigen zaten eigenlijk met het voorstel. Het was
spiksplinternieuw, maar maakte het voorstel de zaak nog
niet ingewikkelder , dan zij reeds was ? Charette was een
bekwaam voerman — dat sprak niemand tegen, maar dezen
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keer scheen hij den wagen nog dieper in het moeras te rijden.
Wat zou het baten, al werd de Graaf tot lid van het burgercomité benoemd ? Het was al lang bekend , hoe hij over
de heerendiensten dacht. Deze vergadering noemden ze in hare
groote meerderheid publieke belangen , terwijl de Graaf ze
particuliere belangen noemde. De kwestie van het tarwemaaien zou den strijd onmiddellijk doen ontbranden ; bij de
bekende heftigheid van den Graaf kon men de onaangenaamste
tooneelen verwachten, en de eenheid, die in het burgercomité
onmisbaar was , zou ver te zoeken zijn.
Er zou trouwens onder het volk een heftige oppositie komen
tegen zoo'n benoeming. De Graaf was niet bemind ; hij was
strak en streng ; hij kon maar niet vergeten , dat de bewoners
van dit dorp eens de lijfeigenen der C l a i r m o n t s waren
geweest.
En van des Graven standpunt bekeken , was er nog minder
kans , dat hij lid zou worden van het burgercomité. Het
was toch al te belachelijk om aan te nemen , dat de
Graaf zou willen plaatsnemen naast zoo'n voorzitter met 'n
geel kanarievest , naast zoo'n nul als Luc de Pair en naast
zoo'n Germain, wiens vader voor de schuld was gegijzeld.
De trouwhartige C h a r e t t e begreep dat niet , maar de
rentmeester begreep het te beter , en hij voelde zich gedrongen,
om der vergadering te verklaren : „Onze Graaf zal nooit plaats
nemen in het burgercomité !"
„Onze Graaf" -- ja , dat was weer zoo'n uitdrukking , die
der meerderheid van de vergadering als een geniepige hatelijkheid in de ooren klonk.
„Jouw Graaf! wil je zeggen !" schreeuwde Gil Valen ti n,
wiens vrijpostigheid even groot was als zijn armoede -- ,jouw
Graaf, en niet onze Graaf, hoor !"
Hij vloekte, terwijl hij dit zeide , en keek de vergadering
rond , alsof hij zeggen wilde : „Hoe vindt je hem ? Houd ik
me niet kranig ?"
„Menschen !" riep de rentmeester : „gaat naar huis en
maait de tarwe af van uwen heer ! Al dat gebazel over publieke
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belangen geeft niets ; jullie bent verplicht, om heerendiensten
te doen — laat u niet bij den neus nemen!"
De rentmeester hield zich kloeker, dan men van den man
met zijn treurig verleden zou verwacht hebben. Maar er moet
bijgevoegd, dat hij de zaak van den Graaf voor allesbehalve
verloren achtte , en in een kordaat optreden den sleutel zag
tot het behoud van de stelling.
Het werd stil in de rumoerige zaal, toen de rentmeester
had gesproken. Men scheen het voor en het tegen te wikken,
maar de meesten haatten den rentmeester, en door hem te
zenden , had de Graaf een groote fout begaan.
„Waarom is de Graaf zelf niet gekomen ?" vraagde G i 1
V a l e n t i n, die zich als woordvoerder voor het volk opwierp.
„God beware ons voor dezen schurk van een rentmeester !"
riep een tweede stem.
De voorzitter scheen daar als een stroopoe te zitten.
„Zeg toch wat !" schreeuwde Germain hem in het oor.
„Wat moet ik zeggen ?" antwoordde Jean F are, en hij
zegende in zijn ziel het oogenblik, dat hij weer achter de
toonbank zijn zuren wijn en zijn aangelengden jenever kon
tappen.
Er ging een goedkeurend gemompel door de volgepropte
zaal , toen de rentmeester een schurk werd genoemd , en de
rentmeester keek opgewonden rond, om den laatsten spreker
uit te vinden.
„We moeten elkander goed begrijpen," zei hij op langzamen , nadrukkelijken toon; „de Graaf is niet van plan,
om jullie veldschoenen schoon te maken hoor !"
„Dat is ook niet noodig," schreeuwde V a l e n t i n, „maar
toch wordt het tijd , dat aan het hongerlijden een einde komt.
Wij arme boeren en daglooners hebben reeds zoo lang gezwoegd — de aristocraten zullen nog geen honger lijden,
als zij onzen honger stillen !"
Gil V a 1 e n t i n was een man in de kracht van zijn leven.
Hij had de knoken van een os, en hij had er daar straks
een borrel op gezet, om zijn hart te luchten.
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' Hij balde de vuisten , terwijl hij dit zeide , en met zijn
ongekamden, rosbruinen baard, zijn dreigende , donkere
oogen en zijn uittartende houding maakte hij op het publiek
een diepen indruk.
„Hij heeft gelijk -- Gil V a 1 e n t i n heeft gelijk !" klonk
het van alle kanten. De boeren maakten heftige gebaren
met hun hoofden en handen : zij stietten met de doornstokken
op den vloer, alsof ze de blauwe tegels wilden tot gruis
stampen, en zij schreeuwden : „Hij heeft gelijk — het
moet nu uit zijn met de dwingelandij !"
De voorzitter sloeg met den presidenteelen stok herhaalde
malen op de tafel , om stilte te verkrijgen ; „ik vertik het ,
om hier langer als een aap te zitten !" zeide hij , en hij
schreeuwde dit tot drie keeren uit, omdat hij de uitdrukking
zoo gepast vond.
Toen kwam er stilte, en de rentmeester , zijn notitieboekje
nemend , zeide op vastberaden toon : ,,Ik zal de lawaaimakers,
de revolutionnairen, die in dit vreedzame dorp den boel in
het honderd willen jagen , noteeren -- durft gij uw naam
te noemen ?"
Hij richtte deze vraag tot Gil V a 1 e n t i n, die den rentmeester met een brutaal gezicht stond aan te gapen.
G i 1 barstte bij de vraag in een schaterlach uit en zeide :
„Mijn naam ? Die weet je deksels goed , leelijke dikkop,
en als ge den naam van mijn vrouw en van mijn zeven half
verhongerde kinderen er bij wilt weten , dan zeg je het
maar, hoor!"
Hij was naar voren gedrongen, alsof hij den rentmeester
te lijf wilde en stond nu vlak voor dezen. Hij was stellig
een voet langer dan de rentmeester , en zooals hij zich thans
voorover boog , scheen hij M é l a c als onder een omvallenden
muur te willen verpletteren.
Er kwam toch eenige onrust in de vergadering, terwijl
de rentmeester met die bedaardheid, die het sterkste bewijs
is der ingehouden kracht, den naam van den beruchten
strooper opschreef. De strooper had er een borrel op gezet
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en had durf in zijn lijf, maar de anderen waren doodnuchter , en indien de dikke rentmeester zoo aanstonds de
namen van V a 1 e n t i n s medestanders vraagde — wat dan ?
De schoenmaker , die den grootsten neus had van al de
aanwezigen , en vóór de komst van den rentmeester het
grootste woord had gevoerd , kwam plotseling tot de ontdekking , dat het was om te stikken in de zaal. Hij wrong
en duwde zoolang , totdat hij buiten was , en twintig
menschen volgden hem.
„Wat een groote neus !" zeide de ééne boschwachter.
„En een fijne neus bovendien," zeide de andere -- „die
schoenlapper vertrouwt het zaakje niet meer !"
De rentmeester won terrein. Het heengaan van die twintig
menschen verruimde niet alleen de zaal maar ook zijn hart;
naarmate de moed der revolutionnairen zonk , klom de zijne,
en met een uitdagende stem riep hij : „Waar zijn de mannen ,
die het eens zijn met Gil V a l e n t i n ?"
Hij hield het lange potlood in de hand , en de spits er
van zag er scherp en dreigend uit als de vlijmscherpe spits
van een speer.
Gil V a 1 e n t i n keek met opgeheven hoofd rond. Hij was
opgewonden maar niet dronken , en de blik , waarmede hij
rond keek , wilde zeggen : „Hoe heb ik het ? Zul jullie de
lafheid begaan , om mij in den steek te laten?"
De mannen voelden het verwijt , dat in zijn opgewonden
oogen lag , en er ontstond een druk gefluister in, de zaal.
Er traden een paar mannen vooruit met het blijkbare plan,
om het voor V a 1 e n t i n op te nemen , maar zij werden door
hunne vrouwen , die meegekomen waren , aan den schouder
vastgehouden. Zij smeekten hun mannen , om den mond te
houden , en er zich buiten te houden; zij bezwoeren hen,
om zich zelven en hun huisgezinnen niet in het ongeluk
te storten.
De blikken , die de rentmeester ontmoette, waren vol
vijandschap, maar zij golden den rentmeester en niet den
Graaf; deze treurige rentmeester , voor wien geen vrouw

142
veilig was, verdiende trouwens de hartgrondigste verachting,
en was steeds het groote struikelblok geweest voor een goede
verstandhouding tusschen den Graaf en het dorp. Maar men
had in den rentmeester den vertegenwoordiger te zien van
de grafelijke rechten, en zoo hij werd aangerand, werd in
hem de Graaf aangerand. In den haat voor den persoon
van den rentmeester mengde zich de vrees voor den vertegenwoordiger van den Graaf, en het eeuwenoude ontzag
voor de grafelijke macht kwam boven.
De meesten zouden naar huis zijn gegaan , zoo zij niet
hadden gevreesd voor lafhartigen te worden uitgescholden ,
en zoo er kans was geweest, om zonder uitgelachen te
worden, de tarwe van den Graaf te maaien , dan zouden zij
het op staanden voet hebben gedaan, al stond de thermometer op 81 graad Fahrenheit in de schaduw.
Het werd stil in de zaal; „o , dat lafhartig gespuis !"
mompelde G e r m ai n, en de voorzitter ging met de dikke
vleezige vingers zenuwachtig door de sluike , verkleurde haren.
Hij schraapte de keel , klopte de tabaksasch van zijn kanariegeel vest en zeide : „Geachte vergadering ! Ik kom nog
eens terug op het voorstel van voerman C h a r e t t e —"
„Present!" schreeuwde C h a r e t t e, die zijn naam hoorde
noemen.
„Dat ik overneem : namelijk het voorstel, om den Graaf
een plaats in te ruimen in ons comité !"
„Wat?" zeide de rentmeester in de uiterste verbazing —
„kom jij nog eens met dat onmogelijk voorstel? Denk jij
inderdaad, dat de Graaf zich dat baantje laat aanleunen ?"
„Waarom niet?" hernam de voorzitter , die weer grond
onder de voeten voelde. „Het is een eerepost , en ik zou
er niet tegen zijn, om desnoods het voorzitterschap aan den
Graaf over te laten."
De kleine Germain was een oogenblik stom van ontzetting.
„Ben je gek?" schreeuwde hij — „ik zal er nooit in toestemmen , hoor!" en de uniform van zijn collega bekijkend,
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voegde hij er met grimmigen spot aan toe : „Dan moet jij
je kanariegeel vest ook aan den Graaf afstaan -- heb je
daaraan wel gedacht, man?"
De vergadering begon te lachen , wat in spannende momenten inderdaad als een veiligheidsklep kan werken, maar
de rentmeester werd rood van ergernis , want in de wijze,
waarop Germain den Graaf met dat kanariegele vest wilde
tooien, lag inderdaad bitter weinig eerbied voor de grafelijke waardigheid.
„Ik zal je voorstel niet overbrengen, Fare," zeide de
rentmeester opstuivend — „ben je dol geworden? De Graaf
is jouw heer; hij is de heer van het heele dorp, en denk
jij , dat hij jouws gelijke wil worden?"
De rentmeester sprak met klem en kracht; hij scheen de
vergadering, die hem haatte, onder de macht te krijgen
van zijn woord , en de menschen , die daar straks zoo'n
diepen indruk hadden van hun rechten , zagen thans in,
dat de verbleeking der scherpe maatschappelijke grenzen
het einde der wereld beteekende.
Zij begrepen thans, dat zij hadden gedwaald, en zij verwonderden zich over hun dwaling.
Er waren feitelijk maar twee menschen in de gansche
vergadering , die door den rentmeester niet werden overtuigd,
maar de ééne was een strooper,, en de andere was Germain,
die nooit anders kon dan tegenspreken.
Het vuur bij Gil V a 1 e n t i n was bovendien uitgebrand;
hij had zich neergeworpen op een harde bank , en staarde
met strakke oogen voor zich uit.
Doch Germain was strijdbaar als altijd , en zijn scherpe
tong kwam met kracht op voor de menschelijke rechten.
Wat gaven echter die rechten , zoo de menschen den
Graaf, den heer van het dorp , tegen zich hadden ? Hij was
hun vorst, hun koning, hun overheid; zij waren altoos zijn
onderhoorigen geweest, en het zou wel altoos zoo moeten
blijven. De Graaf was streng en strak, maar het was toch
altijd nog menschwaardiger, om onder de plak van een
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Graaf dan onder de plak van dien M a t t h i e u Germain
te staan, wiens vader over den kop was gegaan.
Zoo dachten verreweg de meesten ; in dien geest fluisterden zij met elkander, en toen de rentmeester riep : „Ik
reken er op , dat morgen de tarwe van den Graaf wordt
gemaaid !" kon hij zich reeds bij voorbaat van een grooten
triomf verzekerd houden.
Maar Gil V a 1 e n t i n sprong op van zijn harden zetel;
hij greep den rentmeester in de borst en schreeuwde : „Ik
vertik het, leelijke dikkop — ik vertik het, hoor je ! Laat
de Graaf er zelf zijn fijne handen aan slaan !"
De deur der gelagkamer stond wijd open, en de rentmeester kon de koppen van zijn rijpaarden zien. De boschwachters hadden ze vastgebonden aan de ringen, die in den
steenen voorgevel waren geklonken, en volgden met aandacht den loop der vergadering. Zij waren op alles voorbereid , en toen de rentmeester hen riep, drongen zij onmiddellijk door het volk heen.
De rentmeester wees op Gil V a l e n t i n, die M é 1 a c
reeds had losgelaten. „Boeit dien kerel," zeide hij , „en bindt
hem aan den staart van mijn paard -- hij heeft zich aan
den Graaf vergrepen , door mij aan te randen !"
Germain s prong overeind.
„Zul jullie dat dulden?" schreeuwde hij. „V a 1 en tin zal
aan den staart van het paard naar een onderaardschen
kerker worden gesleept, en jullie duldt dat? Hij wordt
geboeid, hij zal gegeeseld worden, omdat hij de tarwe van
den graaf niet wil maaien, en jullie keurt dat goed?"
Er ontstond een ademlooze stilte, doch niemand schoot
den man te hulp, die zich als een razende tegen de twee
handlangers van den rentmeester verdedigde.
Het schuim stond V a l e n t i n om den mond , „lafaards"
brulde hij — „lafaards! is er dan niemand van jullie, die
me helpt? Wij hebben samen besloten, om geen heerendiensten meer te verrichten , en nu laat jullie mij boeien ?"
„'t Is een schande!" schreeuwde Mat th ie u Germain —
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„o, 't is een schande !" Hij sprong over de tafel heen, en
wierp zich midden onder de vechtenden. Doch C h a r e t t e
ving hem op : C h a r e t t e was veel sterker dan Germain,
en hij hield dezen vast , terwijl de worsteling tusschen
Vale n t i n en de boschwachters werd voortgezet.
V a l e n t i n zeide geen woord meer , en men hoorde niets
dan het diepe ademhalen , het snuiven en het brieschen
der strijdenden. Er ligt in zoo'n stom gevecht, waarin de
ruwe lichaamskracht alles beslist, iets afschuwelijks; die
gelaatstrekken vol grimmigheid , die oogen, vlammend van
vastberadenheid, hebben iets verschrikkelijks.
Doch het gevecht was spoedig beslist. V a l e n t i n was,
al verdedigde hij zich als een woedende beer, niet tegen
de beide geknokelde boschwachters bestand; hij viel met
een zwaren slag tegen de blauwe tegels, en het bloed gudste
hem uit een wond aan het hoofd. Zijn handen werden in
dubbele handboeien gesloten, en snel stieten hem de boschwachters naar buiten.
Het volk was overbluft , maar C h a r e t t e had Germain
losgelaten, en voor den rentmeester tredend, zeide hij : „Laat
het nu genoeg zijn, rentmeester — V a l e n t i n heeft een
vrouw met zeven kinderen !"
„Zooveel te erger voor hem — vooruit, mannen, en bindt
hem stevig aan den staart van mijn witvoet!"
„Rentmeester — bespaar hem die straf!"
De rentmeester keek den voerman met verbazing aan.
„Daar net naamt gij mijn partij op !"
„Omdat het gold het gezag van den Graaf !"
„Wel nu : het geldt de bevestiging van dat gezag —
vooruit, marsch !"
Er waren er onder de aanwezigen, die bij dit deerniswaardig schouwspel de vingers voelden jeuken, maar hun
vrouwen hielden hen in bedwang, en de vergadering was
nog niet tot zich zelve gekomen , toen de rentmeester met
Zijn gevangene reeds spoorslags naar 't kasteel reed.
10
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De dag is gedaald, en de rentmeester is , Gil V a 1 e n t i n
achter zijn witvoet aansleepend, als een overwinnaar het erf
van het kasteel opgereden. De Graaf stond hem op te wachten,
en de rentmeester heeft natuurlijk een woord van warmen
lof verwacht. Doch de Graaf heeft niets gezegd; hij heeft
op zijn tocht van heden namiddag onrustbarende tijdingen
vernomen, en de gisting onder het landvolk klimt met het uur.
De zelfbewuste houding van den rentmeester heeft intusschen toch indruk gemaakt, en achter de schuren en in de
boomgaarden der boeren van het dorp hoort men het
geklikklak der hamers op de sikkels.
Het klinkt den molenaar als muziek in de ooren.
„De boeren maken 'zich gereed , om morgen de tarwe van
den Graaf te maaien !" zegt hij , terwijl hij naar de richting
der windvaan kijkt op zijn huis. „Zij hebben gelijk , want
wie moet het gelag betalen , als er opstootjes komen ? Wie
anders dan de kleine man ?"
„Ik wou, dat er maar wat wind kwam!" laat hij er op
volgen -- „het heeft in geen veertien dagen gewaaid, en de
molen ligt stampvol vol hard goed !"
G e r m a in kookt natuurlijk van nijd, als hij den molenaar
zoo smalend over de glorieuze Revolutie hoort spreken , en
hij is de eenige niet. Wanneer men aandachtig op de stemming der gemoederen let, dan moet men tot de erkentenis
komen, dat de rentmeester meer verbittering dan verbetering
in den toestand heeft gebracht. Het is wel waar , dat sommige boeren hun sikkels in gereedheid brengen, maar het
kan even goed zijn met het oog op hun eigen graan als op
het graan van den Graaf, en hoe verder de avond voortschrijdt, hoe duidelijker het wordt , dat de rentmeester wel
den beruchten strooper maar niet den wrok van het volk
heeft gevangengenomen.
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Integendeel: die wrok wordt heviger, want men schaamt
zich over zijn lafhartigheid. Gil V a l e n t i n, die weinig achting
genoot in het dorp, wordt thans een martelaar voor de
goede zaak, en menige vereelte vuist wordt gebald tegen
dat eeuwenoude , op den heuvel tronende kasteel , dat met
zijn fronsende muren en grauwe transen als een andere
Bastille opstijgt uit de schaduwen van den avond.
Het dorp is vol rumoer, en de geest der onrust heeft
bezit genomen van het volk. Zij ademen dien geest in met
de lucht; de lucht stroomt hun longen binnen, en die geest
dringt hun hersens binnen. In de voordeuren der huizen,
op de straten, bovenal op het dorpsplein, dat helder verlicht wordt door het vlammende fornuis der smidse , hebben
er samenscholingen plaats, waar de mislukte volksvergadering druk wordt besproken.
Want het is toch maar waar, dat zij mislukt is, en
jammerlijk mislukt ook. De meesten geven aan Jean F a r e
de schuld , en de schoenmaker met zijn grooten neus verzekert , dat Jean F a r e een ezel is. De vooruitstrevenden
spreken er dan ook reeds van , om hem af te zetten , en hij
loopt de grootste kans, dat hij binnen kort de blauwe
jas met de vergulde knoopen en het kanariegele vest zal
moeten afstaan aan Germain, op gevaar af, dat deze
kleine kerel er in verdrinkt.
De vergadering is mislukt — het is onbetwistbaar. Het
resultaat is werkelijk belachelijk geweest -- een der woordvoerders van het souvereine, vrije volk is aan den staart
van een aristocratischen witvoet naar het kasteel gesleept,
om voor den Graaf terecht te staan ....
Jean F a r e noch Luc de Pair zijn te zien , en 't is geen
wonder. Zij schamen zich. Jean F a r e heeft zich op zijn opkamer met een flesch krachtigen Bourgognewijn opgesloten,
en Luc de Pair is reeds naar bed. Hij heeft de blauwgestreepte slaapmuts met de lange , zwierige pluim tot aan
den neus over de ooren getrokken, terwijl hij tot meerdere
veiligheid de gebloemde bedgordijnen heeft uitgeschoven.
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De molenaar lacht het burgercomité vierkant uit. Hij
tracht het comité bespottelijk te maken in de oogen van
het volk, en verklaart , dat de mislukte vergadering hoofdzakelijk te wijten is aan de hooge kaplaarzen van mijnheer
Germain.
Zoo blijft het rumoer in de straten, evenals na een zwaar
onweer, als ieder zijn bevindingen wil mededeelen , en zijn
hart uitstorten.
Er duiken vreemde geruchten op , en zij doen de ronde.
Men weet niet , van waar die geruchten eigenlijk komen,
maar zij worden verteld. Ze zijn verschrikkelijk. De ééne
heeft gehoord , dat Parijs in brand staat, en de andere verhaalt als een stellig feit , dat de Koning door een sluipmoordenaar is van kant gemaakt. De mannen hooren deze
tijdingen aan met sombere gebaren, en de vrouwen maken
een kruis.
Men klampt ieder aan, die van buiten komt , om toch
maar nieuws te hooren; het volk is door een koortsachtige
vreemde nieuwsgierigheid aangetast, en met ongeduld wordt
de komst der postkar tegemoet gezien.
Zij komt elken avond, verwisselt aan den stal van Jean
Fare van paarden , en kleppert dan verder het Zuiden in.
Zij komt gemeenlijk tegen half negen, en kwart over acht
stonden de menschen reeds op den uitkijk. Maar wat met
spanning wordt verwacht, stelt het geduld gemeenlijk op
de proef. Om negen uur is er de postkar niet , en het phantasierijke brein van het volk brengt deze vertraging natuurlijk
in onmiddellijk verband met groote gebeurtenissen te Parijs
of elders. Doch eindelijk -- te half tien — schalt de welbekende , vroolijke melodie van den posthoorn in het
benedeneinde van het dorp , het getrappel der beide paarden
komt helder uit boven het rumoer, en de kar rijdt met een
zwakken draai over het dorpsplein naar den stal van
Jean Fare.
De dorpelingen kunnen hun nieuwsgierigheid niet meer
bedwingen. Zij loopen de postkar na; zij schreeuwen den
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postiljon toe op zijn hoogen bok : „Wat nieuws , Albert —
wat nieuws?"
Albert heeft de militaire uniform gedragen ; hij was in
zijn tijd een kranige dragonder , en heeft mee tegen de
Pruisen gevochten in den zevenjarigen oorlog. Maar die
Pruisen hebben onzen dragonder leelijk te pakken gehad;
zij schoten hem een been af, en toen hij genezen was ,
strompelde hij op een houten been zijn vaderstad binnen.
Hij is royalistisch , Koningsgezind ; de Regeering heeft
trouwens goed voor hem gezorgd. Hij kreeg een vaste,
behoorlijke bezoldiging als postiljon , en Albert met het
houten been is twintig uren in den omtrek bekend.
„Wat nieuws?" schreeuwt het volk -- „wat nieuws,
Albe r t ? Spreek toch op , vent ," maar de postiljon slaat
aan alle geruchten den bodem in, door leukweg te antwoorden :
„Nieuws ? Och kom , er is geen nieuws ! De Koning is een
beetje verkouden , en heeft drie keeren geniesd of vier
keeren — dat wil ik kwijt zijn. Ik heb een paard over den koot
gereden — dat is erger !" en de postiljon met zijn grijze snorren hompelt op zijn houten been den stal van Jean F a r e in.
De nieuwsgierige vragers kijken geducht op hun neus;
zoo'n knol voor de postkar is over den koot gereden -- dat
is alles ! Het kan niet magerder ; de ontnuchtering is inderdaad
groot , en het dorpsvolk is er mee bezet , dat het aan die
dwaze geruchten geloof sloeg. Men is er mee verlegen ; men
schaamt zich een beetje voor elkander , en het volk op het
dorpsplein begint sterk te verminderen.
In de smidse is de hamer neergelegd ; de blaasbalg zucht
niet meer, en het vuur van het fornuis is gedoofd. Er brandt
een vetkaars in de werkplaats , want men moet door de
smidse, om het woonvertrek te bereiken , en de huisgenooten
zitten aan het avondeten.
Het wordt al stiller in de straat ; men hoort het sluiten
van vensterluiken, het harde schrijnende geluid van grendels,
die voor de deuren worden geschoven , terwijl de geburen
elkander „wel te rusten !" toeroepen.

150
Doch plotseling springt Paul G a t a u 1 overeind.
„Hebt gij 't gehoord , -- vader ?"
„Ze roepen brand -- ga eens kijken, jongen !"
Er worden reeds eenige deuren geopend, en de stille
dorpsstraat wordt opnieuw rumoerig.
„Brand!" wordt er geroepen -- „waar is de brand ? Ja
werkelijk — ginds is de lucht rood !"
In de straat, tusschen de muren bekneld , kan men den
brand niet zien, die in elk geval ver verwijderd is, en men
zal naar buiten moeten , om den brand beter te kunnen
waarnemen.
Er komt al meer volk op de been, en het stroomt naar
buiten , naar het benedeneinde van het dorp , waar de lucht
dien onheilspellenden , vurigen weerschijn vertoont.
Men holt de . straat uit, en op de met noteboomen
omzoomde laan gekomen, die naar het huis van voerman
C h a r e t t e voert, heeft men een duidelijk gezicht.
Het is inderdaad een zware brand — neen! het zijn twee
branden; het zijn twee brandende kasteelen, welker vlammen
zich als reuzenflambouwen verheffen boven de heuvelen.
Er ontstaat een drukke woordenwisseling , welke kasteelen
het mogen zijn, en dan komt de gewichtige vraag, hoe die
branden zijn ontstaan.
Het hemelvuur kan het niet hebben gedaan, er is geen
onweer aan de lucht geweest. Het kan een ongeluk zijn —
natuurlijk ; maar twee branden tegelijk — het is toch
opmerkelijk ! De verbitterde gemoedsstemming komt weer
boven ; het saamgestroomde volk, dat daar straks voor den
gehaten rentmeester het veld heeft moeten ruimen , ziet
een wrake Gods in die twee branden , en staart met leedvermaak op die laaiende vlammen.
Maar de kleine , magere M a t t h i e u Germain met zijn
scherpe tong roept : „Weet jullie, ezels, niet, hoe die branden
zijn ontstaan ? Dat heeft het volk gedaan — het wreekt
zich op zijn tyrannen !"
De menschen kijken elkander bij die ontzettende woorden
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met stomme verbazing aan ; wat Germain hun zegt, klinkt
hun als een openbaring in de ooren , en zij meenen de stem
van Gil V a 1 e n t i n te hooren : ,,Broeders , wreekt mij !"
„Het is net goed ," zegt een kloek gebouwde kuipersvrouw ,
„'t is net goed, dat het aristocratengebroed wordt uitgeroeid !"
en zij balde de vuisten in de richting van het grafelijk kasteel.
De vrouw van Gil Valen tin wordt met warme toejuichingen ontvangen ; zij heeft vier kinderen bij zich , en
maakt een deerniswaardigen indruk.
„Wij zullen uw man verlossen !" zeggen een paar robuste
kerels; de lang opgegaarde wrok tegen den adel en een
oprecht medelijden met de beklagenswaardige vrouw gaan
hand aan hand.
Naarmate de vlammen hooger stijgen , groeit de opwinding. De geheele notenlaan tot aan de woning van C h a r e t t e
is zwart van menschen , terwijl zich groepen opgeschoten
jongens vormen , die naar de dorpsstraat hossen , en al maar
schreeuwen : „Vrijheid, gelijkheid en broederschap !"
Zij nemen den ouden veldwachter , die voor de orde moet
waken, in de maling; „ouwe diender !" zeggen ze tot den
stakkerd — „nou is het uit met je heerschappij , hoor !" En
zij maken met hem een rondedans om den grooten eik ,
welks eerwaardige kruin op dit oogenblik verheerlijkt wordt
door het licht van de maan , die rustig en zwijgend opklimt
boven de bergen.
Grootvader G a ta u 1, met zijn sneeuwwitte haar , zit stil
in den hoek van den haard , terwijl het sober licht der
olielamp zijn verrimpeld gelaat beschijnt , en vader G a t a u 1
zit aan de tafel , met den Bijbel voor zich.
Hij hoort den veldkreet : „Vrijheid , gelijkheid en broederschap !" en hij zegt tot Paul, die is teruggekeerd : „Een
gestolen leuze , P a u 1 !"
,,Hé," zegt , P a u 1 -- „dat heb ik nog nooit gehoord !" en
hij kijkt zijn vader met verbaasde oogen aan.
„Toch is het zoo ," herneemt M au r i c e G at a u 1. „Neem
den Bijbel — daar vindt ge die leuze ! Het Evangelie is
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vol van die leuze ; zij is zoo oud als het Christendom , en
ze is van het Christendom gestolen."
„Maar vader!"
„Het is zoo en niet anders ! Maar de Christen verstaat
onder die woorden iets anders dan de wereldling — dat is
66k waar!"
Het rumoer op straat neemt al maar toe; uit alle ramen
schijnt het licht. De landlieden uit den omtrek , die de
branden hebben gezien , hollen naar het dorp, om nadere
tijdingen te vernemen , en de vuisten worden dreigend opgeheven tegen het hardvochtige kasteel,
in welks onder,
aardschen kerker Gil V a l e n t i n zit te zuchten.
Doch de natuur vormt een verwonderlijke tegenstelling
met die onrustige menschenwereld. De vrede van den zomernacht ligt op de zwijgende velden; de nachtwind ruischt
in het gebladerte van den geweldigen eik , en de maan vertelt hare zilveren sprookjes aan de luisterende schepping.
Velen van het volk , die naar de notenlaan zijn gegaan,
keeren thans terug, gaan hun huizen binnen, en stommelen
naar boven , naar de vliering , om door een opengestooten
luik , een klein raam of een andere opening een beter gezicht te krijgen op den brand.
P a ul G a t a u 1 blijft niet vrij van die geheimzinnige onrust , die de lucht vervult; hij kan het in huis niet langer
uithouden , en gaat naar buiten , naar den toren ; welks omloop een prachtig vergezicht moet opleveren.
Hij is niet de eerste , die aan den toren heeft gedacht ; hij
ziet reeds menschen op den omloop, en hij haast zich om den
toren, waarvan de eiken deuren openstaan, te beklimmen.
Het is donker op de steenen trappen; op den tast moet
hij zijn weg vinden. Soms meent hij het geklapwiek van
monsterachtige vleermuizen te hooren , en een onaangename
lucht van doode muizen komt hem tegen. Maar hij klimt
al hooger; de steenen trappen voeren hem tot voorbij de
galmgaten, en hij voelt de koele nachtlucht, die hem tegenstroomt.
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Nu heeft hij den omloop bereikt, en voor zijn oogen
ontplooit, zich een wonderbaar vreedzaam toon eel.
Hij ziet de geheele vallei; het water van het groote meer
blinkt als gesmolten zilver , en in de verte werpt een visscher
zijn netten uit. Aan den anderen kant ziet hij de rivier in
hare bevallige krommingen , en als in een droom drijft een
eenzaam schip langzaam voort. De dauw ligt op de graskampen; de groene struiken werpen stille schaduwen, en
uit de verte klinkt het lied van den nachtegaal.
Pa u 1 s heldere , bruine oogen worden vochtig — wat is
het toch dwaas , dat zij vochtig worden! Maar hij kan het
niet helpen.
Toen hij tot Madeleine R a c h e f o r t zeide: „Ik houd
heel veel van je , Madeleine !" zong de nachtegaal ook :
dat zoete, smeekende, smeltende lied, geboren uit heimwee
en smachtend verlangen.
Daarom worden zijn oogen vochtig , als hij het lied van den
nachtegaal hoort. En hij kan het niet helpen — neen , wis
en zeker niet. Als hij dat lied hoort, dat de nachtegaal in
stille zomernachten uitsnikt , dan denkt hij aan Madeleine
en al is de liefde verdwenen, de droefheid is overgebleven.
Of is de droefheid slechts een andere vorm der liefde?
Een week na hun laatste gesprek waagde hij een poging,
om den verbroken band opnieuw te knoopen , maar zij
weigerde volstandig. Hij had haar een brief geschreven , en
zij had den brief beantwoord. Zij had in dat antwoord geschreven : ,,Wij passen niet bij elkander, ten minste niet,
zoolang wij in het groote beginsel uiteengaan."
Met dat groote beginsel bedoelde zij het standpunt tegenover de Revolutie , die zij haatte.
Hij had den brief ter zijde gelegd, en slechts ééns had
hij haar later ontmoet. Het was in het dorp ; zij was naar
den kruidenierswinkel geweest. Zij ging hem rakelings
voorbij ; zij zeide niets; zij keek hem uit de hoogte aan.
En het was alsof de duivel hem plaagde; hij stak de handen
in den zak , en begon een vroolijken jagersdeun te fluiten.
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Daar beneden hem , in de straten , gonst het en bruist
het , maar buiten het dorp — op de golvende akkers -- ligt
de vrede van den zomernacht. Er staan een paar knapen
in zijn nabijheid, die laffe grappen maken op de maan,
doch de maan stoort zich niet aan hun gezwets; zij doopt
de kleine , luchtige wolken , die haar rustig voorbijdrijven,
met haar zilverglans , en overstroomt het landschap met
haar weemoedig, vriendelijk licht.
De schoenmaker staat er ook. „Broeder," zegt hij -„vrijheid , gelijkheid en broederschap !" en hij steekt Paul
de hand toe.
„Ik wou, dat ge minder naar den jenever rookt !" zegt
P a u 1, en hij doet, alsof hij de toegestoken hand niet ziet.
De twee kasteelen staan in lichte laaie; de hooge , uitslaande vlammen kleuren den hemel als de zon, wanneer
de dag komt , en het opgewonden volk leest in die letters
van vuur het woord : „Revolutie!"
Het dorp is vol rumoer en onrust , maar uit die geheimzinnige verte , waar de kasteelen branden, wordt geen kreet,
geen gedruisch gehoord. Het is, alsof er een overweldigend
vuurwerk wordt afgestoken, terwijl de naaste toeschouwers
het, stom van bewondering, gadeslaan.
Doch thans schijnt door de stilte van den nacht een
gedruisch te naderen. Of is het verbeelding ? In den nacht,
wanneer de zenuwen der zintuigen gespannen zijn , kan men
zich licht vergissen.
Neen, het is toch geen verbeelding; het gedruisch rijst
en daalt als het gedruisch der golven, bij het opkomen
van den vloed.
Het rumoer komt uit de richting der brandende kasteelen,
en met gespitste ooren en ingehouden adem luisteren de
menschen op den torenomloop naar dat zonderlinge geluid.
Een jonge man trekt Paul aan de mouw.
„Zie je dat, Paul?"
„Ginds bedoel je •— bij het veer?"
„Ja, dat bedoel ik !"
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„Ik heb het al een minuut geleden gezien -- het is een
troep volk !"
Zij zwijgen alle beiden , en met voorovergebogen bovenlijven turen zij in de richting van het veer.
Zij zien een volkshoop ; als een somber , reusachtig monster
schuift hij over den helder verlichten , witten veldweg, en
het rumoer wordt sterker. P a u 1 ziet fakkels en flambouwen:
zij worden heen en weer bewogen, en werpen haar rosachtig
schijnsel over het reusachtig monster.
Thans is de volkshoop verdwenen, maar het gedruisch
houdt aan. De donkere schaduw van een met kastanjeboomen dicht beplanten straatweg heeft den
. volkshoop verzwolgen, en slechts de fakkels en de flambouwen flikkeren
als dwaallichten door de duisternis van den straatweg heen.
„Waar gaan zij heen ?" vraagt de jonge man, die vlak
naast Paul staat — „wat is hun doel ?"
Paul weet het niet, maar zijn hart klopt. Als bij ingeving
voelt hij , dat zij de brandstichters zijn van die twee in
vlammen staande kasteelen, of ten minste hun medeplichtigen. En rechts van die twee brandende burchten stijgt een
nieuwe, zware rookkolom omhoog.
Paul siddert van die ruwheden; hij verafschuwt de
uitspattingen van een losgebroken volk. Hij is voor een
gematigde Revolutie , die tranen noch bloed kost, en zijn
toorn, zijn droefheid is groot , omdat de antirevolutionnairen
en de contrarevolutionnairen de wandaden van dezen nacht
op rekening zullen schrijven van de Revolutie.
Pa u 1 s oogen volgen de flikkerende lichten in de donkere
kastanjelaan. Het is eigenlijk een dwaasheid, dat de volkshoop met fakkels en flambouwen is gewapend , want de
maan maakt alles licht. Maar die fakkels en flambouwen
zijn immers de zinnebeelden der brandstichting, en Paul
G a t a u 1 wordt in het vermoeden versterkt, dat deze volkshoop is uitgetrokken, om nieuwe brandstichtingen te doen.
Doch wat is het doel van hun tocht? Houden zij den
straatweg, dan komen zij niet in het dorp; slaan zij echter
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rechts den veldweg in , dan is dit dorp hun doel. Want
deze veldweg loopt recht op het benedeneinde aan van het
dorp , en wordt vlak voor de woning van voerman C h a r e t t e
de bekende notenlaan, die aan de noteboomen langs den
kant haar naam ontleent.
De jonge man grijpt P a u 1 opnieuw bij den arm.
„Zij slaan de richting in van ons dorp !" roept hij opgewonden , en hij holt den omloop af.
„Wat willen die menschen toch ?" vraagt een stem, en
Paul hoort de scherpe tong van M at t h i e u G e r m a i n
antwoordden : „Wat zij willen ? zij willen het grafelijk kasteel uitrooken — wat anders ?"
Het is een stormloop naar de torentrap. De hooge , breede
omloop , die vol nieuwsgierigen was , stroomt plotseling
leeg , en zich aan de houten leuning vasthoudend , nemen
de menschen drie, vier treden gelijk , om toch maar gauw
beneden te zijn.
Paul is nog boven ; hij ziet het sombere, reusachtige
monster uit de duisternis van den straatweg te voorschijn
komen : met brandende fakkels en walmende flambouwen.
Het is een zeldzaam, schrikwekkend gezicht, en Paul hol t.
thans de anderen achterna, de trappen af; hij loopt de
smidse binnen , en brengt zijn ouders de tijding van den
naderenden volkshoop.
Er is natuurlijk niemand naar bed; zelfs de kleine Jaco t,
de smidsjongen, is nog op, maar de slaap heeft hem overmand , en met het hoofd op Sultans rug , ligt hij te slapen
als een os.
Dan spoedt Paul, door een zeldzame onrust gedreven,
weer naar buiten midden onder het volk , dat het dorpsplein vult. Jean F a r e is ook voor den dag gekomen; de
bolle wangen gloeien van den koppigen Bourgognewijn , die
hem naar het hoofd is gestegen , en hij houdt tegenover
een stokoude doove vrouw , die geen woord van zijn betoog
verstaat, een krachtige rede over de voortreffelijkheid der
Revolutie. Zijn kanariegeel vest is wijd zichtbaar; de ver-
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guide knoopen van zijn blauwe jas blinken in het maanlicht , en hij heeft den stok met den gouden knop in de
vleezige handen.
Het geheele dorp is reeds met het nieuws bekend , dat
de geheimzinnige volkshoop in aantocht is ; Germain holt
in de hooge kaplaarzen van de ééne straat naar de andere ,
en hij roept met zijn schelle stem , dat er groote dingen
staan te gebeuren.
Paul verlaat het dorpsplein ; hij loopt de straat uit naar
het benedeneinde van het dorp, en slaat hier rechts , de
notenlaan in, die bezaaid is met groepen menschen. Zij staan
de brandstichters op te wachten , en het gegons en het
rumoer , dat daar straks het dorpsplein vervulde , vervult
thans de notenlaan.
Paul wordt dan hier , dan daar aangeroepen , maar hij
loopt haastig door , en ziet C h a r e t t e voor zijn woning staan.
„Ik heb je van namiddag niet in de vergadering gezien,
Paul!"
„Gelukkig niet , C h a r e t t e! Zoo'n man als Jean F a r e
is president -- wat moet dat worden ? 't Is kinderwerk ,
zeg ik je !"
C h a r e t t e verheugt zich , dat Paul Gataul zoo spreekt,
maar hij is ongerust om dien naderenden volkshoop.
„Wat wil len ze toch , P a u 1 ?" vraagt hij , en P a u 1 antwoordt : „Ik weet het niet , maar ik vrees het ergste !" en
met een korten groet gaat hij door.
Hij heeft thans het dorpsvolk achter zich , en de eenzame
veldweg , zonder boom of struik , ligt voor hem , helder
verlicht door de maan.
In den graskamp links loopen de bles en de schimmel
van C h a r e t t e te grazen ; zij schuiven daar stil heen langs
de doornen heg , en maaien het korte gras af met hun
lange , gele tanden.
Dicht bij den weg, in den graskamp, staat een grijze populier,
en in zijn rustige schaduw zet Paul Gataul zich neder.
Links heeft hij de steengroeve , en rechts ziet hij duidelijk
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het kronkelende voetpad , naar den hoogen heuvel voerend,
op welks top het grafelijk kasteel met zijn muren en transen,
zijn torens en uithoeken oprijst als een triumf der middeneeuwsche bouwkunst.
Een jong , minnend paar loopt den veldweg uit in de richting van den grooten volkshoop , die van den straatweg
nadert. Zij wandelen hand in hand , en zien rechts noch
links. Zij hebben Paul G a t a u 1 niet gezien onder den
grijzen populier , en het is de vraag , of zij dien naderenden
volkshoop hebben opgemerkt. Hun eenig verlangen is , om
maar een rustig plekje te hebben , waar zij elkander hun
gedachten , hun kleine zorgen en hun groote vreugden kunnen
mededeelen. Deze jonge menschen hebben geen besef van
het onheil , dat Frankrijk bedreigt ; in de zelfzucht hunner
liefde lachen zij om de Revolutie , en zij bouwen hun schitterende luchtkasteelen voor de toekomst.
Maar al letten zij niet op de Revolutie , de Revolutie let
op hen , en zoo zij gindsche zijlaan niet inslaan, zullen zij
midden in het gedrang geraken. Want uit de notenlaan
stroomt het ongeduldig wordend dorpsvolk reeds in troepen
den stillen veldweg op ; de jonge hoefsmid ziet hen voorbijsnellen ; het reusachtig monster tegemoet , dat onder het
rosachtig licht van vele fakkels en toortsen voartschuift
naar het dorp.
Paul beeft van dat monster. Het zal alles opslokken ,
alles verslinden. Hij hoort het gejuich en het getier , nu
die vreemde volkshoop en het dorpsvolk zich vereenigen ,
en de aarde dreunt van het geweld der naderende voetstappen.
P a u 1 rijst op uit de schaduw, en hij ziet den naderenden stoet.
Opgeschoten jongens , met de driekleurige kokarde op de
borst , gaan vooruit ; dan volgen mannen en vrouwen , in
vroolijke rijen.
Ja , in vroolijke rijen !
Paul is een en al verbazing , maar het is waarheid.
Dit sombere monster, dat uit de verte bekeken, alles dreigde
te verslinden , bestaat uit menschen van vleesch en bloed.
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Zij hebben elkander de hand gegeven; zij zingen liederen —
vrijheidsliederen in den nacht ...
Het gaat Paul G a t a u 1 als gloeiende lava door de aderen.
Dit zijn menschen als hij ; zij dorsten naar vrijheid, naar
menschelijke rechten. Is dit verkeerd ? Mogen ze dit niet
doen ? Neemt God Almachtig het zelf niet op voor de
verdrukte armen?
De bles en de schimmel van voerman C h a r e t t e heffen
den grooten kop langzaam op, om naar het vreemde
schouwspel te zien midden in den nacht. En dan stappen
zij weer langzaam voort, om den buik te vullen met het
korte, sappige gras en zij kijken niet eenmaal meer op.
Maar dat zijn stomme dieren des velds, en P a u 1 Gat a u 1
is een mensch met een overgevoelend hart.
Die kasteelen branden -- dat is waar! — doch het is
nog niet uitgemaakt, wiens schuld het is. En terwijl een
vreemd vuur in zijn aderen brandt, staren Pauls heldere,
bruine oogen op de driekleurige vlag, waarvan de banen
geheimzinnig ruischen, en het licht der fl ambouwen en der
maan weerkaatst zich op het gelaat van honderd vastberaden
mannen, die den dood hebben gezworen aan alle tyrannie.
Zij trekken voorbij : met gejuich en trompetgeschal met
volle fanfaren. En zij stroomen het dorp binnen als de zee
onze polders, wanneer de dijken bezweken zijn.

HOOFDSTUK IX.
De nachtwind ruischte sterker door het gebladerte van
den majestueuzen eik , toen de groote stoet halt maakte
op het dorpsplein.
De vreemde volkshoop kwam van de naburige dorpen ,
en er hadden vroolijke herkenningen plaats.
„Zoo Jean -- ben jij daar ook ?"
„En jij, Jacques?"

160

„Alle menschen — de oude B e n a i t is er ook , met een
hooivork op den schouder !"
Velen waren gewapend ; men zag zeisen en pieken, sikkels
en verroeste zinkroeren.
Men gaf elkander de hand; het snel opvlammende Zuidelijke
bloed verloochende zich niet , en de kreet : „Vrijheid, gelijkheid en broederschap !" deed de ramen bij de familie G a t a u 1
schudden in hun sponningen.
Er had een algemeene verbroedering plaats; menschen,
die elkanders aangezicht voor den eersten keer aanschouwden,
vielen elkander in de armen , en de razernij der geestdrift
bereikte haar hoogtepunt , toen een renbode der Nationale
Vergadering aan de aanwezigen de welkome tijding bracht,
dat in den voorgaarden nacht — den derden op den vierden
Augustus — de gelijkheid des volks in de nieuwgemaakte
wetten des lands tot haar recht was gekomen.
De renbode werd op de schouders rondgedragen; het
scheelde weinig , of hij was doodgedrukt , en deze eik , die
eeuwen telde , had zoo'n opperste geestdrift nog nooit aanschouwd.
Doch met bravogeroep en juichkreten was men toch nog
niet klaar. Er moest meer gebeuren; de handen moesten
uit de mouw gestoken.
M a t t h i e u Germain stond midden in de woelende
menschenzee. Hij drong tot de statige Driekleur door , die
in het midden van het plein — bij de pomp -- was opgesteld , en hij schreeuwde : „Wie is jullie aanvoerder?"
Men scheen hem niet te hooren; zijn woorden gingen
verloren in het buitensporige rumoer , en eerst na eenige
minuten, toen een kortstondige stilte ontstond, werd hij tot
den aanvoerder gebracht.
„Zijt gij de aanvo grder ?" vraagde Germain, en Claude
Valent in antwoordde : „Die ben ik."
Hij was minstens zoo lang als zijn broeder G i 1; hij had
denzelfden grooten , rosbruinen baard , doch deze baard was
gekamd, en in zijn geheele optreden verraadde hij bij den
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eersten oogopslag den onverschrokken vurigen revolutionnair.
Een groot ruiterpistool stak in zijn gordel; hij droeg een
breede, groene sjerp, en op de borst prijkte de Cincinnatus-orde.
„Hebt ge in Amerika gevochten ?" vraagde Germain, en
Claude V a l e n t i n antwoordde : „Om u te dienen. Ik
vocht onder Washington, en heb mede geholpen aan de
bevrijding der Kolonisten van het Engelsche slavenjuk."
Ofschoon hij een republikein was , had hij de Cincinnatus-orde toch niet versmaad. Zij was trouwens een Republikeinsche instelling , die eerst later teniet ging , en de beroemde Washington zelf had de orde op Valentins
borst gespeld voor betoonden moed en beleid.
„Waar is jullie burgercomité ?" vraagde V a l e n t i n, die
zich Burger-Kapitein liet noemen , en Germain, zijn hooge
kaplaarzen stevig neerzettend, antwoordde : „Ik ben er een van !"
„En waar zijn de anderen ?" vraagde de Kapitein , die
blijkbaar van geen lange redeneeringen hield.
Toen wenkte de kleine Germain den herbergier , die op
eenigen afstand met zijn mooien stok stond te pronken , en
Jean F a r e zeide : „Hier ben- ik !"
„Wie is de voorzitter ?" vraagde de Kapitein , en Jean
F a r e antwoordde met groot gewicht : „Dat ben ik !"
Claude V a 1 e n t i n scheen door deze ontdekking niet
bizonder gesticht.
„Zoo," zeide hij , terwijl hij een twijfelachtigen blik wierp
op 's mans vest , „zoo ! En wie behooren er nog meer bij het
burgercomité ?"
,,L u c de Pair !" antwoordde Germain — „zeg, kleine
Jacot -- haal Luc de Pair eens!"
De smidsjongen was wakker geworden door het rumoer,
en liep nu met jongensachtige nieuwsgierigheid rond te
drentelen op het dorpsplein. Hij was niet weinig in zijn schik
met de opdracht, en met aapachtige vlugheid wrong hij zich door
de menigte door , om het huis van Luc de Pair te bereiken.
Het huisgezin was nog op , maar Luc de Pair lag te
bed , achter de gebloemde gordijnen.
11
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J a c o t stormde in eens het woonvertrek binnen , waar de
vrouw en eenige volwassen dochters zaten, terwijl hij aan
de opgehangen broek onmiddellijk zag , waar hij den baas
kon vinden. Hij bleef voor de hooge bedstee staan , en de
gordijnen wegschuivend , schreeuwde hij tot het buitensporige
hoofd , dat boven de dekens uit kwam : ,,Baas -- de
Kapitein moet u hebben !"
„De Kapitein ?" vraagde Luc de Pair — „welke Kapitein , kwajongen ?"
De jongen zette zijn zwart geblakerde vingers vrijmoedig
op de beddeplank en schreeuwde : „De Kapitein — Kapitein
V a l e n t i n! Hij is met drie duizend man hier aangekomen,
om ons van de tyrannie te verlossen !"
Het groote hoofd van Luc de Pair met den platten
neus kwam met een ruk uit de veeren kussens naar boven,
en zonder een woord te zeggen, sprong hij met zijn lange
beenen in zijn nachtgewaad den vloer op. De vrouw reikte
hem de kousen , en hij kleedde zich aan.
Hij begreep wel, dat het meenens was; zijn eigen huisgenooten hadden hem trouwens op de hoogte gehouden, en
hij haastte zich , om naar het dorpsplein te sloffen.
„Hier is hij al," schreeuwde de jonge J a c o t -- „hier is
baas de Pair!"
De aangekomene maakte een diepe buiging , maar de
Kapitein zeide tot Germain met barsche stem : „Wat moet
ik met zoo'n schepsel beginnen ? Voor den drommel ! De
tijd der slaapmutsen is voorbij !"
In zijn ergernis greep hij naar de blauwgestreepte slaapmuts van Luc de Pair, om ze af te rukken , maar zij zat
met bandjes onder de kin vastgeknoopt, en de aanslag
mislukte.
De stemming van den Kapitein werd er nog meer door
geprikkeld.
„Wat moet ik met zoo'n ezel beginnen ?" zeide hij tot
Germain; „wat duivel zijn er nog geen ezels genoeg in
de wereld?"
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Toen begreep Luc de Pair, dat hij hier gemist kon
worden, en hij droop af naar huis.
Germain en vele dorpelingen kenden den Kapitein,
want hij was afkomstig uit het naburige dorp.
„Uw broeder G i 1 is heden namiddag aan den staart van
des rentmeesters paard naar het kasteel gesleept ," zeide
Germain op vinnigen toon.
„Ik weet het ," antwoordde de Kapitein op zijn bondige
manier ; „het is de reden , dat wij hier zijn ; wij zijn gekomen,
om mijn broeder te verlossen."
Er kwam een dreigende klank in zijn stem , terwijl hij
dit zeide , en zijn oogen stonden hard en vastberaden.
Hij sprong op de bank , die tegen den zwaren eikestam
leunde , en riep met zijn dreunende stem : „We zullen op
staanden voet een deputatie zenden naar het kasteel, die
de onmiddellijke invrijheidstelling van mijn broeder eischt —
hoe denk jullie daarover ?"
„Dat is goed -- dat is heel goed !" schreeuwden een aantal
stemmen. Zij hadden Gi 1 V a l e n t i n schandelijk in den
steek gelaten , en waren thans gaarne bereid , om het weer
goed te maken.
„Maar de rentmeester dan ?" riep een grove stem.
„Die deputatie heeft meteen in last , om de onmiddellijke
overlevering van dien vervloekten rentmeester te eischep.
„Bravo !" brulde het volk — „leve onze Kapitein !"
De dikke molenaar sloop naar huis ; hij zag overal dreigende , onheilspellende blikken , de stemming des volks , die
tot nog toe gematigd was geweest, deed thans het ergste vreezen.
Voerman C h a r e t t e was naar bed gegaan. Hij moest bij
het krieken van den morgen met een vracht dennenstammen
naar den zaagmolen , en had zijn rust noodig.
Hij kon echter niet slapen , en hij wierp zich rusteloos
heen en weer op de harde stroomatras.
„Zij hebben het Onze Vader verleerd ," zuchtte hij ; „ze
zijn niet tevreden met het dagelijksch brood — die muiters,
die ketters , die schelmen !"
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Hij hoorde een dof gedruisch opstijgen uit het dorp, maar
hij was niet van plan , om zich door de Revolutie in zijn
nachtrust te laten storen. Hij kon zich de weelde niet veroorloven , om met de Revolutie mee te doen, al had hij
gewild; het was hard werken en ploeteren van den morgen
tot den avond , om het hoofd boven water te houden , en
was de vracht dennenstammen naar den zaagmolen getransporteerd , dan ging hij de tarwe van den Graaf maaien , al
stonden er ook tien duizend magere Germains tusschen
zijn sikkel en de tarwe ....
Zoo was zijn voornemen, en nu wilde hij slapen.
Het ging echter niet; hij wond zich verschrikkelijk op om
dien Germain, dien oproerkraaier , en den rentmeester
vond hij eveneens een hartgrondigen ellendeling.
„Maar bij den heiligen N e p o m u k !" zeide hij -- „dat
canaille zal mijn nachtrust niet rooven !" en zich op den
anderen kant werpend , sliep Charette werkelijk in.
Maar zijn slaap was vermengd met woeste droomen,
zooals het een mensch gaat, die door zware koortsen is
aangetast. Hij had een vreeselijk getob met de zware wagenvracht; de bles en de schimmel waren dezen keer onregeerbaar , en het angstzweet brak den wakkeren voerman uit,
terwijl hij met den wagen langs een afgrond van twee-enzeventig voet diepte heen reed. Hij zag het ongeluk aankomen,
zonder dat hij het kon verhinderen ; hij wilde van de zitkist
springen , maar hij was machteloos , en met den kreet:
„theere God -- help ons !" sprong hij op van de legerstede.
Zijn vrouw en zijn kinderen lagen rustig te slapen; de
maan scheen in het slaapvertrek , en naar buiten starend,
zag hij de scherpe, stille schaduwen der noteboomen op
den hollen, stoffigen weg.
Charette was nu veel kalmer. Hij ging opnieuw naar
bed, en hij sliep bijna onmiddellijk in. Ook was dezen keer
zijn slaap rustig en verkwikkend, zonder droomen, en hij
zou eerst wakker worden door een heftig gebons op de
ruiten.
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Op het dorpsplein kwam Paul G a t a u l juist den Kapitein
en Germain voorbij , toen zij bezig waren , om een deputatie
te benoemen naar het kasteel. Zij misten nog één persoon,,
en Paul Gataul ziende , zeide Germain: „Hoor eens hier,
Pa u 1 !" en hij stelde hem voor, om het derde lid der
deputatie te zijn.
Paul stond van het voorstel vreemd te kijken, en er was
een krachtige stem in zijn binnenste , die er tegen opkwam.
Doch men moest alles van twee kanten bekijken , en er was
toch ook wat voor te zeggen. Het ideaal eener gematigde
Revolutie spookte den jongen smid al maar door het brein.
Hij zou een ramp kunnen voorkomen ; hij zou als een rem
kunnen werken.
„Hoe denk je er over ?" zeide de Kapitein met zijn forsche,
harde stem.
„Ik weet het niet," antwoordde P a u 1.
,,Dan zullen we een anderen nemen ," zeide de Kapitein.
Toen zweeg P a u 1, doch even later zeide hij : „Ik zal mee-gaan !" en hij liep naar de smederij , naar zijn ouders , om
hun zijn besluit mede te deelen.
Zijn ouders hoorden hem met de grootste verwondering
aan , doch Maurice zeide er geen goed en geen kwaad van.
Paul las niets dan de smartelijkste verbazing op hun gelaat, en met zorg en angst dacht hij aan zijn genomen besluit. Was zijn vader uitgevaren, dan had hij zich kunnen
verdedigen ; dan had hij kunnen zeggen , waarom hij het
voorstel had aanvaard. Doch zijn vader zeide niets, en dat
verweerde gelaat , vol liefde en mededoogen, was zwijgend
op zijn kind gevestigd.
Er werd tegen de ruiten geklopt.
„Maak voort!" schreeuwde M a t t h i e u Germain met
zijn schelle stem; „wij kunnen hier geen eeuwigheid staan
te wachten !"
„Ik kom al !" zeide Paul, en hij groette zijn ouders.
Toen echter rees moeder G a t a u 1 van achter de tafel op.
Een duister voorgevoel van de verschrikkingen, die deze
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nacht stond te brengen, vervulde hare ziel, en zij beefde
voor het leven van haar kind. Zij viel hem om den hals,
en zij kuste hem.
„0 mijn Paul , mijn jongen !" riep zij met klagende stem:
„dat de engel des Heeren zich rondom u mogen legeren
als een slagorde met banieren !"
Maurice G a t a u l echter zeide geen woord; hij liet Paul
uit, en staarde een oogenblik op het dorpsplein, waar het
gonsde en loeide van opgewonden menschen. Daarop wilde
hij naar binnen gaan , en had de klink van de deur reeds in
de hand, toen hij een forschen slag op den schouder voelde.
„Hé, M a 1 i n -- ben jij het ?" zeide hij verrast.
„Zooals ge ziet !" antwoordde de aangesprokene.
Het was een jonge , vierkante kerel, die vroeger smidsknecht was geweest bij Ga t a u 1, en nu in een der naburige
dorpen werkte. Hij was één van die honderd vastberaden
mannen, die de Kapitein had medegebracht, en die den
,dood hadden gezworen aan de tyrannen.
Hij was opgewonden ; zijn oogen schitterden van een wild
vuur, en Maurice vreesde , dat hij te veel jenever had
gedronken.
„Kom binnen !" zeide Maurice -- „ge kunt nog aan
het avondbrood !" en de smidsgezel volgde den baas met
luidruchtige stappen naar het woonvertrek.
„Hé, ouwe baas !" zeide M al i n — „leef je ook nog?"
Grootvader Ga t a u 1 zat, leunend op zijn stokje, in den
hoek van den haard , en M a 1 i n reikte hem de hand. Hij
gaf moeder G a t a u 1 de hand , en zij waren blijde, weer
eens een vroegere kennis te ontmoeten.
Doch Maurice was niet zonder zorg. De gezel was een
geschikte kerel, zoolang hij nuchter was, maar had hij een
borrel op, dan kon hij lastig en twistziek worden.
De gezel schikte aan de gastvrije tafel aan, en nam een
snee brood.
„P a u 1 is dus lid van de deputatie , die naar het kasteel
gaat ," zeide hij.
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„Ja," zeide Maurice Gataul met een zucht — „helaas ja !"
„En wat zal Paul er uitrichten ?" vraagde moeder Gat a u l;
„de Graaf en het geheele kasteel liggen reeds in rust."
„Toch niet," zeide de gezel; „de brandende kasteelen in
het Noorden zullen hun den slaap wel uit de oogen houden."
Moeder Gat a u 1 wist het wel, dat er kasteelen brandden,
en haar man — Maurice — wist het nog beter. Maar zij
hadden er in het bijzijn van grootvader Gataul niet over
gesproken, om hem niet te verschrikken.
Nu echter hoorde de grijsaard het uit den mond van den
smidsgezel, en hij sloeg de oogen met groote verbazing op.
„Staan er kasteelen in brand?" vraagde hij. Zijn stem
beefde, en er ging een sterke ontroering over zijn eerwaardig
gelaat.
„Wist je dat niet?" vraagde de smidsgezel, terwijl hij den
grijsaard met groote oogen aankeek. „Ze branden , hoor , en
't is een mooi vuurwerk in den zomernacht ! De geloofsvervolgingen hebben nu gedaan, ouwe baas — het is thans
vrijheid , gelijkheid en broederschap!"
„En die daarmede niet instemt ?" vraagde Maurice
Gataul.
„Voor dien de dood !" riep de gezel met een sombere opflikkering van zijn woeste oogen.
Hij had een blauwe kiel aan, waarop een driekleurige
strik was gespeld , terwijl hij een dolk in den gordel droeg.
„Wij hebben geen drie uren geleden burggraaf In g r y genomen , en in den vuurgloed van zijn brandend kasteel gesmeten !" zeide hij , terwijl hij met smaak den boterham
verorberde.
„Wat heb jullie gedaan ?" riep Maurice Gataul met
ontzetting.
„Hij had er weinig zin in, maar het souvereine volk, dat
de wet in eigen handen heeft genomen , was aan het woord !"
en de gezel vraagde om een glas bier voor zijn dorstige keel.
Maurice en zijn vrouw waren ten hevigste ontsteld.
Vrouw Gataul sloeg de handen boven haar hoofd samen,
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en slaakte een schrillen angstkreet , terwijl Maurice zijn
gewezen knecht met stomme ontzetting aankeek.
„Nu -- krijg ik een glas bier ?" vraagde hij — „ik heb
dorst!"
„Neen," zeide Maurice op krachtigen toon --r „gij krijgt
geen bier. Voor moordenaren heb ik geen bier. Ik wil met
moordenaren geen gemeenschap hebben — verstaat gij mij ?"
Het was niet verstandig van Maurice, om zoo te spreken ,
want de smidsgezel was opgewonden van den drank , en
M a u r i c e's verklaarbare maar onvoorzichtige woorden hadden de noodlottigste gevolgen kunnen hebben.
Doch de aandacht van den gezel werd gelukkig door een
heftig geklop op de luiken afgeleid , en de forsche stem van
den Kapitein riep : „M a 1 i n — kom hier ! ik heb je noodig !"
Hij stond onmiddellijk op.
„Straks spreken wij elkander nader !" zeide hij dreigend ,
en hij ging met luidruchtige schreden naar buiten.
Maurice en zijn vrouw zagen hem met een blik vol
afschuw na , doch grootvader Gat a u 1 voelde niets van hun
ontzetting , want een ander gevoel had zich meester gemaakt
van zijn gemoed. Hij leefde in een vervlogen tijd , en deze
brandende kasteelen wierpen het licht hunner rosachtige
vlammen over dien tijd.
De lijdensgeschiedenissen zijner geloofsgenooten hadden
zich met onuitwischbaar schrift ingegrift in het hart van
dezen ouden , voortreffelijken Calvinist. wat hij niet zelf
had beleefd , dat hadden zijn ouders hem verteld , en hij
was die schrikwekkende keten van bloed en tranen gevolgd
tot aan het bittere einde. Die Koningen van Frankrijk —
die Bourbons met de drie zilveren leliën in hun wapen —
hoe hadden zij de Hugenoten mishandeld , verdrukt , vermoord I Meer dan vijf menschengeslachten waren er over
heen gegaan , om dat taaie , rotsvaste Calvinisme uit te
roeien , en na een worsteling van honderd vijftig jaren was
het nog niet gelukt.
Grootvader G a t a u 1 was een kind , toen de huurlingen
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van Lode w ij k XIV de Cevennes binnendrongen, om de Calvinisten , die er ongestoord hun godsdienstoefeningen meenden te kunnen houden , te vuur en te zwaard te vernietigen.
De Hugenoten grepen naar de wapens , en onder aanvoering
van den wakkeren Jean Cavalier voerden zij vier jaren lang
een wanhopigen , verwoeden oorlog tegen Lode w ij k XIV
en de Jezuïeten. Grootvader Gat a u 1 had dien dapperen Jean
Cavalier meer dan eens gezien , doch Jean Cavalier
en al de groote mannen van dien bitteren godsdienstoor) og
waren reeds lang ten grave gedaald , en nieuwe geslachten
met nieuwe denkbeelden waren opgestaan.
De grijsaard kende de vervolgers der gemartelde Calvinisten bij name. Hij kende de kasteelen in den omtrek ,
waar zij waren neergesmakt in de onderaardsche holen;
waar zij waren bespot , gehoond , gefolterd. Als die muren
eens kondén spreken — als de muren van het naburige
kasteel eens konden vertellen , wat zij hadden aanschouwd.
Grootvader G a t a u 1 rees langzaam op , terwijl hij op zijn
stokje leunde.
„M a u r i c e ," zeide hij — „is het werkelijk waar ? Staan
er kasteelen in brand ? Is de Revolutie uitgebroken ?"
„Het is waar ," antwoordde M a u r i c e.
„Geef mij de hand , Maurice, en leid mij naar den omloop van den toren !"
„Waarom , vader ?"
„Ik heb gezien , mijn jongen , hoe de adel de arme hutten
van mijn geloofsgenooten verbrandde ; ik heb gezien , hoe
een burggraaf een arme weduwe in de vlammen liet werpen ,
die haar huis verteerden. De dag der gerichten is aangebroken , o kinderen , en het is vreeselijk , te vallen in de
handen van een rechtvaardig God !"
Maurice staarde zijn vader met starre oogen aan , en de
woorden van den eerwaardigen grijsaard klonken hem als
een openbaring in de ooren.
„Zou het waar zijn?" vraagde hij met eerbiedige huivering -- „zou het werkelijk waar zijn ?"
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„Ja , Maurice — het is waar !" antwoordde de oude man,
„en breng mij nu naar den omloop van den toren !"
Maurice sprak niet tegen. Hij nam den stokouden man
bij de hand , leidde hem door de smidse , die door de vetkaars amper werd verlicht , naar buiten , in het gedrang
der menschen , die er niet aan dachten, naar huis te gaan,
en bracht hem naar den toren, die dicht bij was.
Het was een heel geklim voor den ouden man; hij hijgde
van inspanning, en hij moest dikwijls rusten, om adem te
scheppen.
„Zullen we niet omkeeren ?" vraagde Maurice, die medelijden had met de gebrekkigheid van den ouden man, maar
met de onverzettelijkheid , die den ouderdom eigen is , zette
de grijsaard zuchtend en hijgend den tocht voort naar den
hoogen omloop.
Hij moest echter even rusten , en hij zette zich neder op
een steenen trede, terwijl boven hun hoofden het gefladder
van groote vleermuizen werd gehoord. Er brandde kaars
noch lamp in deze vochtige , steenen gangen , doch door een
klein , van ijzeren tralies voorzien raam viel het bleeke
schijnsel der maan.
„Nu zal het wel gaan !" zeide grootvader G a t a u 1; zijn
bevende hand hield zich vast aan M a u r i ce ' s sterken arm ,
en dezen keer bereikten zij zonder nieuwe rustplekken den
omloop van den toren.
Maurice was blijde , dat de omloop was bereikt; zij
leunden zwijgend over het ijzeren rasterwerk , en staarden
op den donkeren straatweg , die zich als een heuvelrug voor
hen uitstrekte.
De vlammen der beide brandende kasteelen waren nu
veel verminderd, maar rechts van deze kasteelen was een
nieuwe brand uitgebroken; links werd een felle gloed zichtbaar , en op den achtergrond rezen zware statige rookzuilen
naar boven.
„Weer nieuwe branden !" klaagde Maurice — „o , wat
een nacht !"

171
De felle gloed nam toe; hij kwam van achter een heuvel
opzetten , en een zee van vonken stoof op. En geen minuut
later steeg een reuzenvlam naar boven; hij verlichtte den
geheelen noordelijken gezichteinder, en de horizon was als
gedoopt in bloed.
„Willen wij niet naar beneden gaan ?" vraagde Maurice,
„het is nacht , en het is koel hier boven !"
Grootvader Gat a u 1 antwoordde niet, want hij hoorde
die woorden niet , hij was als verzonken in den aanblik van
het huiveringwekkend schouwspel, dat zich voor zijn oogen
ontplooide. Hij staarde strak naar de verte , en de vlammen
der brandende kasteelen werden voor hem vurige herauten,
die Gods rechtvaardigheid en Zijn gerechtigheid uitbazuinden
naar de vier winden des hemels.
Het was rustig op den omloop; zij waren er slechts met
hun beiden, en boven hun hoofden blonk de maan in zeldzame klaarheid.
Het hart van grootvader G a t a u 1 was vervuld met het
Godsgericht.
„Laat mijn recht van voor Uw aangezicht uitgaan !" zoo
hadden die gemartelde Hugenoten klagend uitgeroepen,
en met een angstkreet waren zij neergedaald in het kille
graf. Hun recht was vertreden; het schandelijkst onrecht
had getriumfeerd. Maar zie daar : in vuur en in vlammen
kwam God de Heere !
Deze kasteelen , deze steenen burchten , die de eeuwen
trotseerden, werden in één nacht tot zwart geblaakte puinhoopen vernederd — in éénen nacht ! De eigenaren dezer
kasteelen hadden Gods kinderen aangerand ; hen mishandeld;
hen vermoord. En God had gezwegen. Doch de dag der
afrekening was thans aangebroken , en in ontzagwekkende
gerichten zou het opnieuw worden bevestigd : Gods molens
malen langzaam , maar als zij beginnen , dan malen ze alles
tot gruis.
Grootvader Gat a u 1 ontblootte eerbiedig het hoofd , en er
ging een siddering door zijn leden. En met een stem, die
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M a u r i ce ontroerde door de plechtigheid van haren erns t ,
zeide de grijsaard :
„Ik zal Uwen Naam uitroepen , o Heere ! want Gij zij t een
ijverig en zeer vreeselijk God, Die de misdaad der vaderen
bezoekt aan de kinderen , aan het derde en aan het vie rde
lid dergenen , die U haten !"
Hij stond daar blootshoofds ; zijn dunne , sneeuwwitt e
haren blonken als zilver in het licht der maan , en op da t
eerwaardig gelaat lag de lichtglans eener heilige aanbidding .
Hij stond daar op de berghoogte des geloofs , maar be neden hem -- in de diepte — daar was het vreeselijk. Het
volk werd al woeliger , het raasde en tierde , en woeste krete n
vervulden de lucht.
„Laten wij naar beneden gaan !" zeide Maurice, en zij n
vader antwoordde : „Ja , Maurice — wij zullen gaan."
En zij gingen naar beneden , de steenen trappen af. Het
leek nog somberder tusschen die dikke , vochtige muren
dan zoo even, en Maurice was blijde , toen hij zijn vader
weer veilig in de woning had.
„Wilt ge nu niet naar bed gaan , vader ?" vraagde M a ur i ce , en grootvader G a t a u l antwoordde : „Ja , want ik ben
moede."
Hij keek zijn zoon zoo vreemd aa n.
„Wat mankeert er aan , vader ?" vraagde Maurice bezorgd, en de grijsaard antwoordde : „Ik ben zoo moede —
breng mij maar gauw naar bed !"
Hij was niet in staat , om zich uit te kleeden ; hij klappertande van de koude , en was in zijn schik , toen hij op
bed was.
„Nu zal het wel gaan ," zeide hij -- „ik ben blijde , dat
ik hier lig !"
Het slaapvertrek lag een eind van de straat , en he t rumoer
werd er minder gehoord.
„Het is hier een rustig plekje ," zeide hij op tevreden
toon ; „nu g'en nacht , Maurice! g'en nacht , Marthe !"
„Wenscht gij nog iets ?" vraagde Mart h e, M a u r i c e's
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vrouw , en hij antwoordde : „Neen, kind ; ik heb enkel behoefte aan rust, want ik hen zeer vermoeid !"
„Hadt gij dien tocht naar den toren maar niet gemaakt !"
zeide Maurice — „het geklim was te zwaar voor u!"
„Zeg dat niet !" antwoordde de grijsaard -- „o , zeg dat
niet, M a u r i c e! Ik heb op dien omloop de majesteit des
Heeren aanschouwd, en vele engelen waren rondom ons!"
Toen zweeg hij , en hij sloot de oogen. Maurice en
Marthe dachten, dat hij reeds in slaap was gevallen ; op
hun teenen verlieten zij de kamer, en zij namen de kaars
mede.
Het was misschien een half uur later, toen Marthe
met de kaars in de hand naar den grijsaard ging kijken,
maar de kaars begon te beven in haar handen, en zij
riep met verschrikte stem : „O , Maurice, kom eens
gauw!"
En Maurice kwam.
Hij nam de kaars, en het sobere licht viel op het gelaat
van den gestorven grijsaard.
„Slaapt hij , of is hij dood?" vraagde Marthe met angst,
en Maurice antwoordde : „Hij slaapt -- slaap zacht,
lieve vader !"
Hij bukte zich over hem ; hij kuste de verbleekte lippen
van den grijsaard.
Grootvader G a t a u 1 had de handen gevouwen , en de
lichtglans , dien Maurice daar op den omloop op zijn
gelaat had gezien, lag weer op zijn gelaat.
Toen verstond M a r t h e, wat haar man met dien slaap
bedoelde , en zij weende luid. Zij nam het eerwaardig gelaat
tusschen haar handen, en kuste het op de gesloten oogen.
Maar Maurice dacht aan de vele engelen, waarvan zijn
vader zoo pas had gesproken, en toen hij op dat rustige,
vredige gelaat staarde, was hij overtuigd, dat zij hier waren
geweest, en zijn vader op den wiekslag hunner vleugelen
hadden medegenomen naar het eeuwige Licht.,
„Ge moet nu niet weenen, lieve !" zeide hij tot zijn
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vrouw , en hij gaf haar troostend de hand ; „vader is thuis —
wat klaagt gij toch ?"
Maar hij schreide zelf, en Marthe voelde zijn heete
tranen op haar handen druppelen.

HOOFDSTUK X.

Zooals gezegd , bestaat de deputatie uit drie personen
uit Jean Fare, Matthieu Germain en Paul Gataul.
Zij loopen vlug door langs den zoogenaamden burchtweg
naar het welbekende kasteel ; er ligt een zware dauw op de
velden , en langs den weg murmelt zacht het beekje , dat
van de bergen stroomt.
De lange herbergier maakt met de blauwe jas en de
vergulde knoopen , met het kanariegele vest en den gewichtigen ambtsstok een heele vertooning , en toch is hij
niet op zijn gemak. Hij heeft zijn best gedaan , om het volk
op te zweepen , maar zijn persoonlijke moed is kleiner dan
de groote kokarde op zijn hoed, en nu het meenens wordt,
deinst hij voor de gevolgen terug.
Hij is heelemaal nuchter geworden ; de Bourgognewijn
heeft uitgegist , en zijn gezond verstand zegt hem , dat de
sommatie , die zij naar het kasteel hebben te brengen , het
geschiktste middel is , om den Graaf razend te maken.
De eisch , om Gil V a 1 e n t i n los te laten , zou in het
gunstigste geval nog kunnen ingewilligd , maar de overlevering van den rentmeester -- neen ! dat doet de Graaf
in der eeuwigheid niet !
Maar Germain lacht er om.
„Wij zullen eens zien , wie er nu baas is !" zegt G e r
m a i n , en hij stoot luide bedreigingen uit tegen de Bastille ,,
die het doel is van hun tocht.
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Paul G a t a u l zegt geen woord ; hij verkeert in een
zonderlingen tweestrijd, en hij beseft , dat dezen nacht over
zijn levenslot zal beslissen.
Zijn sympathie voor de Revolutie is versterkt , sedert de
renbode der Nationale Vergadering daar straks de resultaten
van hare beraadslagingen mededeelde. De nacht van den
derden op den vierden Augustus heeft dingen tot stand
gebracht , die het licht van den dag mogen zien. Al de
voorrechten van den adel zijn opgeheven : er zal gelijkheid
van belastingen zijn voor alle standen; de lijfeigenschap en
de heerlijke rechten zijn afgeschaft. Al de burgers zijn
thans gerechtigd tot de bekleeding van staatsambten , en
alle Franschen zijn tot menschen verklaard.
In die gemaakte wetten zijn denkbeelden belichaamd,
die reeds lang in Pauls ziel hebben gesluimerd , en in de
zijne niet alleen. De Fransche volksziel heeft ze opgenomen
als een kiemachtig zaad , en in éénen zomernacht is dit
zaad in den vollen halm geschoten.
Zoo is er dan reden tot blijdschap — tot gejuich , en
toch juicht Paul G a t a u 1 niet.
Weet hij de gruwelen , die er heden nacht zijn gebeurd ?
Weet hij , dat burggraaf I n g r y door een dronken hoop in
de vlammen van zijn kasteel is geworpen ?
Hij weet het niet ; het is hem niet gezegd , Jean F a r e
weet het evenmin , maar Germain — die weet er iets van.
En toch juicht Paul G a t a u 1 niet. Hij gaat daar stil
heen langs den berm van den rijweg , en met een twijfelmoedig hart ziet hij het kasteel met zijn torens en transen,
zijn poorten en uithoeken in scherpe lijnen uitkomen tegen
den door de maan verlichten hemel.
Waarom is hij zoo stil -- waarom juicht hij niet ? Vrijheid , gelijkheid en broederschap — is er een schooner leuze
denkbaar op deze arme , door de zelfzucht verscheurde
aarde ? Is zij niet een balsem , een troost , een sterke staf
op de wandeling naar het sombere graf?
Zijn vader meent , dat ze een gestolen leuze is , en dat de
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Revolutie ze verkeerd toepast , daar de Revolutie niet met
de zonde rekent. En Pau 1's eerlijk gemoed kan die bewering niet tegenspreken. De geestelijke vaders der Revolutie zijn mannen als Diderot, die der menschelijke rede
wierook toezwaait , Rousseau, die met een Christendom
zonder Christus dweepte , een Voltaire, die nog ligt te
grijnslachen in zijn doodkist.
De mensch is van nature onbedorven -- zoo leert het de
Revolutie. Zijn rechten zijn heilig , onvervreembaar en onverjaarbaar — de mensch is alles.
De oorsprong van gezag en wet ligt in den wil van de
helft plus een der stemmen ; zoo deze helft plus één ,het
noodig oordeelt , zal de helft min één moeten getyranniseerd,
en deze Revolutie , die met zooveel schitterende beloften
komt , wordt omstuwd door gestalten , die het gemoed van
Paul Gat au 1 met schrik vervullen.
Hij ziet links naar het voetpad , dat naar de bergen leidt,
naar de woning van M a d e l e in e , en terwijl hij er heen
ziet , trilt er een snaar van weemoed en droefheid in zijn ziel.
Doch de teerling is geworpen ; hij kan niet meer achteruit,
en met vasten stap schrijdt hij op het kasteel aan , dat daar
in de geweldigheid van zijn muren voor hem oprijst.
Zij staan voor de eiken , met ijzer beslagen poort van den
ringmuur , en luide weerklinkt het geblitf der honden op
het erf.
„Doe open !" roept Germain, en hij schudt aan de poort,
dat de grendels krassen — „doe open de poort !"
Paul voelt , dat zijn hart sneller klopt ; de jonge T h é ob a 1 d , die door de elkander verdringende gebeurtenissen
op den achtergrond is geraakt , treedt plotseling naar voren,
en Paul voelt die zachte , blauwe oogen verwijtend op hem
gericht. T h é o b a I d heeft hem uit de handen der ruwe
boschwachters gered, en nu staat hij hier , voor de poort
van het kasteel , door twee beruchte revolutie-mannen geflankeerd , die twaalf uur geleden door den Graaf buiten
het kasteel zijn gezet.
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Wat hem pijn doet , is voor den wraakzuchtigen G e rm a in een oorzaak van groote vreugde. Ge r m a i n en F a r e
zijn dan toch maar teruggekomen; Germain had er mee
gedreigd, en nu zijn zij er. De Graaf zal bersten van nijd,
als hij hen ziet , maar het zal hem niet baten. Het helpt
hem niets -- hij zal de vertegenwoordigers van het souvereine
volk te woord moeten staan.
Germain begint ongeduldig te worden. „Wat blijft dat
uilskuiken van een poortwachter toch lang weg !" zegt hij ,
en hij schopt met ruw geweld tegen de poort, dat de posten
dreunen.
Nu wordt er dan toch gerucht gehoord. De slepende tred
van den poortwachter nadert, en het harde scherpe grind
knarst onder zijn voeten; hij gaat naar de drie meter hooge
poort, en opent een klein, getralied raam, dat zich in de
poort bevindt.
„Wat moet dat daar ?" roept hij met norsche , geeuwende
stem.
„We willen den Graaf spreken," antwoordt Germain.
„Den Graaf? Ben je nou heelemaal gek ?" snauwt de
poortwachter , en flap ! slaat het raam voor Germains
neus dicht.
„Doe open !" schreeuwt Germain, „of het zal je berouwen !"
Er volgt geen antwoord , en de poortwachter verwijdert zich.
Germain voelt zich persoonlijk beleedigd; hij maakt
een geducht lawaai, maar het is te vergeefs, en was de
zaak niet zoo ernstig geweest, dan zou Paul G a t a u 1 in
een schaterlach zijn uitgebarsten. Germain lijkt wel bezeten ; de kleine magere kerel schopt als een dolle met zijn
hooge kaplaarzen tegen de koppige poort, en hij schreeuwt
luid om gehoor.
De honden slaan een oorverdoovend geblaf aan, en dan
roept een krachtige stem : „Zwijgt, canaille !"
„Dat is de rentmeester !" zegt Jean F a r e, en een oogenblik later gaat het kleine raam ten tweeden male open.
12
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„Wie is daar ?"
,,Ik -- Matthieu Germain."
„Ben jij alleen ?"
„Als ge de poort open doet, dan kunt ge zien, dat wij
met ons drieën zijn."
„Wat moet je?"
„Den Graaf spreken."
„De Graaf is des nachts niet te spreken."
„Er is haast bij !"
„Haast — loop naar de pomp !" en flap ! slaat het raam
ten tweeden male vlak voor G e r m a i n's neus dicht.
„Het zal je berouwen !" schreeuwt Germain met heftige
gebaren -- „bij alle heiligen ! het zal je berouwen !"
„Komt, vrinden!" roept hij daarop met luide stem — „we
zullen het vertellen, hoe smadelijk we hier zijn afgescheept,
en vóór de zon opgaat, zal ons dorp een mooi vuurwerk
zien !"
Hij is woedend ; hij heeft het kasteel reeds den rug toegekeerd , en F a r e met zijn lange beenen heeft werk , om
hem bij te houden.
,,Waar is Paul G a t a u 1 ?" vraagt hij daarop , en hij kijkt
om, terwijl F a r e antwoordt : „Daar ginds staat hij nog —
bij de poort!"
„Wat een dwaasheid!" zegt G e r m a i n; „de rentmeester
zal hem nog uitlachen op den koop toe , maar enfin — hij
moet het zelf weten!"
De jonge hoefsmid staat daar inderdaad. Hij is verontwaardigd over de hondsche manier, waarop zoowel de poortwachter cals de rentmeester de deputatie hebben afgezouten,
maar de Graaf kan het niet helpen , en de liefde tot T h é ob a l d komt met macht boven in P a u 1's gemoed.
Niemand in het kasteel heeft blijkbaar een flauw begrip
van het vreeselijk gevaar, dat het kasteel bedreigt. Het rijst
daar trotsch en indrukwekkend op voor zijn oogen; die
forsche, fiere lijnen teekenen zich met de scherpte van een
mes af tegen den nachtelijken hemel ; de torens op de flanken
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staan daar als grenadiers op schildwacht , doch wat is tegen
het vuur bestand ?
Het hondengeblaf is allengs verstomd ; door de ramen valt
geen lichtstraal naar buiten , en het geheele kasteel schijnt
in diepen slaap verzonken.
De Graaf is inderdaad naar bed gegaan. Dat het gist onder
het landvolk , weet hij , maar van de brandende kasteelen
weet hij niets. Hij keek zelf al de sluitingen van het kasteel
nauwkeurig na , en om zijn ondergeschikten iets van zijn
eigen moed en vastberadenheid in te storten , ging hij op
tijd naar bed.
Het geheele personeel volgde trouwens zijn voorbeeld , en
eerst bij het misbaar aan de poort kwam de poortwachter
en vervolgens de rentmeester te voorschijn.
Doch dezen zijn thans heengegaan , en het geheele kasteel
ligt weer in de diepste rust , terwijl het door de vreeselijkste
ramp wordt bedreigd.
Daarom zal Paul Gat a u 1 hen waarschuwen ; hij zal hun
zeggen , welke gevaren hen bedreigen , en hij zal het doen
om Théobalds wil.
Hij rukt met kracht aan de ijzers der poort ; „doe open !"
schreeuwt hij , en de honden slaan opnieuw aan , heftiger
dan zoo even.
De poortwachter is nu klaar wakker ; hij komt driftig
aangeloopen , en het harde , scherpe kiezelzand knerpt onder
zijn zwaren stap. Op hetzelfde oogenblik wordt op de
eerste verdieping een raam opengeschoven , terwijl het grijze
hoofd van den kamerdienaar naar buiten komt.
„Mijnheer de Graaf wil de oorzaak weten van dat onophoudelijk rumoer ," roept de oude Martin, en de poortwachter antwoordt op gemelijken toon : „Het zijn een troep
schooiers uit het dorp , die niet weg willen."
„Wie komt daar aan ?" vraagt Martin, wiens oude oogen
hun scherpte hebben verloren.
„Dat is de rentmeester !"
„Ach zoo -- de rentmeester !"
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De rentmeester gaat vlak onder het raam staan , en roept
naar boven : „Vraag aan mijnheer de Graaf, of ik de honden
mag loslaten op die rakkers !"
De oude kamerdienaar is een doorgoeie ziel ; hij schrikt
van M é 1 a c's wreed voorstel en zegt : „Is dat noodzakelijk,
rentmeester ? Denk er over : het zijn ook menschen ! Misschien
lijden zij gebrek ; misschien smeeken zij om brood !"
De rentmeester kent die verzuchtingen wel; hij houdt de
handen voor de ooren en roept vol ergernis : „Schei als je
blieft toch uit met dat oud-wijven-gereutel — doe wat ikje
gelast , en doe het gauw !"
Paul G a t a u 1 hoort die woordenwisseling , en verstaat
woord voor woord. En de sombere proletariërtrots teekent
zich af op zijn gelaat , terwijl het grijze hoofd van den
kamerdienaar verdwijnt , om het antwoord te halen.
Hij is vol spanning , welk antwoord de kamerdienaar zal
medebrengen ; zijn blik rust onafgebroken op dat hooge
raam op de eerste verdieping , dat thans weer is dichtgeschoven , en het dunkt hem , dat hij wel een uur moet wachten.
Doch zijn geduld zal nu niet langer op de proef worden
gesteld ; het waren trouwens maar eenige minuten.
Het raam wordt opnieuw opengeschoven , en dezen keer
met zoo'n heftigheid , dat Paul zich verbaast over de drift
van den ouden Martin.
Doch het is de oude Martin niet ; het is de Graaf zelf,
wiens strak , vertoornd gelaat zichtbaar wordt.
„Wie maken dat aanhoudend lawaai?" vraagt hij op barschen toon.
„Een troep schooiers , mijnheer de Graaf."
„Weet ge 't zeker , M 61a c ?"
„Ik weet het zeker , mijnheer de Graaf!"
„Sommeer hen dan , om heen te gaan ! Ik wil rust hebben ,
en T h é o b a 1 d kan ook niet slapen van dat ergerlijk leven.
Laat ze onmiddellijk heengaan , en anders laat ge de honden op hen los !"
De Graaf werpt een vluchtigen blik over den ringmuur,
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en ziet slechts één man bij de poort. Maar om 't even : één
of meerderen — wat zou dat?
Hij is vertoornd , omdat hij in zijn nachtrust wordt gestoord; hij wil rust, en hij slaat het raam met een harden
slag dicht.
„Ik dacht het wel !" mompelt Paul, terwijl hij de lippen
op elkander perst; „maar die rentmeester, die huurling is
toch nog wreeder dan zijn heer !"
Een stem der wrake komt er op in zijn binnenste. „Laat
hen over aan hun lot !" zegt de stem — wat hebben ze
anders verdiend dan verwoesting en ondergang? Dit geslacht
heeft uwe vaderen vervolgd om des geloofs wil; dit geslacht
heeft hen te vuur en te zwaard verdelgd, en nu het zwaard
van den Almachtige boven hun schuldige hoofden flikkert —
nu wilt ge met uw zwakken arm hen beschermen ?"
Wat kan hij het gemakkelijk hebben ! Hij kan de voldoening smaken, dat die godvergeten rentmeester, voordat
hij wordt opgeknoopt, de mate zijner ongerechtigheden vol
maakt, door de honden aan te hitsen op den man , die het
kasteel wilde redden ....
Zoo hij , Paul G a t a u 1, nog één ruk doet aan de poort,
dan komen de honden , en terwijl zij hem willen verscheuren,
kan hij in gindschen kastanjeboom vluchten ....
Hij heeft de handen reeds aan de ijzers der poort gelegd,
maar die zachtmoedige blauwe oogera van T h é o b a 1 d
staren hem weer aan. Hij laat de handen zakken — hij
moet T h é o b a 1 d redden tot eiken prijs. Maar terwijl deze
gedachten zijn brein doorkruisen, wordt de poort met een
plotselingen ruk open geworpen , en hij hoort de dreunende
stem van den rentmeester roepen : „Tsa — pak aan!
Pak aan!"
Hij is voor een oogenblik bedremmeld, en hij komt eerst
tot zichzelve, als hij een scherpen hondenbeet in zijn been
voelt. Doch de kordaatheid en de vastberadenheid , die in
de familie G a t a u 1 erfelijk zijn , heeft hij dadelijk terug.
De kastanjeboom is te ver af, om hem nog bijtijds te bereiken,

182
tn terwijl de zes woedende kettinghonden hem voorbij
stuiven , springt hij binnen de poort, deze op het slot werpend.
Hij is thans op het erf van het kasteel , en zoowel de
Tentmeester als de poortwachter zijn een oogenblik verbluft.
Doch de rentmeester heeft de ruwheid , die hij tegenover
minderen gewoon is , al heel gauw terug. „Pak je weg,
schooier !" schreeuwt hij -- „pak je weg , dief!"
Het is meer dan Paul G a t a u l kan verdragen , en hij
verwondert zich , dat hij met deze jonge , gespierde handen,
die jaren lang het harde ijzer hebben bewerkt , dien ellendeling met die dikke , zinnelijke lippen niet worgt.
Die aantasting van zijn eer , dat „dief" is voor hem onuitstaanbaar, en terwijl de rentmeester de hand reeds uitstrekt,
om de poort te openen , roept hij met een stem , schor van
hartstocht en toorn : „Blijf er af, schurk !"
„Wie is het?" vraagt de poortwachter met zijn norsch
gelaat , „hij komt me zoo bekend voor !"
„Die rekel ? De zoon van den kalen hoefsmid op het dorp ;
een vuile revolutionnair — dat is hij !"
Het raam op de eerste verdieping wordt opnieuw met
geweld opengeworpen , en de Graaf roept in een uiterste
drift : „Wat is dat nu weer ? M é 1 a c , wat gaan de honden
toch te keer buiten de poort ?"
„Die schooier hier is het erf binnengedrongen, mijnheer
de Graaf, en hij heeft er de honden buiten gesloten."
„Wat wil dat individu ?"
„'t Is een dief! een inbreker !"
„Gooi hem in het hok -- bij Gil Valent in , den strooper,
en laat mij nu verder als 't u belieft met rust !"
Het kookt en het bruist in P a u l's gemoed als in een
stoommachine met belaste veiligheidskleppen. Hij wil het den
Graaf zeggen , dat hier een schandelijk onrecht wordt gepleegd ;
hij wil het hem vertellen , dat hij , de Graaf, slechts links
in plaats van rechts behoeft te zien , om het lot te aanschouwen,
dat dit kasteel bedreigt. Hij wil het uitroepen , het uitschreeuwen , dat de Graaf op het punt staat, om een onher-
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stelbare misdaad te begaan , maar hij kan de woorden niet
over de lippen krijgen.
Het overkomt hem meer bij heftige gemoedsaandoeningen;
zijn tong is als verlamd , en slechts een gorgelend geluid
komt uit zijn keel.
En op dit oogenblik gaat het raam weer dicht ....
Maar luisteren zal de Graaf; Paul G a t a u 1 wil het , en
hij zal er den Graaf toe dwingen.
De poortwachter is naar een der bijgebouwen gegaan om
Roger en T o 1 n o n, de beruchte boschwachters, te wekken, en
P a u 1 grijpt een zwaren steen. De rentmeester wil hem tegenhouden, maar de jonge , krachtige smid geeft hem een
stomp tegen de borst , dat hij tegen den muur tuimelt , en
in het volgende oogenblik vliegt de steen door het raam op de
eerste verdieping , dat de glasruiten rinkelend naar beneden
komen.
Dezen keer wordt het raam niet opengeschoven , maar
op hetzelfde oogenblik, dat de twee boschwachters verschijnen,
om Paul G a t a u 1 te boeien , is de Graaf er ook.
Hij is ternauwernood gekleed , en hij moet de treden der
trap zijn afgesprongen inplaats van afgedaald — zoo gauw
is hij beneden.
Hij heeft in zijn hand een geesel , die bij strenge strafoefeningen wordt gebruikt ; er staat schuim op zijn mond , en
zijn gezicht is verwrongen van woede.
Hij strekt den vinger uit naar Paul G a t a u 1, dien hij
herkent.
„Is dat de misdadiger ?" vraagt hij.
„Ja," antwoordt de rentmeester — „dat is hij."
„Is het waarheid waarvan u de rentmeester beticht ?"
vraagt 'de Graaf, en de jonge smid , die zijn spraakvermogen nog niet terug heeft , blijft stom.
„Ontkleedt hem !" roept de Graaf met een stem , die zelfs
den rentmeester angst aanjaagt , en de boschwachters grijpen
den jongen smid. Doch zij kunnen het alleen niet af, en zoowel
de poortwachter als de rentmeester moeten hen bijstaan.
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„Ontkleedt hem dan toch !" brult de Graaf — „wat doet
gij er lang over , ezels !"
Het is nog nooit gebeurd , dat hij eigenhandig een misdadiger heeft gegeeseld, maar de toorn, de verontwaardiging, de
woede zijn dezen keer tot een hoogte gestegen, dat hij de wraak
der geeseling aan geen ander wil overlaten.
En de ongelukkige Paul G a t a u 1 blijft stom. Hij verdedigt
zich als een wanhopige , en de handlangers van den Graaf
scheuren hem de kleeren van het bovenlijf, om maar gauw
klaar te zijn.
„Zoo is het goed !" zegt de Graaf — „houdt hem nu stevig
vast !" en hij ziet den naakten rug van zijn slachtoffer , dat
daar kreunt en steunt als een mensch, die op het punt is
te stikken.
De stem van den Graaf is veranderd ; nu hij de verschrikkelijke strafoefening zal toedienen , heeft hij zijn kalmte terug
gekregen , doch deze kalmte is in hare ijzigheid nog schrikwekkender dan die toorn van zooeven.
„Nu zij God uw ziel genadig !" roept hij , en hij grijpt
den geesel vaster.
„Houdt hem vast -- houdt hem dan toch vast , ellendelingen !" schreeuwt hij, maar deze vier mannen, in de kracht van
hun leven , zijn niet in staat , om den jongen hoefsmid vast
te houden. Hij rukt zich los met de woestheid van een
ongetemden beer , en met den rug tegen den ringmuur geleund,
staart hij zijn beulen aan met vlammende oogen.
En het is op dit oogenblik , dat voor het raam met de
verbrijzelde ruiten een bleek jongensgelaat zichtbaar wordt, en
dat gezicht geeft den mishandelde het spraakvermogen terug.
„Jonker," schreeuwt hij , „wanneer ge zien wilt , hoe uw
vader den man doodgeeselt , die bij de steengroeve zijn leven
waagde , om dat van hem en van u te redden, dan kom gauw !"
„Paul — Paul Gatau1!" roept de jongen met klagende
stem -- „het is toch niet waar ?"
„Jonker, kom en zie , of het geen waarheid is ! Bezie mijn
naakten rug -- ziet gij dan niet , dat zij de kleeren van
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mijn lijf hebben gescheurd ? Dat hebben zij zoo pas gedaan
op bevel van uw vader, die misschien wel zoo goed zal zijn ,
met de doodgeeseling te wachten, totdat gij er bij tegenwoordig zijt !"
De Graaf heeft daar den geknoopten geesel in de hand ,
maar Paul G a t a u 1 heeft ook een geesel , en dat is zijn
ontboeide tong. Er ligt in zijn woorden een bitterheid , die
niet te beschrijven is , en de Graaf, die langzaam tot zich
zelve komt , krijgt een duister voorgevoel van de ongehoorde
wreedheid , die hij op het punt staat te plegen.
„Wat kwaamt ge doen ?" vraagt hij , uit zijn razernij
ontwakend.
„Ik was gekomen , om u te waarschuwen. Eigenlijk niet
u , want gij zijt wreed en hard , maar uw zoon den Jonker."
„Waarom waarschuwen ?" vraagt de Graaf.
„Omdat dit kasteel bedreigd wordt -- de noordelijke
horizon is rood gekleurd van de vlammen der brandende
kasteelen !"
„De kerel is gek geworden ," barst de rentmeester uit met
een schaterlach — „het zijn gewone vuren , veldbranden ,
die men elken zomer ziet !"
„Mijnheer de Graaf," laat de rentmeester er op volgen :
„zou het niet het beste zijn , om een paar stevige touwen
te halen?"
„Ja," zegt Paul G a t a u 1: „dat zou het beste zijn. Ik
zou me immers voor den tweeden keer kunnen losrukken —
bindt me vast , en geeselt me dan dood; dat is het beste !"
En hij is op dit oogenblik , terwijl de kleeren van zijn
lijf zijn gescheurd , en hij daar staat met ontblooten rug,
indrukwekkend , omdat hij het recht aan zijn zijde heeft.
De Graaf staart naar den noordelijken horizon , met den
rug naar de anderen gekeerd , en de rentmeester zegt : „Vindt
u niet, mijnheer de Graaf, dat die rekel den geesel dubbel
en dwars heeft verdiend ?"
„Zwijg!" buldert de Graaf, terwijl hij zich heftig omkeert.
„Bij den levenden God ! het ware betamelijk , zoo ik A die
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drie-en-dertig slagen toediende, die ik Paul Gat a u 1 had
toegedacht, en ik weet nog niet , wat ik doen zal !"
„Hij heeft gelijk -- Paul G a t a u 1 heeft gelijk," laat hij
daarop volgen ; „dat zijn geen veldbranden daar in het noorden -- dat zijn brandende kasteelen !"
En de sterke Graaf wordt bleek , terwijl hij dit zegt , en
ook de anderen verbleeken.
Nu wordt de stormklok geluid in het dorp en haar angstig
geklep vervult den stillen nacht.
„Wat beteekent dat ?" vraagt de Graaf.
„Het volk wordt te wapen geroepen!" antwoord Paul
Gataul.
„Jean Fare, Matthieu Germain en ik waren gezonden , om met u te onderhandelen, maar de manier,
waarop de rentmeester hen heeft afgesnauwd , heeft het volk
blijkbaar doodelijk beleedigd, en zij zullen zich wreken."
„Wie is de aanvoerder ?" vraagt de Graaf op kalmen toon.
„Claude Valentin."
„Heeft die kerel niet in Amerika gevochten ?"
„Zoo is het."
„Is hij de broeder van Gil Valentin?"
„Dat is hij."
Er volgt een korte pauze , waarop de rentmeester , die niet
van scherpzinnigheid is ontbloot, de opmerking maakt : „Zij
zullen Gil Valen tin vrij willen hebben."
„Wat bedoelt ge daarmede ?" vraagt de Graaf op scherpen toon.
„Er zou in het ergste geval toch wel iets op gevonden
kunnen worden , om hem vrij te laten — hoor toch die
noodklok eens aangaan!"
„Wien vrij te laten ?"
,,Gil Valentin, mijnheer de Graaf!"
De Graaf keert den rentmeester den rug toe, zonder een
woord te zeggen; de zes honden krabbelen met de pooten
tegen de poort van den ringmuur , en het gelui der stormklok loeit door den stillen nacht.
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„Mag ik mij aankleeden ?" vraagt Paul G a t a ul.
De Graaf voelt de bitterheid, die er ligt in deze vraag,
maar het beste , dat in hem sluimert,, komt boven , als hij
antwoordt : „Neen — ik zal het doen; het spijt me zeer,
dat ik me zoo verschrikkelijk vergiste."
Een paar uren later, als de schaduwen des doods hem
reeds omringen, zal hij zich verwonderen, dat hij die bekentenis kon doen, maar hij zal er geen spijt over voelen.
Daar echter roept T h é o b a 1 d met zijn zachte , melodieuze
stem : „Mag ik het doen , mijn vader ?"
De Jonker heeft zich eenige kleeren omgeworpen, en staat
daar op zijn bloote voeten naast zijn vriend, naast Paul
Gataul.
„Wij zullen het samen doen!" zegt de Graaf, en willoos
in de uiterste verbazing , ziet Paul het aan , hoe de Graaf
en de Jonker hem de gescheurde kleederen aantrekken.
De rentmeester loopt in groote opwinding op en neer,
terwijl hij met de vleezige vingers door de zware bakkebaarden strijkt. Het is duidelijk, dat de angst hem te pakken krijgt ; hij blijft plotseling staan voor den Graaf, en
zegt met aarzelende stem : „Met uw welmeenen, mijnheer
de Graaf -- zou u niet genegen zijn tot onderhandelingen?"
„Tot onderhandelingen ?" vraagt de Graaf met opgetrokken
wenkbrauwen; „wat schort je , man -- ik onderhandel met
geen muitend volk!"
Hij zegt deze woorden met gezag en niet zonder waardigheid,
terwijl hij Paul G a ta u 1 de pet reikt , die dezen in de worsteling is afgevallen.
„Waar is M a r t i n?" vraagt hij daarop — „och zoo,
daar is hij al!"
De kamerdienaar komt daar op zijn oude voeten aanstrompelen; hij is naar boven geweest, op den uitkijktoren, en
hij heeft de verschrikkingen van dezen nacht met zijn verzwakte oogen kunnen zien.
Hij moet een oogenblik stilhouden , om op adem te komen,
en dan zegt hij met hijgende borst : „De geheele horizon
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gloeit van vuur , en uit het dorp nadert een troep volks met
flambouwen en toortsen gewapend — is dat op ons gemunt , a
Heer ?"
„Ik denk het wel , Martin !" antwoordt de Graaf op
bedaarden toon ; „komt, mannen , we zullen ons behoorlijk
aankleeden , en hun een waardige ontvangst bereiden !"

HOOFDSTUK XI.

Het antwoord , dat de deputatie zou medebrengen van he t
kasteel , werd door het volk met ongeduld tegemoet gezien,
en toen M a t t h i e u Germain, op de bank onder den
hoogen eik stappende , met zijn scherpe , schelle stem het
resultaat der zending mededeelde , ging er een woest gebrul op.
De golven van den hartstocht gingen hoog onder den
rustigen eik ; de snoode behandeling , door de deputatie
ondervonden , had de verbittering tot het uiterste verscherpt,
en de strijdkreet werd aangehe ven : „Naar de Bastille !"
Die zee van menschen werd grooter , want verscheiden
bewoners der aangrenzende Protestantsche bergwereld daalden
in dezen ontzaglijken nacht van hun bergen neder , om
hulpe te bieden bij de verplettering der tyrannie.
Deze eenvoudige herders waren betooverd door het streven
der' Revolutie. De Revolutie immers zeide , dat er voortaan
geen aanneming zou zijn des persoons ; er zou gelijkheid
zijn ! — vrijheid ! — broederschap !
Er zou vrijheid zijn van consciëntie. Ze bestond thans
ook , dat is waar , doch het was een gedulde en geen door
de wet gewaarborgde vrijheid. Nog maar twee jaren geleden
had de beroemde abt L e n fa n t, die het kleed van den
Jezuïet had afgelegd , maar het hart van den Jezuïet had
behouden , er bij den Koning ten krachtigste op aangedrongen, den Protestanten geen vrijheden te schenken. Hij was
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een gevaarlijk man. Terwijl de Calvinisten het huis der
Bourbons hadden aangekIaagd bij den Heere der heirscharen,
omdat deze Bourbons de valleien en de bergen van Frankrijk
hadden doen weergalmen van de stervenskreten der heilige
martelaren , klaagde deze abt de Bourbons bij diezelfde
Rechtbank aan , omdat zij te slap en te laksch waren geweest bij de uitroeiing der vervloekte ketterij.
Voor vele Protestanten was de keuze tusschen zoo'n
Roomschen Saulus en de Revolutie niet moeilijk , en zoo
de Revolutie zegevierde , zouden de Calvinistische predikers
het in hun eenvoudige bedehuizen ongestraft mogen verkondigen , dat niet de Maagd Maria, maar haar almachtige Zoon de gebeden der menschenkinderen kan verhooren.
Zij zouden hun psalmen ombeschroomd mogen aanheffen ,
en het zou schallen van bergtop tot bergtop :
„De Heer zal opstaan tot den strijd;
Hij zal Zijn haters wijd en zijd
Verjaagd , verstrooid doen zuchten.
Hoe trotsch Zijn vijand wezen moog,
Hij zal voor Zijn ontzaglijk oog,
Al sidderende vluchten!"
C 1 a u d e V a 1 e n t i n was de leider van den opstand ,
en hij en Germain beheerschten den toestand. Mannen
als Jean F a r e waren reeds op zij geschoven ; de middenpartij , die onderhandelen en plooien wilde , had niets meer
in te brengen , en de ultra's , de uitersten, die bij een gewelddadige omwenteling altoos de gematigde partijen overschreeuwen , hadden gezegevierd.
„Waar zijn wapenen ?" riep Germain; „brengt ze hier,
en laat ze scherpen !"
Hij stond bij de smederij , waarvan een helle gloed naar
buiten uitstroomde.
Maurice G a t a u 1 bezat de smidse niet meer ; kapitein
V a 1 e n t i n had er beslag op gelegd in naam van het soevereine volk. Maurice had er op de krachtigste wijze tegen
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geprotesteerd , doch dat gaf niets. Het was een machteloos
protest. Het volk had immers het recht , om alle rechten
te vernietigen ; het was souverein ; het had de plaats van
God ingenomen.
De verklaring , dat er een doode in huis was , hielp evenmin.
„Een doode !" riep de Kapitein „wat geeft een doode ?
Moet de gerechtigheid des volks worden opgeschort , omdat
er een doode is ?"
Hij verwonderde zich , dat baas G a t a u 1 het nietige van
zijn uitvlucht niet inzag ; hij was bekrompen , die Maurice
G a t a u 1, maar hij had ook den vrijheidskamp der Amerikanen niet mede gemaakt.
Germain behoefde niet te vergeefs een beroep te doen op
de wapenen. De boeren haastten zich , om hun wapenen te
brengen : seizen en sikkels , mestrieken , hooivorken en verroeste pieken. De boeren waren vol gewilligheid voor de
groote zaak der Revolutie , want de geest der eeuw had hun
zinnen betooverd , en het vreemde , geheimzinnige vuur , dat
R a c h e f o r t op den eersten avond van zijn wandelingen door
de voorstad Saint-Antoine had gevoeld , verhitte hun brein.
De smederij was in vollen gang , en terwijl grootvader
G a t a u 1 daar in zijn slaapkamer rustig lag met gesloten oogen
en gevouwen handen , was de Revolutie bezig , om met het
scherpe staal den dag der verbroedering te verhaasten.
Er kwam nu meer orde en regelmaat , en het bandelooze geschreeuw hield op. De Kapitein verdeelde de mannen
in groepen , alsof het een krijgstocht gold , en nu en dan
verscheen hij in de smidse , terwijl zijn hooge , rijzige gestalte
die rosbruine baard en dat groote ruiterpistool in zijn gordel
aan zijn wezen een stroeve krijgshaftigheid gaven.
Er waren verscheiden hamers in beweging; zij werden
gehanteerd door M a 1 i n en andere vreemde smidsgezellen ,
die zich bij de Revolutie hadden aangesloten , en het groote ,
suizende vuur van het smidsfornuis overstroomde het dorpsplein met zijn hellen gloed.
De korenmolenaar liet zich niet meer zien. Hij was naar
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zijn huis gegaan, dat op het eind stond van het dorpsplein,
en achter de kleine , duistere ruiten wegduikend , luisterde
hij vol angst naar het volksgewoel.
Hij kon zich nog niet anders voorstellen , dan dat de
opstand, die zich over 't land uitbreidde , een Jacquerie
was, een rij op zich zelf staande opstootjes. Doch daarmede
was hij nog niet geholpen ; hij had den armen man uitgezogen , en of de opstand een Jacquerie of een Revolutie
was, baatte hem weinig, zoo hij werd opgehangen.
Hij zat daar achter de kleine , duistere ruiten , om de
gesprekken af te luisteren, en wat hij hoorde, was weinig
goeds.
„Woont hier de molenaar?" vraagde er een.
„Ja," zeide een ander : „hier woont hij. De bloedzuiger
maakt het ons gemakkelijk , om hem te vinden ; het schild
met den korenmolen er op wijst ons den weg."
„Moet hij opgeknoopt, kameraad ?"
„Opgeknoopt? Neen , dat niet — het is te alledaagsch !"
en de man lachte, terwijl hij dit zeide.
Het liep den molenaar ijskoud over den rug.
„Wat schort u?" vraagde de huisvrouw , terwijl zij met
een brandende kaars binnen kwam : „wat beeft ge toch ?"
„Ik weet het niet ," luidde het antwoord — „ik weet het
niet !"
„Ik denk , dat gij de koorts hebt," zeide zij bezorgd —
„kom, ga naar bed , en ik zal kamillen voor u laten trekken
of vlier van onzen vlierboom. Het is reeds middernacht —
kom , gaat ge nu ?"
„0 vrouw !" barstte hij uit met wanhopige gebaren : „ze
loeren op mijn leven !"
„Op uw leven — wie?"
Als de hemel met goede werken kon worden verdiend ,
dan had deze goede sloof hem verdiend. Zij werd slecht behandeld door haren man; zij kreeg meer beschimpingen
dan goede woorden , en hij had haar meer dan eens geslagen.
Toch was zij zacht en vriendelijk gebleven; zij klaagde
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niet , en zij schold nooit terug. Zij was van den vroegen
morgen tot den laten avond voor hem in het touw, en ofschoon zij bijna honger moest lijden, sjouwde zij als een
lastdier, om zijn rijkdom te vermeerderen.
Veertien dagen geleden had de molenaar den knecht weggejaagd , en nu moest zij mee inspringen op den molen
als er wind was. En toch klaagde zij niet, want zij was
een doorgoede ziel, en zij verschrok bij de wanhopige gebaren van haren man.
„Op uw leven !" vraagde zij — „wie loert op uw leven ?"
,,Het volk — die ellendelingen !" zeide hij. „Ik hoor hun
gesprekken wel — hier achter de horretjes. Zij willen mij
vermoorden — o, het is vreeselijk !" en hij wrong vol wanhoop de handen.
„Vlucht," zeide zij , „en ik zal u helpen !"
Vluchten — hij had er reeds over gedacht. Doch waarheen zou hij vluchten ? Het geheele land was in opstand,
en hij was nergens veilig.
„Ga naar den molen !" zeide zij , „en versteek u daar !"
„Ja," zeide hij , „dat zal het beste zijn !" en hij sloop door
den tuin naar den molen, die zijn wieken als armen uitstrekte.
Doch hij kwam terug, terwijl zijn vrouw, voor een Mariabeeld geknield, luide de hulp van de Heilige Maagd voor
haren man inriep.
Hij stoorde haar midden in haar gebed , en haar ruw aan
den schouder trekkend, zeide hij : „Het zal op de vliering
veiliger zijn."
En hij stommelde , door zijn vrouw vergezeld , in de donkerste duisternis de trappen op. Doch op de vliering was
het weer te licht, want door de dakraampjes viel het volle
schijnsel der maan , en de ongelukkige , rampzalige molenaar
stierf, voordat hij door het onverbiddelijk rad der Revolutie
werd gegrepen, reeds duizend dooden.
„Het zal toch beter op den molen zijn — vindt ge niet?"
vraagde de molenaar, en zijn vrouw, die altijd ja zeide,
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als hij dit wenschte , antwoordde : „Ja , ik denk het ook !"
En hij sloop in de schaduw opnieuw naar den molen;
bij zijn grenzenlooze zelfzucht kwam het niet in hem op,
om aan het lot van zijn vrouw te denken , en schuw omkijkend, als een dief, verdween hij in den molen.
Middelerwijl was de smidse van baas G a t a u 1 vol wapengedruisch , en de vreemde smidsgezellen met hun grimmige
gelaatstrekken voegden er een gepast woord bij , als zij de
sikkels en de zeisen, de mestvorken , de hooivorken, en
de verroeste pieken onder handen hadden gehad.
„Is de hooivork in orde , gezel ?"
„In orde, man — stoot er de tanden maar diep in, hoor!"
„Is de piek in orde , gezel ?"
„In orde , man — zij kan haar taak vervullen, om de
maatschappij van die aristocratische aterlingen te verlossen !"
„Is de bijl in orde , gezel — is ze scherp genoeg?"
„Scherp genoeg, man; zorg jij er nu maar voor, dat er
der tyrannie den kop mee wordt gekloofd !"
Die toespraken hinderden eigenlijk den Kapitein. Hij was
er niet voor , om noodeloos bloed te vergieten ; zoo de Graaf willens was, om het kasteel over te geven, zou het stellig tegen
den wil van den Kapitein zijn , zoo hem of zijn zoon een haar
werd gekrenkt.
Hij stond in de smederij, dicht bij den ingang, toen hem
werd gemeld , dat een edelman hem wilde spreken.
„Laat hem hier komen !" beval de Kapitein — „maar gauw ;
wij hebben onzen tijd noodig !"
De tijd was voorbij , dat de adel den burger kon commandeeren ; de maatschappelijke ordeningen waren geheel verzet,
en de burgers deelden de lakens uit.
Geen twee minuten later trad, door een troep boeren vergezeld , de edelman de smidse binnen, in welks ingang de
Kapitein zich had geposteerd.
R a c he fort hield het paard van den edelman vast bij het
zilveren gebit. Het stond te snuiven en te brieschen , want het
wapengedruisch maakte het onrustig, en de flanken waren
13
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met schuim bespat; want het had den afstand van Baron
F a u r e t s kasteel tot het dorp in vollen galop afgelegd.
R a c he f o r t, de berggids, was aan het benedeneinde van
het dorp en op weg naar C h a r e t t e's woning, toen hij den
Baron ontmoette , en met dezen naar het dorpsplein ging.
De Kapitein keek den Baron met groote verbazing in het
gezicht. En zich tot de gezellen wendend, zeide hij met luide
stem : „Burgers — ziet daar den dubbelganger van den grooten
Washington !"
Er kwam een vriendelijker trek op zijn gelaat , terwijl hij
vraagde : „Wie zijt ge ?"
„Baron Arthur Faurat — hier uit de buurt."
„Baron?" zeide de Kapitein met een glimlach -- „die titel
bestaat niet meer !"
„Hé -- dat is wat nieuws voor mij !"
„Wat hadt ge ?"
„Ik vrees, dat gij kwade plannen beraamt tegen mijn neef,
graaf Clairmont."
„Graaf? Wij kennen geen graven meer — voor God en
voor de Revolutie zijn alle menschen gelijk."
„Ik kom een goed woord inleggen voor mijn neef."
„Denkelijk zijt gij de eenige !"
„Laten wij het onderzoeken , Kapitein !"
„Burger Kapitein als 't u blieft !"
Baron Faurat vond de manier , waarop deze revolutionnaire aanvoerder de vormen van het burgerschap doordreef,
bepaald koddig , maar hij wist zich in den toestand te schikken
en zeide : „Goed dan — burger Kapitein !"
Hij ging in de opening der smidse staan : recht tegenover
den forschen aanvoerder, en het schijnsel van het vlammende fornuis viel op zijn gelaat.
Er bestond een groote moed toe , om hier te staan ; de
Baron waagde zich in het hol van den tijger, en de vreemdelingen , die hem niet kenden , staarden hem aan met onheilspellende , vijandige blikken.
Maar er was geen spoor van vrees op zijn gelaat te lezen;
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het was een open edel gelaat , en op dat voorhoofd troonde
de menschenliefde.
Hij nam een kruk , en klom er op , zoodat hem allen
konden zien , en zijn vriendelijke sprekende oogen rustten
op de menigte.
„Vrienden !" zeide hij , „ik ben hier gekomen , om een
goed woord voor mijn neef in te leggen."
„Wie is je neef?"
„Graaf Clairmont!"
Er volgde een diepe stilte , die iets pijnlijke had , en het
was den Baron onmogelijk , om zich aan dien indruk geheel te onttrekken.
,,Dit plein is vol wapengedruisch — ik zie pieken en
czwaarden; is dit de weg , om den vrede op aarde te krijgen?"
„Vrede den hutten ," riepen een paar stemmen , „en
oorlog den paleizen !"
„Ik wil uwe belangen bepleiten , en een rechte weegschaal houden bij den Graaf — vindt ge dat goed?"
Er volgde een nieuwe , dreigende stilte , en dan barstte
het dorplein uit in den kreet : „Neen , dat niet !"
„Waarom niet ?"
„omdat de gewezen Graaf ons heeft verdrukt — jaren lang !"
„Ge bedoelt den rentmeester !" zeide R a c he fo rt met
forsche stem.
Er ging een gebrul van woede op.
„Ja , die rentmeester !" schreeuwde het volk -- „dat
zwijn — hij moet sterven !"
„En de aristocraten er onder !" riep kapitein V a 1 e n t i n.
Hij had een bewijs van zijn onpartijdigheid willen geven,
door den Baron te laten spreken, maar het was noodig , om het
vuur brandende te houden. En terwijl de Baron zweeg,
sprak hij de dorpelingen krachtig toe. Hij verzekerde hun,
dat het uit was met hun ellende , met hunne verschrikkelijk
hooge belastingen , en dat er volop brood zou zijn voor hen
en hunne kinderen , zoo zij eendrachtig de hand aan den
ploeg sloegen.
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Hij drukte er zijn verbazing over uit , dat zij gebrek
zouden lijden , terwijl de aarde toch overvloed gaf, en hij
begreep niet , waarom de een den hongerdood moest sterven,
terwijl de andere stikte in overdaad. Hij had een ruwe,
tot het eenvoudige gemoed doordringende welsprekendheid,
en hij sprak met een ware en gloeiende verachting over die
geridderde edelen , die de maagden des volks onteerden, en
ze daarna wegschopten van hun poorten.
Ja , dat was het ! Het oogenblik der afrekening was gekomen , en het uur der wrake had geslagen. De zeisen en
de pieken verhieven zich dreigend boven de hoofden der
menigte , en de nachtwind ruischte sterker door het gebladerte
van den ouden eik.
Maar de Baron gaf het nog niet op , en steunend op de
populariteit , die hij bezat , hernam hij : „Verzoent u met den
Graaf, vrienden — doet het om mijnentwil !"
„Baron !" riep een krachtige stem : „ik heb veel voor u over.
Gij hebt mijn vrouw en mijn kinderen voor den hongerdood
bewaard , en ik denk , dat er hier honderden dappere mannen
zijn , die het niet zouden dulden , dat u of een der uwen
een haar werd gekrenkt !"
Er klonken van alle kanten kreten van toestemming.
„Baron F a u r a t is een braaf man ," werd er geroepen;
„hij is altijd een mild en vriendelijk heer geweest !"
„Helpt mij dan," zeide hij— „helpt mij dan dezen éénen keer!"
Hij smeekte , en die vriendelijke , sprekende oogen rustten
op het volk.
Doch het volk was onvermurwbaar.
„Gold het u," zeiden de boeren — „we zouden u helpen met gevaar van ons leven, maar bij den gewezen Graaf willen wij geen
tusschenpersoon , want wij zelven willen met hem afrekenen."
Waren ze dan van plan, om hem te vermoorden?
Neen, dat waren zij niet van plan. Maar de Bastille moest
in puin ; Gil V a 1 e n t i n moest verlost, en de rentmeester
moest onverbiddelijk geofferd aan de gerechtigheid des volks,
aan de lynchwet.
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„Fransche burgers !" riep de Baron in wanhoop -- „is
hier dan niemand , die mij helpen wil , om den Graaf te
redden ?"
„Hier is er één !" riep de onverschrokken R a c h e fo r t , en
achter den Baron zeide een andere stem : „Hier is er nog één !"
Dat was de stem van Maurice Gataul.
Germain keek beiden met ongehuichelde verbazing aan.
„Hebt ge Faurat wel goed verstaan ?" vraagde hij ; „wij
strijden voor de consciëntie-vrijheid , en hij is een fijne
Roomsche — weet ge dat wel ?"
„Baron Faurat is een Christen," zeide Maurice Gataul
met vastberaden stem , „en dat is mij genoeg. Tegenover
de Revolutie staan wij naast elkander; het kan niet anders,
en het mag niet anders !"
Zoo was het. Het kon niet anders , en het mocht niet
anders. Zoowel baron Faurat als Maurice Gataul en
R a c h e f o r t waren tegen de Revolutie , zij stonden op historischen bodem ; zij waren alle drie , al hadden zij den naam
nooit gehoord , onvervalschte antirevolutionnairen.
Uit het volk steeg een luid rumoer op; het begon te
stampvoeten van ongeduld , en het schreeuwde : „Naar de
Bastille !"
„Maak er toch een einde aan , Kapitein !" zeide Germain
met zijn scherpe stem , en de Kapitein gaf bevel , om de
stormklok te laten luiden.
De gelijkenis met den grooten Was h i n g t o n kon den
Baron niet meer baten ; „zwijg !" riep de Kapitein met
harde stem : — „de tijd van praten is thans voorbij !"
En boven den ruischenden eik , boven het dorp met zijn
honderden daken , door de stille vallei luidde de stormklok
met korte , heftige slagen.
Toen werd de Baron zeer bedroefd , en hij wist niet , wie
het beklagenswaardigst was : het kasteel of het dorp. „Arm,
misleid volk !" riep hij --- „de vrucht der Revolutie zal u
niet meevallen !"
Doch niemand luisterde meer naar hem ; de Kapitein was
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reeds uit de smidse verdwenen, en F a u r a t's woorden werden door het tumult, door het stijgende rumoer verzwolgen als onze woorden aan het strand , bij een bruisende zee.
De Kapitein ging rechtop, in een krijgshaftige houding.
Hij was getooid met de breede sjerp, en de cincinnatus-orde
schitterde op zijn borst. Hij wandelde tusschen de dichte
groepen door, en de noodklok gilde in schelle, harde galmen
den opstand uit.
De mannen waren in weinige oogenblikken in tamelijke
orde gerangschikt; de driekleurige vlag scheen hare banen
uit te spreiden als een arend zijn vleugels, en de maan
blonk helder en klaar aan den blauwen, wolkenloozen hemel.
Er ging een klagend ruischen door het gebladerte van
den eik, alsof hij huiverde van angst; het geheele dorpsplein stroomde leeg, en diep ademhalend zeide baron F a wrat: „wat nu?"

HOOFDSTUK XII.

„Ginds ligt de Bastille !" roept kapitein V a l e n t i n; „mijn
broeder zit er te zuchten in een onderaardsch hol -- op
broeders ! wij zullen hem er uit halen met gejuich !"
De anders zoo stille burchtweg, die naar het kasteel leidt,
is nu vol rumoer; de menschen verdringen elkander, om vlug
voort te komen, en het wordt een wedloop, wie het eerst
zijn voeten over den drempel van het kasteel zal zetten.
De stormklok luidt, en haar gelui heeft ook de andere
torenklokken in den omtrek wakker geschud. Die klokken
zijn de hanen der Revolutie, en zij verkondigen den nieuwen
dageraad.
Het gelui komt thans van alle kanten, uit alle dorpen:
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uit de vallei en van de bergen; uit de vier hoeken van den
horizon. De geluiden ontmoeten elkander; zij ijlen elkander
voorbij op de vleugelen van de lucht. Het schijnen levende
wezens; zij beroeren den dampkring, en zij verkondigen aan
de wereld, dat de Revolutie in Frankrijk regeert.
De woede tegen den rentmeester is groot.
„Wij zullen hem met de oorera vastnagelen aan den pranger!" zegt er een ; „wij zullen hem radbraken !" roept een
ander; „ik zal hem met de tanden verscheuren !" schreeuwt
M a t t h i e u Germain, die alle zelf beheersching schijnt verloren te hebben.
De volkshoop is grooter dan straks, toen hij uit den donkeren straatweg te voorschijn kwam, en voor den ouden
kamerdienaar, die weer naar den uitkijktoren is geklommen,
lijkt die volkshoop een reusachtig monster, opklimmend uit
de diepten der hel en dreigend alles te verzwelgen.
Zij gaan daar heen met gejuich en geschreeuw ; de koeien
rijzen verschrikt op in de graskampen, en steken de groote
gehoornde koppen vooruit. De wapenen flikkeren in het
walmende licht der flambouwen, en de verwoesting der
Revolutie trekt voorbij , terwijl heg en struik , vallei en
heuvel zich baden in het zachte licht des hemels.
De verwoedste elementen van het volksleger hebben den
ringmuur reeds bereikt ; Germain is in hun midden, en hij
ziet , hoe de honden luid blaffend opvliegen tegen de poort
van den muur.
„Slaat ze de pooien stuk !" roept een stem.
„Neen," zegt de magere Germain: „wij zullen ze twee
aan twee binden , zooals S i m s o n met de vossen deed , en
wij zullen een toorts binden tusschen twee staarten in het
midden."
Zijn bedoeling wordt onmiddellijk begrepen.
„Wij zullen de brandende toortsen in de korenvelden
jagen van mijnheer den Graaf," schreeuwt een woeste
kerel
„dan behoeven wij ze niet af te maaien!"
Het voorstel wordt met gejuich begroet , en er ontstaat
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dadelijk een woedend gevecht tusschen de honden , en de
revolutie-mannen. De honden leggen het natuurlijk af. Zij
worden door de overmacht overstelpt en gevangen , en half
geworgd , hollen zij met de brandende toortsen achter zich
in dollen angst de belendende korenvelden in.
De droge , doodrijpe tarwehalmen vatten dadelijk vuur;
men hoort het gejank der arme dieren , en achter hen slaan
de vlammen uit. Men ziet de vlammende sporen , die de
honden maken ; de sporen kruisen elkander, en slingeren bliksemsnel in de grilligste richtingen door de graanvelden
heen. Zij verbreeden zich ; de smalle sporen dijen tot vurige
beken, tot rivieren uit , en even als de rivieren in den herfst
buiten hare oevers treden , zoo doen het deze rivieren van
vuur en vlammen ook. Er is niets tegen dit vuur bestand;
de vlammen huppelen over de greppels , over de groene
dorenheggen heen , en dit verschrikkelijk vuur , dat alles
verteert , is een beeld van de Revolutie , die alles verwoest.
De Graaf ziet het vuur , dat zijn tarweoogst verteert,
maar al is hij bleek , hij is vastberaden. Hij heeft alle maatregelen genomen , om het kasteel tegen een overrompeling
te verzekeren , en hij heeft de hoop , het kasteel te houden,
totdat de nationale militie uit de naburige stad dit bandelooze zengen en plunderen zal keeren.
Hij is niet van plan , om den ringmuur , die het erf van
het kasteel afsluit , tot het uiterste te verdedigen , daar de
revolutionnairen hem den terugtocht naar het kasteel zouden
kunnen afsnijden. Maar hij kan voor dien ringmuur toch
een behoorlijken prijs laten betalen , terwijl een krachtig
salvo op een ordeloozen , saamgestroomden hoop volk soms
wonderen kan uitwerken.
De vrouwelijke bedienden van het kasteel : de meiden en
de werksters zitten handenwringend en luide jammerklachten
uitstootend , in de keuken , terwijl de mannelijke ondergeschikten bijeengeschaard staan in de vestibule van het kasteel.
Zij staan daar in het vredige schijnsel der waskaarsen in
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de zilveren luchters. Er wordt niet gesproken. Er heerscht
een somber zwijgen , de oogleden van sommigen trillen ,
en de harten der meesten zijn met angst vervuld. Zij zijn
allen met geweren gewapend : de rentmeester , de vijf boschwachters , de lakeien en de stalknechten : in het geheel
zestien man , de kamerdienaar mee geteld. Maar deze oude
doove stakkert zal weinig uitrichten ; de handen be ven ,
waarmede hij het jachtroer omvat houdt , en zoo Paul
G a t a u l zijn plaats niet inneemt —
Ja , Paul G a t a u 1 -- wat moet er met hem gebeuren ?
Hij staat daar met een verscheurd gemoed. Hij vloekt de
Revolutie , omdat zij met bloed en vuur haar pad teekent,
en hij zegent haar , omdat zij de verschrikkingen der middeneeuwen opruimt. De blos der schaamte kleurt zijn wangen , als hij ziet , hoe die slangen van vuur den graanoogst
van den Graaf verteren , en die blos der schaamte gaat over
in een blos der verheuging , als hij denkt aan de ideale goederen , die de Revolutie brengt : vrijheid , gelijkheid en broederschap. De Revolutie is voor hem een sphinx; hij begrijpt h aar
niet, hij verstaat haar niet. Zij is voor hem vol raadselen en
geheimzinnigheden , en zijn jonge oogen trachten haar gelaat
in de angstigste spanning te vergeefs uit te vorschen.
„Z66 Jonker !" zegt hij.
T h é o b a 1 d heeft hem de hand op den schouder gelegd,
en terwijl hij den jongen smid aankijkt met zijn zachtmoedige, blauwe oogen, vraagt hij : „P a u 1, aan welken kant
staat gij ?"
Het is een verstandige vraag, en Paul G a t a u 1 rijst op
uit zijn dorre, onvruchtbare gepeinzen.
T h é o b a ld heeft hem die vraag reeds eens gedaan : weinige weken geleden, bij den tweesprong met zijn waarschuwend kruis. Paul bleef toen het antwoord schuldig, en hij
moet het nogmaals schuldig blijven, want hij is den tweesprong zijns levens nog niet voorbij.
„Gij kunt niet aan dezen kant staan en aan gindschen
kant !" zegt T h é o b a l d -- „wat wilt ge ?"
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„Ik blijf hier !" antwoordt Paul op bedaarden toon.
Hoe verheugd is de Jonker! Hij reikt zijn vriend de hand
en zegt : „Gij hebt een goede keuze gedaan, Paul -- nu
staat gij aan den rechten kant !"
De Jonker echter vergist zich. Paul G a t a u l heeft geen
keuze gedaan, en zijn hart is zonder gloed, zonder geestdrift. Zoo hij wist, waar de rechte kant was, dan was hij
gered, doch hij weet het niet. En terwijl meer dan één verdediger van het kasteel hem van harte welkom heet, voelt
hij zich vreemd tusschen deze menschen, die de tyrannie
zullen verdedigen.
De Graaf reikt hem eigenhandig een geweer. „Een uitstekend wapen !" zegt de Graaf — „ge zult er pleizier van
hebben!"
Paul zet het neer — in een hoek.
„Wilt gij niet mede vechten ?" vraagt de Graaf vol verwondering ; „zoo ge niet vechten wilt, wat doet ge dan hier?"
,,Over den Jonker waken !" zegt P a u 1.
Ja, dat is het. Niet een beginsel, maar een persoon is
hier in het spel, en terwijl hij als scherpschutter voor de
revolutionnairen een geduchte vijand zou zijn, zal hij niets
doen, dan het leven van den Jonker beschermen.
Maar kan hij niets beters doen? Wil hij het lijdelijk aanzien, dat hier een groote moord zal plaats hebben ? Want
daarop zal het toch wel uitloopen, als er geen onderhandeling, geen bespreking plaats heeft...
„Hoor dat canaille eens aangaan!" zegt de Graaf, terwijl
hij bedaard eenige druppels olie laat vallen in het slot van
zijn prachtig jachtgeweer — „hoor toch dat gebrul!"
„Ik ga hen spreken !" zegt Paul op vastberaden toon.
„Gij ?" vraagt de Graaf met groote verbazing; „het geeft
niemendal — zij zullen toch niet naar u luisteren !"
„En zoo zij naar mij luisteren ?" vraagt de jonge hoefsmid.
„Dan baat het toch niemendal, want zij zullen hun voorwaarden stellen, en ik onderhandel met geen muitend
volk."
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„Dat ligt voor uwe rekening !" herneemt P a u 1 met groote
vrijmoedigheid.
Hij opent de buitendeur , en de hooge stoep overschrijdend,
haalt hij de korte ladder, die tegen de duiventil is aangezet.
Rij plaatst ze tegen den ringmuur, dicht bij de poort, en
onbekommerd om het getier van den woesten volkshoop,
verschijnt hij met het bovenlijf boven de poort.
Hij staat daar in het volle licht der maan , en Germain
herkent hem onmiddellijk.
„Stilte!" schreeuwt hij -- „wat heb je, P a u 1? Ben je een
verrader geworden ? Open de poort, als gij nog bij ons
behoort !"
„Dat zal ik niet doen," antwoordt Paul met vaste stem,
,,maar wat wil jullie eigenlijk? Wat is uw bedoeling?"
„Dat weet je zelf opperbest !" roept G e r m a i n , „want
gij waart lid der deputatie."
„Blijft ge bij die voorwaarden ?"
„Volstrekt niet !" roepen eenige tartende gezichten. „Onze
deputatie is schandelijk beleedigd —"
„Dat kan de Graaf niet helpen."
„Hij zal er ons zijn leedwezen over betuigen, dat de deputatie zoo schandelijk is behandeld ; Gil V a l e n ti n moet
, een schitterende voldoening hebben , en M é 1 a c moet ons
onmiddellijk worden uitgeleverd."
„Ja , M é 1 a c !" schreeuwt een vrouw, wier lange , zwarte
baren als slangen om haar bleek en vermagerd gelaat kronkelen — „geef ons M é 1 a c , opdat hij sterve !"
Zij heeft de vuisten gebald , en er ligt in hare stem een
haat, die in zijn bitterheid het hart van Paul G a t a u 1
met schrik vervult.
„M é 1 a c! M é 1 a c !" schreeuwen honderden stemmen —
,,geef ons dien fielt, dat zwijn, dien ellendeling!"
Het volk lijkt razend; de haat tegen den Graaf verzinkt
in het niet bij den haat tegen den rentmeester, en die vrouw
met haar losse, zwarte haren is een furie, die de menigte
met haren adem heeft aangeraakt.
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Het rumoer wordt zoo groot , dat Paul G a t a u 1 zich
niet meer verstaanbaar kan maken, en terwijl hij neerdaalt
van de ladder, klinkt het schorre geschreeuw van het woedende volk hem in de ooren als het gehuil van dol geworden
honden in hun hokken.
Hij werpt de ladder tegen den grond , en keert naar de
vestibule terug , waar de anderen zijn.
Zij hebben alles verstaan , want de Graaf had de buitendeur opengestooten, en de oogen van den rentmeester fonkelen als de oogen van een wild dier, dat een uitweg zoekt.
Zij staan daar in de ruime, luchtige vestibule, op den
wit marmeren vloer , terwijl het licht der waskaarsen hun
bleeke gelaatstrekken verlicht.
Zij staan daar in somber zwijgen : de meesten hebben een
gevoel, alsof zij naar de slachtbank moeten, en door de dikke
muren heen klinkt het gejammer der vrouwelijke bedienden.
„T o 1 n o n, ga ze halen !" zegt de Graaf.
„Wat hebben wij aan het gegrien van die vrouwspersonen ?"
antwoordt de ruwe boschwachter; „mijnheer de Graaf —
laat hen vluchten, en wij zijn van dien ballast verlost !"
De Graaf knikt met het hoofd.
„Ik vind het goed," zegt hij — „misschien is er nog kans
door de tuindeur !"
Zoo gaat Tolnon dan heen, om der jammerende vrouwen
een uitweg te wijzen, terwijl de rentmeester zich het haar
van zijn bakkebaarden zou hebben kunnen uitrukken van
spijt , omdat hij deze kostelijke, eenige kans om te ontsnappen,
heeft laten voorbijgaan.
,,Zoo'n Tolnon, zoo'n ezel van een boschwachter is mij
voor !" mompelt hij in zich zelve , en als de Graaf even later
vraagt : „Waar blijft T o 1 n o n ?" antwoordt de 'rentmeester
met den bittersten spijt, omdat hij de plaats van Tolnon
niet heeft ingenomen : „Die Tolnon — die verrader ! U
ziet hem natuurlijk nooit terug, mijnheer de Graaf!"
Doch hij heeft het woord nauwlijks over de lippen , of
de zware star van den boschwachter wordt achter gehoord ,
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en even later voegt T o 1 n o n zich weer bij de anderen : in
de vestibule.
„De vrouwspersonen zijn dan toch in veiligheid !" zegt
hij — ,,bij alle heiligen ! wat zaten ze in den knoei !"
„Is de tuindeur nog vrij ?" vraag de rentmeester.
„Neen ," antwoordt Tolnon — „nu niet meer. De vrouwen
waren net in de struiken verdwenen, toen een bende muitelingen ze bezette."
„Dat kan toch niet ," zegt de rentmeester met wantrouwende blikken; „hoe kunnen de muiters de tuindeur bezetten , zoolang zij niet op het erf zijn ?"
„Zij zijn om den ringmuur heengeloopen; ze hebben de
tuindeur van buiten bezet."
De rentmeester stoot een schreeuw uit van angst, maar
T 0 1 n o n roept : „Hoor -- ze gaan de poort rammeien!
Hoor , mijnheer de rentmeester ! hoe zij er op doffen !"
Hij is een ruwe maar dappere kerel, en hij beeft niet,
al wordt het gerammei op de poort van den ringmuur al
heviger en geweldiger.
Doch de meesten beven, en bij niemand is de angst duidelijker op het gelaat te lezen dan bij den rentmeester.
Zoolang hij een uitweg ziet, schijnt hij moedig en vastberaden, maar bij het hooren van die doffe donderslagen en
dat woedende geschreeuw : „M é 1 a c! M 61 a c! kom te voorschijn !" knikken zijn knieën.
„Waarvoor zijt ge bang?" vraagt de Graaf met grenzenbooze verachting — „denk je, dat ik je zal overleveren aan
de handen van het volk?"
„Mijnheer de Graaf!" smeekt de rentmeester — „weet ge
nog geen uitweg ?"
„De uitweg naar de hel blijft altijd open !" zegt T o 1 n o n
met een breeden grijnslach.
Doch de Graaf antwoordt niet en hij gaat op een afstand
van den rentmeester staan, want thans, nu hij de lafhartigheid van den hutirling ziet, schuwt hij dezen, zooals
men het ongedierte schuwt.
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In een aanval van afschuw rukt hij den rentmeester het
geweer uit de bevende handen; „ik wou, dat ik je nooit
gezien had," zegt hij met snerpende stem — „ga uit mijn
oogen , lafaard !"
En de rentmeester doet het. Deze man , die den arme
heeft verdrukt, en de Graaf aldoor tegen het dorpsvolk
heeft opgehitst, heeft alle besef van eigenwaarde verloren.
De vrees , de schrik doet zijn gestalte krimpen , en hij staat
te klappertanden van angst.
De buitendeur is wijd open, en de Graaf houdt de poort
in het oog, terwijl het razende volk ze beukt met palen en
zware steenen.
Doch de poort is hecht en sterk , en zij weerstaat de
bestorming.
„Zij zullen daar lang werk hebben," zegt de Graaf met
een grimmigen lach ; „die uilskuikens — waarom klimmen
zij niet over den muur ?"
„Doch het zal zacht aan tijd worden !" laat hij er op
volgen, en zijn ondergeschikten wenkend, gaat hij naar
buiten, naar de hooge, blauwzerken stoep.
De anderen volgen hem , en hij schaart ze op een rij ,
want de officier komt bij hem boven. T h é o b a 1 d staat
naast zijn vader , en heeft uit eigen beweging het geweer
genomen, dat de rentmeester niet waardig was.
„Geeft nu acht!" zegt de Graaf; „zoo gauw als de poort
bezwijkt, of als die schooiers den muur beklimmen, dan
geeft ge vuur op mijn bevel. Niet eerder en niet later! Let
goed op; blijft koelbloedig en bedaard, en het kasteel is
behouden !"
Zij staan met het geweer gereed, om vuur te geven, maar

Paul staat daar met gekruiste armen, met een verscheurd
gemoed , en hij hoort het gerammei op de zware eiken poort
als de golfslag der triumfeerende zee tegen den dijk.
De weerstand, dien de poort biedt, vermeerdert de woede,
en elkander oplichtend , verschijnen vijf, tien , twintig
hoofden boven den ringmuur.
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Zij slaan de handen vastberaden over den muur heen ,
en in het volgende oogenblik komen zij er met het bovenlijf
reeds over heen.
„Vuur!" commandeert de Graaf; drie klimmers ploffen ,
met het hoofd omlaag, als zandzakken neer op het erf, en
de muur is schoongeveegd.
De strijdlust van den Graaf ontwaakt. „Ziet ge we 1 ?"
zegt hij ; „zoo moet men doen, om de overwinning te beh alen,
doch de poort — mannen , de poort !"
„De poort bezwijkt !" jammert de rentmeester — „zij
bezwijkt !"
Zij beeft als een dijk op het oogenblik, dat het water
hem te machtig wordt, en onder een donderend gejuich
vliegt zij uit hare sloten.
„Vuur!" commandeert de Graaf met vaste stem , terwijl
het sombere monster , dat de kamerdienaar als uit de diepten
der hel zag oprijzen, met een woest gehuil het erf overstroomt — „vuur!"
Doch nu gebeurt er iets verschrikkelijks ; slechts de kleinste
helft geeft vuur, en de anderen, met de stalknechten voorop,
loopen tot den vijand over.
De Graaf knerst op de tanden, terwijl hij dit ziet ; „die
schooiers, die ellendelingen ," schreeuwt hij met woedende
gebaren.
Wat zij daar doen, is in zijn oog hoogverraad, en had
hij er kans toe gezien, dan had hij ze op staanden voet
doodgeschoten +-- allemaal!
Maar hij heeft wel aan iets anders te denken; hij moe t
met zijn onderhoorigen terug naar de vestibule en hij schu ift
de zware grendels voor de buitendeur, terwijl Tolnon ze
bovendien met een eiken dwarshout afsluit. En daar achter
die zware eiken deur hoort men het gedraaf van honderden
voeten, een luid geraas en getier en de verschrikkelijkste
verwenschingen.
Na de onverwachte vlucht der meesten is het getal der verdedigers klein geworden ; het zijn twee boschwachters, de lakei
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L a z a i r e , de koetsier Pierre en de Graaf met zijn zoon.
„Gij ook nog hier, Pierre?" vraagt de Graaf op vriendelijken toon — „gij valt mij mee, koetsier !"
;,Och mijnheer de Graaf," zegt Pierre — „met uw welmeenen : heeft u niet een slokkie voor mij ? Die ellendige
stroopera daar buiten behoeven toch niet alles op te zuipen !"
„Gij zult champagne drinken," zegt de Graaf -- toe, Martin,
haal eens eenige flesschen uit den wijnkelder, met de noodige
glazen!"
En als Martin het heeft gedaan, schenkt de Graaf zelf in;
zij staan daar in het schijnsel der kaarsen van de vestibule,
en de parelende wijn fonkelt in de kristallen glazen.
Zij drinken op de overwinning, doch T h é o b a 1 d doet
niet mee en Paul G a t a u 1 evenmin , terwijl de rentmeester,
als door God en menschen verlaten, zich in een hoek der
vestibule heeft neergezet.
„Waarom schieten we niet een partij van die honden dood ?"
vraagt Tolnon— „hoor eens het geloei van dat vee onder
de ramen!"
De ramen zijn hoog boven den grond, maar zij zijn tegen
een bombardement met steenera niet bestand, en rechts en
links rinkelen de ruiten.
„We zullen een verdieping hooger gaan ," zegt de Graaf,
„en het erf van voren schoon vegen !"
Zij klimmen de twee en dertig treden hooge trap op; zij
posteeren zich voor de ramen , en in de schemering van bet
maanlicht — het front van het kasteel ligt in de schaduw —
stoot Paul tegen den steen, dien hij naar binnen heeft
geworpen.
De Graaf kijkt naar beneden. De revolutionnairen beginnen
reeds de voordeur te rammeien, en bij dat gezicht ontwaakt
zijn toorn.
„Schiet dood !" roept hij — „Schiet dood !"
Tolnon gaat naar een ander raam ; hij trapt met de zware
laarzen de ruiten stuk , en uit twee ramen knallen de schoten.
Het is een kunst om mis te schieten; het erf is zwart
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van menschen , en er vallen dooden en gewonden. Het volk
staart met woedende gebaren naar dat sombere , in de schaduw
gehulde front, waaruit die kleine vlammen flitsen; bij eiken
knal stort er een revolutionnair met een zucht of een vervloeking neer, en met den kreet : „Verraad , verraad !" stuiven
-de anderen weg.
Zij gunnen zich geen tijd , om hun dooden en gewonden
mede te nemen. Zij stormen er over heen; zij vertrappen ze
onder hun bespijkerde zolen , en spoedig is er in de open
ruimte tusschen den ringmuur niets meer te bespeuren dan
een vijftal dooden en een zevental zwaar gewonden , die de
lucht met hun gekerm vervullen.
Doch de furie met hare lange , zwarte haren is er ook.
Zij staat daar onverschrokken tusschen de dooden en de
gewonden in , de gebalde vuisten dreigend opgeheven tegen
het kasteel.
„M é 1 a c , M é 1 a c !" schreeuwt zij — „waar ben jij , opdat
ik je de oogen uit het hoofd rukke ?"
Roger, de boschwachter , legt op haar aan , doch de Graaf
slaat den loop van diens geweer naar beneden.
„wij, vechten tegen geen krankzinnigen!" zegt hij--„laat dat !”
Doch M é 1 a c , die beneden was gebleven, vlucht naar boven,
want de angst voor die waanzinnige vrouw heeft hem te pakken , en hij stommelt langs de duistere trap naar de kamer,
waar de verdedigers van het kasteel zich hebben opgesteld.
En de rentmeester kruipt weg in den uitersten hoek , als
een woest dier, dat geen uitweg weet. Zijn oogen fonkelen
van angst, en in deze crisis van overspanning zou hij in
staat zijn geweest , om een moord op den Graaf te begaan,
ten einde zijn eigen leven te redden.
Een zwerm duiven fladdert voor de ramen.
„wat beteekent dat ?" vraagt de Graaf, en Paul G a t a u I ,
het raam open schuivend, steekt er het bovenlijf ver uit.
„Ze zijn bezig, om de duiventil in brand te steken," zegt
hij — „ze stapelen er bossen stroo tegen aan, en er stijgt
rook omhoog."
14
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„Hoe jammer, dat hier geen zijraam is !" zegt de Graaf -„wij zouden ze wegschieten als musschen !"
„we moeten zuinig zijn met de ammunitie !" waarschuwt
Roger — „we hebben niet te veel !"
„Dat is waar !" antwoordt de Graaf. „Blijft jullie hier , en
ik zal op den uitkijktoren eens poolshoogte nemen."
Hij gaat naar het duistere portaal, waar de trap is, en
klimt met vaardigen tred den uitkijktoren op. De krijgshaftige
geest zijner voorvaderen is over hem vaardig geworden, en
hij denkt aan niets dan aan strijd en overwinning. Doch als
hij boven op de nauwe trap is gekomen , en door het getraliede
kleine raam naar beneden staart, wordt hij door een gevoel
van droefheid en smart overstelpt. De duiventil staat in
brand en honderden duiven fladderen angstig om de uitslaande vuurvlammen heen. Een angstig getjilp wordt gehoord ; half verstikt door den rook , vliegen de duiven op,
om de zuivere lucht te hebben, doch dan dalen zij weer
neer in de opkronkelende rookzuilen om hun nestjongen te
redden. Zij zetten zich neder op het dak der til; zij verbranden hun pooten, en terwijl zij vol, angst rondscharrelen bij
de openingen, waar zij hun jongen kunnen vinden, storten
zij met verzengde vleugels op den grond.
Er is weinig volk bij de duiventil, maar verder naarachter daar klinkt de dreunende stem van den Kapitein en
de schelle stem van Matthieu Germain. Het gonst er
van de menschen, en de Graaf kan alles duidelijk zien,,
want het achtererf is bijna daghelder verlicht door de maan.
Hij ziet de menschen sjouwen met stroogarven, met takkenbossen , met alles, wat maar brandbaar is. Het wordt tegen
het stalhuis opgestapeld, en een smidsgezel steekt er met
een flambouw den brand in. Daarnaast staat het kleine huis
van den poortwachter ; het heeft een rieten dak , en bij de
droogte van dit dak is één toorts voldoende , om het huis
in lichte laaie te zetten.
Zware rookwolken legeren zich boven het kasteel en de
brandstichters steken spookachtig af tegen het licht der uit-
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slaande vlammen. Het is een chaos van donkere gedaanten ,
die af en aan loopen. Zij zijn luidruchtig en woest; zij zijn
zoo bedrijvig als duivels en hun oogen vlammen van bloeddorst.
Zij scheppen behagen in hun arbeid. Het geknetter der
vlammen , het gerinkel der barstende ruiten en het boven
alle beschrijving akelig gehinnik der paarden, die levend
in de stallen moeten verbranden : zij hooren het — zij lachen
er om. Het zijn geen menschen meer; het zijn satans -- de
razernij der vernieling heeft hen aangegrepen.
Onder aan de nauwe trap staat T h é o b a 1 d, roepend:
„Mijn vader -- kom gauw! Ze zijn bezig om de voordeur
in brand te steken."
De Graaf snelt de nauwe trap af, en in de kamer gekomen ,
waar zich de anderen bevinden, ziet hij , hoe een paar teertonnen tegen de voordeur worden opgestapeld.
„Wat?" zegt hij — „kunnen jullie met jullie geweren, met die
dubbelloopen , den omtrek der voordeur niet schoon houden ?"
„Dat canaille geeft ons geen kans ," zegt de lange La z ai r e ,
de lakei, om hun een blauwe boon in d'r corpus te jagen —
ze hebben een scherm gemaakt !"
Dit scherm bestaat uit een draagbaar dak van dikke eiken
planken, waar niet licht een kogel doorheen dringt , en
door dit scherm gedekt, worden de brandstoffen zorgvuldig
gerangschikt.
Het gelaat van den Graaf verduistert, terwijl hij dit aanziet , en op hetzelfde oogenblik voelt hij een snerpende pijn
aan den linker arm.
„Waar komt dat schót vandaan?" vraagt de Graaf, en
P a u l antwoordt : „Van achter den ringmuur !"
Daar valt een tweede schot, en La z a i re valt met doorschoten borst vlak voor de voeten van zijn heer neder.
„Daar ginder achter den ringmuur schuilt een scherpschutter ," zegt de Graaf --- „komt, mannen, wij mogen dien
rekel niet het plezier doen, om ons weg te kegelen één voor
één !" en zij verwijderen zich van de ramen.
Middelerwijl is het onder aan de voordeur beginnen te
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branden , en de rook stijgt als een zwarte nevel op voor de
groote breede ramen.
„Wij moeten weer naar beneden !" zegt de Graaf, „want
hier richten we niets meer uit, en we zullen het kasteel
verdedigen voet voor voet !"
En de verdedigers van het kasteel gaan weer naar beneden;
zij dalen de hooge trap af, en zij bereiken de vestibule ,
waar de kaarsen rustig branden in de zilveren luchters.
De arm van den Graaf bloedt hevig; het bloed kleurt het
witte marmer , en T h é o b a 1 d is vol onrust.
,,Laat ik uw arm verbinden!" smeekt hij, doch de Graaf
schudt het hoofd.
„'t Is niets , mijn jongen ," zegt hij vriendelijk — „slechts
een schampschot !" en zonder de wond te verbinden , laat
hij den ouden Martin een doek vast om de mouw leggen,
om het bloeden te stelpen.
Paul staat vlak bij de voordeur, en hoort een geheimzinnig geknetter, terwijl de deur op sommige plekken splijt,
een dunnen rookwalm doorlatend. Daarop volgt een oorverdoovende slag , die al de echo's wakker roept in het
kasteel , en de sterke deur begint het op te geven.
De Graaf opent een klein raampje, en lost onmiddellijk
zijn dubbelloop midden onder het volk.
Daarop grijpt hij T o l n o n's geweer, en lost nogmaals
twee schoten. Er stijgt een kreet van woede op uit de
menigte, en een piek wordt door het raampje geschoven.
Het kan niet meer dicht, en het schijnsel der kaarsen beweegt zich in den tocht.
„De trap op !" roept de Graaf: — „het wordt tijd ! Wij
zullen de trap tot het uiterste verdedigen !" en de verdedigers klauteren de twee-en-dertig treden op.
Als zij nu boven aan de trap staan , elk oogenblik het
bezwijken der voordeur wachtend, vraagt de Graaf: ,,Waar
is Paul G a t a u l ? Daar net was hij nog flier !"
Niemand weet het , doch geen vijftien seconden later is
er Paul.
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„Hier ben ik !" zegt hij. En meer zegt hij niet. Hij heeft
het geweer van den lakei in de hand; zijn wangen zijn
bleek , maar hij schijnt den gevaarlijken tweesprong zijns
levens voorbij te zijn.
Zij staan boven aan de trap, in het duistere portaal, en
daar beneden kwijnen de kaarsen in de zilveren luchters.
De voordeur kan het onmogelijk nog twee minuten uithouden,
en het verschrikkelijk gebons en gehamer weergalmt in de
hooge gewelven met een kracht, alsof er de helsche geesten
zijn los gebroken.
., Staat, mannen, staat !" roept de Graaf met luid klinkende, krachtvoile stem — „voor God, Koning en Vaderland!"
Het is de oude strijdleuze der Fransche ridders, als zij
van hun hoog gebouwde kasteelen, in het volle harnas en
door hun lijfknechten gevolgd , neerdaalden , om het schoone
Fransche land te verdedigen , en de Graaf roept die leuze
nog eens voor den laatsten keer met een sterke, machtige stem.
Daar barst de deur uitéén , en in rook en vuur houdt
de Revolutie haar intrede in het grafelijk kasteel.
Maar zij doet het niet ongestraft; van uit het sombere
duistere portaal bliksemt de dood den aanvallers tegemoet,
en van de vijfde , de tiende , de twintigste trede storten zij
naar beneden : met doorschoten borst, overstroomd door bloed.
M a li n, de smidsgezel , echter is niet te keeren. Hij stormt
over de gevallenen heen , en den zwaren hamer zwaaiend ,
bereikt hij het duistere portaal.
Het is zijn dood. De Graaf stoot hem den dolk tot aan
het gevest in de keel, en met een snik, een zwakken zucht
rolt M a l i n naar de diepte.
„De trap is behouden!" zegt de Graaf — „mannen, laadt
snel de geweren !"
Aan de onverschrokkenheid der handvol verdedigers doch
niet minder aan de bandeloosheid van het saamgestroomde
volk is het te danken, dat de trap behouden is. Sinds de
eerste rookwolk opsteeg heeft kapitein V a l e n t i n trouwens
alle zeggenschap over het volk verloren, en terwijl de ver-
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dedigers opnieuw laden , stroomt het razende volk uit de
vestibule naar de belendende vertrekken. Zij dansen door
de zalen, waar geen burger ooit zijn voet mocht zetten. Zij
slaan de ruiten stuk; zij vernielen de buffetten; zij halen
met hun scherpe messen diepe sneden door de prachtigste
schilderijen. Zij vernielen alles , wat zij in handen kunnen
krijgen; al de onrechtvaardigheden, sedert eeuwen tegen
het volk begaan, moeten in dezen éénen nacht worden gewroken , en deze vaste overtuiging herschept onnoozele halzen
in brieschende satans.
„Weg met de Bastille !" schreeuwen zij — „weg met de
tirannen !"
Door een overgeloopen stalknecht geleid , hebben zij den
kerker van Gil V a 1 e n t i n gauw gevonden; zij trappen de
deur in, en hij springt uit zijn hok op als een panter, die
de vrijheid ruikt.
„Dat is flink gedaan , mannen !" zegt G i 1; „jullie waart
lammelingen , omdat ge den dikken rentmeester toestondt,
mij mee te slepen , maar nu ben jullie mijn vrienden , hoor!
Waar is M é la c , waar is die ellendeling?"
En de vrouw , de krankzinnige furie , schreeuwt : „M é I a c,
M é 1 a c — kom gauw , want wij hebben dorst; wij moeten
uw bloed drinken , zwijn !"
G i 1 wordt in triumf naar zijn broeder gebracht.
Om de waarheid te zeggen, zijn zij nooit groote vrienden
geweest, want G i 1 dronk vroeger reeds een stevigen borrel,
en de Kapitein , die onder L a f a y e t t e een belangrijk deel
van den Amerikaansche vrijheidsoorlog heeft medegemaakt,
is onder de strenge Puriteinen versterkt in zijn meening,
dat een denkende man meer waard is dan een drinkende man.
Doch G i l's bevrijding is een zegepaal der Revolutie, en
de Kapitein drukt hem hartelijk de hand.
„Wees welkom, broeder !" zegt hij , „in den heiligen strijd
voor vrijheid en recht , en zooals gij verlost zijt uit de
handen der tyrannie , zoo worde het geheele volk verlost!"
De menigte omstuwt den strooper; ze wenschen hem
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geluk; eenige jonge kerels nemen hem op hun schouders,
en dragen hem onder een oorverdoovend lawaai en gejuich
naar buiten, waar zijn vrouw hem staat te wachten.
„Ze blijven lang weg !" zegt de Graaf.
„Ze komen nog vroeg genoeg !" antwoordt R o g e r.
Eh de Graaf geeft den boschwachter gelijk. Zijn hoop op
ontzet vermindert, en nu de roes van den strijdlust over
is, komt er een sombere stemming over zijn ziel.
Het zwaarste weegt hem zijn zoon. Zoo hij zijn kind in
veiligheid wist , zou hij voor zijn geslacht en voor zijn
Koning moedig in den dood gaan, maar dat kind — de
laatste afstammeling van het roemrijke geslacht der Clairmont's — vervult zijn ziel met kommer en angst.
Hij tikt P au 1 G a t a u l in het duistere portaal op den
schouder, en neemt hem mede naar de belendende kamer,
waar het lijk van den lakei ligt : voor de gebroken ruiten
van het raam.
De Graaf kijkt even het raam uit; voor het front van het
kasteel is geen levend wezen te zien, doch de rook hangt
er als een donkere mist.
„G a t a u 1," vraagt daarop de Graaf, „wilt ge voor den
Jonker zorgen ?"
„Ja," antwoordt Paul G a t a u 1— „ik heb het u reeds
gezegd."
„Zelfs met gevaar van uw leven ?" vraagt de Graaf.
„Als ik voor den Jonker zorg, dan versta ik het niet
anders, dan dat ik er mijn leven voor waag, mijnheer de
Graaf!"
Opnieuw komt de geprikkeldheid bij Paul G a t a u 1 boven,
terwijl hij dit zegt : die onuitroeibare proletariërtrots, dien
hij heeft medegenomen binnen de muren van het kasteel.
Ja , dat ergert hem , dat de Graaf in het aangezicht des
doods nog geen waren blik heeft op het feit, dat er adellijken zijn met een burgerlijk hart, en burgerlijken met een
adellijk hart. Hij moet het nog vragen , of Paul G a t a u l
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wel trouw zal zijn; het is de geest der steengroeve , die door
die vraag heen schemert.
Doch Paul vergist zich, hij is onrechtvaardig. De liefde
voor zijn kind doet den Graaf zoo spreken, en de hand op
P a u l's schouder leggend , zegt hij met ernst en waardigheid :
„Gij vergist u, wanneer gij denkt , dat ik u wantrouw ; het
kostelijkste, het dierbaarste, dat ik bezit, vertrouw ik u toe."
De mensch , de vader komt bij hem boven , en er zijn
tranen in zijn stem.
„Ik zal mij uw vertrouwen waardig betoonen," antwoordt
de jonge smid op warmer toon, terwijl zij samen terugkeeren
naar het duistere portaal.
Het licht der kaarsen verheldert nog altijd de ruime vestibule, en haar schijnsel valt rustig en vredig op de dooden.
Eén ligt er op de negende trede , van onder af geteld ; met
de hand aan de leuning en het hoofd voorover. Het lijkt
een sjouwer; zijn plunje is kaal en versleten, en hij heeft
een bont gelapte muts op het hoofd. P a u l's kogel vond
hem, tusschen de oogen; de plek is niet te zien, want het
hoofd ligt voorover alsof de man bij het klimmen door den
slaap was verrast. Maar Paul weet het wel , want hij legde
op den man aan , en op zoo'n korten afstand was het voor
een scherpschutter als de jonge hoefsmid onmogelijk , om
mis te schieten.
De andere treden zijn vrij, doch op de eerste, de onderste
trede rust het hoofd van M a 1 i n , den smidsgezel. Het hoofd
ligt achterover , terwijl de romp , met de beenen over elkander
geslagen, in een kromme houding op den wit marmeren
vloer ligt.
Zijn verglaasde oogen staren star naar boven; zij schijnen
nog in den dood van een bitteren, onuitblusschelijken haat
te branden; en zijn buis, zijn broek , de wit marmeren vloer
onder hem — 't is alles vol bloed.
Paul telt nog twee andere dooden op den vloer der vestibule, terwijl de gewonden blijkbaar zijn weggebracht.
Maar één doode ligt onder de trap, en daarom kan Paul
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hem niet zien. Hij was doodelijk gewond , en sleepte zich
met zijn laatste krachten naar dien duisteren hoek achter
de trap, evenals een hond, die een donkere plek opzoekt,
als hij den dood voelt naderen.
De kaarsen branden nog, maar zij kwijnen in de zilveren
luchters, en terwijl een frissche windtocht vaart door de verbrijzelde deur, gaan zij uit, één voor één.
De vestibule ligt nu geheel in de donkerte ; het is er huiveringwekkend stil, doch uit de andere beneden-vertrekken
komt een geloei en gedaver van stemmen.
„Hoe jammer , dat de kaarsen zijn uitgegaan ," zegt Pierre
de koetsier -- „er moet nog een volle flesch champagne in
de vestibule staan !"
En hij lacht -- het is een droevige lach.
„Daar zijn ze !" roept de Graaf -- „mannen geeft vuur!"
En de geweerschoten knallen; niet alleen uit het duistere bovenportaal, maar ook uit de sombere, angstwekkende
diepte, die plotseling wordt overheerd door de revolutiemannen.
En dezen keer verdedigt de Graaf met zijn getrou wen te
vergeefs de trap. De aanval is te sterk; met het gehuil van
hongerige wolven stormen de muiters, de Kapitein vooraan,
de trap op.
„Ik ben gewond !" schreeuwt R o g e r, maar Pierre zegt
niets, en stort naar beneden; met uitgestrekte armen.
De Graaf grijpt T h é o b a l d bij den schouder.
„Hierheen," zegt hij , en hij duwt hem in het belendende
vertrek.
En de anderen moeten volgen — er is niets aan te doen.
Uit de diepte komt het op : dat onweerstaanbare geweld , die
stormvloed van de Revolutie. De dreunende stem van den
Kapitein komt boven alles uit, en als een vloedgolf, als een
springvloed overstroomt de Revolutie de trap.
De verdedigers zijn echter gered , en Roger zit in een
hoek der kamer allerlei onzin uit te kramen.
De vrome Martin knielt bij hem neder , terwijl daar
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op het portaal de zegezang der Revolutie wordt uitgebruld, zegt Martin: „Willen wij bidden , Roger?"
Maar Roger verstaat hem niet; hij begint al tastend de
knoopen van zijn bruin wambuis te tellen, en hij weet niet,
of het er negen of tien zijn. Hij lacht, omdat hij de fout
niet kan ontdekken, en hij lacht al harder, zoodat het akelig
is om aan te hoorera in het schemerdonker.
,,Willen wij bidden ?" vraagt de oude kamerdienaar , en
Roger antwoordt: „Bidden — waarvoor bidden? vertel mij
nu eens , of het er negen of tien zijn — geen mensch kan
dat uitmaken !"
Hij slaat de handen uit in de lucht boven zich en zijn
gelach gaat over in doodsgereutel.
„Doe open !" schreeuwt een stem van buiten.
„Wie roept dat ?" vraagt de Graaf.
„Gil Valentin!" zegt Paul Gataul.
„Zoo — die strooper ! Hij is dus vrij — enfin , het doet
er niet toe!"
„Doe open !" schreeuwt hij met sterker stem , en er wordt
reeds een breekijzer tusschen den deurpost en de deur
geschoven.
„Ze schijnen wel haast te krijgen!" zegt de Graaf.
„Doe open !" brullen tien , twintig kerels , en de bloeddorst
trilt in die woeste; schorre stemmen. Het portaal , de trap,
de geheele vestibule schijnt opgepropt met menschen, die
hun wraak aan den Graaf maar bovenal aan diens rentmeester
willen koelen, en uit de diepte krij scht de krankzinnige vrouw :
„ M é l a c, M é l a c— waar zit gij , schenner der vrouweneer ?"
„Het is geen sterke deur," zegt de Graaf — „zij kan elk
oogenblik bezwijken !" en hij gaat naar de andere deur, die
toegang geeft tot de balkonkamer.
Het aantal der verdedigers is klein geworden. Behalve de
Graaf en zijn zoon zijn er niemand meer dan Paul Gataul
en Tolnon, want de rentmeester, die met groote schreden ,
als een wild dier in zijn ijzeren kooi , op en neerstapt , is
voor de verdedigers niets dan een ballast.
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Doch de angst, die ons arm menschenhart zoo licht kan
overrompelen , tast thans T h é o b a 1 d aan.
Hij staat vlak bij P au 1; hij heeft het geweer weggezet.
op de spanning., die zijn teer lichaam heeft geschokt , is de
inzinking gevolgd, en die wangen, zooeven van strijdlust
,gloeiend, zijn zeer bleek geworden.
„0 P a u l," fluistert hij — „hoor toch dat gebrul!"
Hij heeft in het schemerdonker, dat aan de breede kasten,
aan de hooge vazen, aan den kunstig uitgesneden schoorsteenmantel een spookachtig aanzien geeft , P au 1' s hand
gegrepen, en Paul voelt, hoe koud die smalle, kleine
jonkerhand is.
„Zou het niet helpen , Paul, als ik tot hen eens van
Jezus sprak?"
Van Jezus...
„0 neen, Jonker, dat gaat nu niet; zij zijn te woest."
„Ja, dat denk ik ook ," zegt T h é o b a 1 d op droeven toon;
.,,J e z u s en de Revolutie -- dat komt niet bij elkander !"
Op het portaal schijnt de hel losgebroken te zijn.
„Doe open," schreeuwen de woestelingen; „mijnheer de
Graaf — we dorsten naar uw bloed, en naar dat van uw
zoontje, dat gij hebt gekleed van ons bloedig zweet!"
„0 Pau 1," fluistert T h é o h a l d — „moet ik nu sterven?"
Hoe klagend klinkt die stem ! hoe droevig staan die zachte,
blauwe oogen ! En de Jonker , die toch nog maar een kind
is, siddert over al zijn leden. Hij moet sterven — nog in
dezen nacht, en hij schrikt voor den ontzaglijken dood.
Het is niet te verwonderen; de dood is een Koning der
verschrikking, en al is het reeds duizenden jaren geleden,
dat deze gedachte is uitgesproken, zij heeft nog niets van
haar vreeselijkheid verloren.
„0 P a u l !" fluistert T h é o b a 1 d— „moet ik nu sterven?"
Tolnon hoort dien gesmoorden angstkreet.
„Wij zullen zoovelen van die schurken meenemen naar
het vagevuur, als maar mogelijk is ,!" zegt hij , en dat is
'T 0 1 n o n s troost. Dat is alles , want hij weet van God noch
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gebod. Hij is ruw en dapper. Als musketier heeft hij vroeger
onder den Graaf gediend, toen deze officier was , en de dapperheid , die hem toen kenmerkte , bezit hij nog. Hij begrijpt
wel, dat er op geen uitkomst valt te rekenen, zoo hij den
Graaf trouw wil blij ven , doch het komt niet bij hem op ,
om zijn heer in den steek te laten en er van door te gaan
als die schavuiten van stalknechten. Hij blaast van woede
en jaloezie, als hij er aan denkt, dat die schooiers daar op
het portaal morgen aan den dag naar hartelust zullen kunnen
losbranden op de herten van het grafelijk bosch , en stond
het aan hem , hij liet het kasteel met dat revolutionnaire
gebroed op staanden voet in de lucht vliegen.
Neen To 1 n o n kan den Jonker niet troosten. Doch de
Graaf kan het evenmin, want de grondbeginselen, waarop
het ware Christendom berust, zijn hem vreemd en slechts
de vormen, de doode sintels zijn overgebleven. Misschien
zou Martin een goed woord kunnen spreken , maar hij heeft
T h é o b a l d's zachten angstkreet niet gehoord en slechts
Paul G a t a u l schiet er over.
Paul kent het psalmvers, dat zijn voorvaderen zongen,
als zij wandelden door het dal der schaduwen des doods.
Ja, hij kent het , en het is hem , of hij de aangrijpende
woorden opnieuw hoort ruischen:
„Bezwijkt dan ooit in bittre smart
Of bangen nood mijn vleesch en hart,
Zoo zult Gij zijn voor mijn gemoed
Mijn Rots , mijn Deel , mijn eeuwig Goed !"
In dat lied snikten de Hugenoten hun geloof, hun hoop
en hun liefde uit , voordat zij hun leven uitsnikten onder
de grimmige sabels der dragonders.
Doch Paul G a t a u 1 staat niet , waar die geloofshelden
stonden. En hij kan den Jonker niet troosten , want zelf
mist hij den eenigen troost in leven en in sterven. Had hij
geloofd, dan zou hij dit arme , ten ondergang gewijde kind
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hebben gewezen op den Heiland , die de overwinnaar is des
doods en hij zou met T h é o b a 1 d hebben gebeden, want
het gebed is de heilige telefoon tusschen God en den mensch.
Maar hij staat daar niet. Hij is een twijfelaar, terwijl wie
tot God komt, moet gelooven, dat Hij is, en dat Hij een
belooner is dergenen , die Hem zoeken.
Dat is het geloof, en op dat geloof komt alles aan. Zijn
moeder zegt, dat het geloof de eenvoudigste zaak is der
wereld , en zijn vader spreekt het niet tegen.
„Indien een kind tot den vader gaat," pleegt Maurice
G a t a u 1 te zeggen, „en om eene gave vraagt, dan gelooft
het in de hartelijke toegenegenheid van zijn vader. Dat is
geloof; dat is vertrouwen."
Doch daarop heeft Maurice wel eens iets laten volgen,
dat Paul in de uiterste verwarring bracht. Dit namelijk,
dat het geloof is een gave Gods, en dat dit groote mysterie
eveneens in het gewone leven is uitgebeeld, daar het kind
vertrouwen krijgt tot zijn vader door het zien van de vaderhand , die het kind beschermt , en door het zien van het
vaderoog, dat vol liefde waakt over het kind.
Zoo kan hij T h é o b a 1 d dan niet troosten , maar zie , al
beeft dit kind voor den ontzaglijken dood , het zal behouden
worden, want er is iets goeds in zijn hart voor den Heere.
Wonderlijk zijn Gods wegen.
Hij is ten gerichte gezeten over de C l a i r m o n t s, en zij
zullen ondergaan in den stormvloed der Revolutie, verpletterd door Zijn almachtige hand. Er komt een einde aan dit
trotsch geslacht; lang voordat de zon, die straks verrijzen
zal , hare middaghoogte zal hebben bereikt , zal het geslacht
der C 1 a i r m o n t s zijn uitgeroeid van den aarbodem , en
de jonge T h é o b a 1 d zal dood , zielloos nederliggen.
Zoo zullen Gods rechtvaardigheid en Zijn gerechtigheid
zich verheerlijken in ontzagwekkende gerichten , maar Zijn
genade zal zich verheerlijken in het aannemen van den laatsten Clairmont. Deze Clairmonts, die de Hugenoten
zoo bitter hebben vervolgd, gaan onder, maar hun laatste
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spruit is een uitverkorene , want wonderlijk zijn 's Heeren
wegen, en wie kan Zijn gangen verstaan ?
„0, Paul!" fluistert T h é o b a l d met wijd geopende , van.
angst trillende oogleden : „moet ik nu sterven?"
Hij dringt tegen Paul aan als een schuw vogeltje , dat
den havik ziet, hoog in de lucht; een onmetelijk medelijden
overstroomt Pau 1's hart, en in het vuur van dit brandende
medelijden versmelt het laatste spoor van zijn onrechtvaardigen protelariërtrots als een ijle vlasdraad. Hij legt den
gespierden arm vol broederlijke teederheid om T h é o b a 1 d's
hals , en met die onverschrokkenheid , die erfelijk is in het
geslacht der Gat a u 1 s , komt het troostend over zijn lippen:
„Gij zult niet sterven , Jonker , maar leven , ik zal u verdedigen met mijn laatsten druppel bloed !"
„Doch kom nu !" zegt hij , het jachtgeweer vaster omklemmend -- „het wordt tijd !" en T h é o b a 1 d aan de hand
nemend schaart hij zich naast de anderen aan den ingang
der deur, die toegang geeft tot de balkonkamer.
Geen twee minuten later barst de deur uit haar paneelen;
een scherp salvo davert als een donderslag door het vertrek, dat
de kalk van de muren spat, en het volgende oogenblik staan
de verdedigers van het kasteel in hun laatste wijkplaats
Met toortsen en flambouwen stroomen de vijanden de kamer,
door den Graaf ontruimd, binnen. Hun vernielzucht is opmerkelijk. Geroofd of gestolen wordt er weinig , doch de
vernielzucht gaat alle perken te buiten. De rossige vlammen
der flambouwen weerkaatsen zich in de prachtige Venetiaansche spiegels , die met hamers worden verbrijzeld , en de
marmeren buste van Lode w ij k X I V , dezen bitteren vervolger der Protestanten, wordt onder de heftigste smaadtaal.
uit het raam gesmeten.
Het maanlicht valt vol en warm in de balkonkamer, die
tevens de slaapkamer is van den Graaf en zijn zoon ; het
is er bijna daghelder, en het vertrek heeft dien vredigen,
weemoedigen tint, die in zoo'n verwonderlijke tegenstel-
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ling is met het woeste geloei in de aangrenzende kamer.
De oude kamerdienaar ligt geknield te bidden; men hoort,
zijn zuchten, zijn roepen.
„Houd maar op !" zegt Tolnon op zijn ruwe manier -„'t geeft niets — we gaan toch allemaal naar 't vagevuur!"
Doch de Graaf wil zulke taal niet hoorent „als gij nog
eens zulke woorden uitspreekt," zegt hij op uitdrukkelijken
toon , „dan ligt uw ontslag gereed — denk daarom Tolnon i'r
En Tolnon zwijgt, alsof hij bang is voor zijn ontslag.
De rentmeester schijnt thans zijn crisis van angst te boven
te zijn; „mijnheer de Graaf," zegt hij bedaard, „ik was daar
straks wat zenuwachtig, maar het is nu over — hebt gij
geen wapen voor mij ?"
De Graaf kijkt hem verrast in het gelaat. Hij neemt uit
een secretaire een zwaar ruiterpistool , en reikt het den
rentmeester zwijgend over.
Daarop opent de Graaf de glazen balkondeuren en begeeft
zich op het balkon , door de anderen gevolgd.
T of n on wijst op de kamerdeur, die men tracht in te
trappen.
„Is ze sterk ?" vraagt Tolnon, en de Graaf antwoordt:
„Zij houdt het licht tien minuten langer uit dan de andere,
maar sluit de balkondeuren , opdat ik een oogenblik van
dat helsche geraas verlost ben !"
Tolnon sluit de balkondeuren , en het geraas is nu aanmerkelijk getemperd.
Het is nog nacht , maar de morgenster blinkt reeds, en
in het Oosten schemeren de eerste ochtendstrepen in gouden
gloed. Beneden hen -- op korten afstand — ligt het meer.
Het riet beweegt zich als in een droom; aan den oever liggen
de ranke roeibootjes zacht aan hun touwen te drijven, en
de schaduwen der grijze wilgen rusten haast onbeweeglijk
op het stille water.
„Wat heerlijke nacht !" zegt Paul als tot zich zelve , en
de Graaf, die zijn woord heeft gehoord , antwoordt : „Ja ,
een heerlijke nacht !"
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Doch deze vredige nacht wordt door de menschen ontwijd.
De maan spiegelt zich in bloed en tranen ; een brandreuk
vervult de lucht , en wolken smook en rook stijgen naar boven.
Paul ziet , hoe de Graaf van onder een bank een rol sterk
touw neemt , en het met het eene eind aan een der ijzeren
spijlen van het balkon bevestigt.
De jonge smid kijkt nieuwsgierig naar elke beweging, die
hij maakt, en zijn verwondering stijgt op het hoogste , als
de Graaf zegt : „ T h é o b a 1 d , ik zal u met dit touw naar
beneden laten zakken ; als gij beneden zijt , dan zal Pa u 1
G a t a u 1 u volgen. Paul zal de roeiboot nemen , en samen
zult gij het kasteel van baron F a u r a t trachten te bereiken."
Paul is ten zeerste verrast. hij wil liever leven dan
sterven , en de kans om T h é o b a 1 d en zich zelven te redden ,
grijpt hij aan met stil gejuich.
„Doch de tuindeur -- zij is toch bezet?"
„Neen," zegt Tolnon, „ze is niet bezet ; ik verdacht onzen
dikken rentmeester daar straks van vluchtplannen , en daarom
zeide ik , dat de tuindeur door de muiters was bezet."
Zoo ligt de redding dan in de onmiddellijke nabijheid, en dit
onnoozele stuk touw is kostbaarder dan een keten van goud,
want het verbindt Paul G a t a u 1 opnieuw met het leven.
Daar de tuindeur onbezet is, wordt de ontsnapping mogelijk ,
en daar de muiters nog niet op het achtererf worden gezien,
kan de vlucht onmiddellijk geschieden.
P au 1 volgt met zijn oogen reeds den afstand , dien hij
heeft af te leggen.
Eerst krijgt men twintig passen open erf, door de maan
verlicht , daarop de boomgaard met zijn donker geboomte ;
.de woning van den tuinman , die tijdelijk afwezig is, en vervolgens een partij dichte struiken , aan welker einde een
tuindeur in den ringmuur is aangebracht. Is deze tuindeur
gepasseerd , dan voert een pad door een wildernis van jong
eiken hakhout naar het meer , en de vluchtelingen zijn gered,
als zij dit pad hebben bereikt.
Het touw is er bepaald met voorbedachten rade neerge-
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legd, en niemand dan de Graaf zal het hebben gedaan. Hij
heeft deze catastrophe blijkbaar voorzien , en zijn maatregelen
genomen , om zijn kind te redden ; Paul G a t a u 1 begint
den Graaf van een nieuwe zijde te leeren kennen, en hij
wordt getroffen door diens zorg voor zijn eenig kind.
Doch het geeft niets. Dit touw laat aan den jongen hoefsmid even de zoetheid des levens proeven , om het afscheid
van dit leven te bitterder te maken. Het is sterk genoeg —
dat is waar; maar het is even nutteloos als een verkoolde
vlasdraad -- dat is ook waar.
„Gaat gij met ons mede ?" vraagt T h é o b a ld en zijn vader
zegt : „Neen, mijn kind — ik blijf hier."
„Dan blijf ik ook hier!" zegt de Jonker.
Er fladderen een paar duiven voorbij; hare vleugels zijn
gezengd door den vuurgloed, die de duiventil heeft verteerd,
en met angstig gekir zetten zij zich neder op de balustrade
van het balkon.
Overigens is hier alles rustig; uit het bosch komt het lied
des nachtegaals , in wonderbare trillers het lied uitsnikkend,
,dat deze aarde beroert.
En de Jonker zegt tot zijn vader : „Ik blijf, waar gij blijft !"
en hij bezegelt daarmede het lot der C l a i r m o n t s.
Hij kijkt zijn vader aan met zijn lieve blauwe oogen, en
terwijl de maan daar in stillen vrede heen wandelt langs
de breede heirbanen des hemels , wordt het vaderhart van
den Graaf ontroerd.
In oneindige liefde rust zijn blik op dat teedere kindergelaat.
„Het bloed der C 1 a i r m o n t s kan zich niet verloochenen!" zegt hij langzaam, en hij kust zijn kind.
En hij hoopt op een uitredding -- niet voor zich zelven
maar voor zijn kind. Zoo wreed zullen de beulen niet zijn,
om dat kind te vermoorden, en Paul G at a u 1 zal den
Jonker in veiligheid brengen — ja, zoo zal het gaan ...
„Komt," zegt hij met luide , klankvolle stem — „we mogen
de heeren der Revolutie niet laten wachten !" en de balkondeuren openend, treedt hij de kamer weer binnen.
15
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Het rumoer wordt sterker. Er wordt met hamers tegen
de deur gebeukt. „Doe dan open , aristocratisch gebroed !"
gillen vrouwenstemmen.
De deur buigt van het geweld, maar de Graaf had wel
gelijk, toen hij zeide, dat ze sterker was dan die andere
deur. Zij buigt, zij knarst, maar zij houdt het nog.
„Waar is de rentmeester ?" wordt er geschreeuwd — „waar
is hij ? Wij willen hem met onze nagels openscheuren;
wij willen hem ter verantwoording roepen : dien bloedzuiger,
dat zwijn!"
„Martin," zegt de Graaf op bedaarden toon , „steek de
kaarsen aan -- ik wil het slot van mijn geweer nog eens
onderzoeken !"
Hij moet het twee keeren zeggen , want de oude kamerdienaar is erg doof, en met zijn bevende handen ontsteekt
Martin voor den laatsten keer de kaarsen van den prachtigen
driearmigen kroonluchter.
Het licht der kaarsen en het licht der maan verheldert
de groote, ruime kamer. De muren zijn overvloedig versierd
met kostbaar Vlaamsch tapijtwerk en donker eikenhout;
van datzelfde hout zijn de kasten vervaardigd en de gebeeldhouwde ledikanten zijn wonderen der kunst.
De Graaf heeft nu licht in overvloed : hij onderzoekt aant van het geweer , en werpt een paar keeren
sfo
het slot
een toornigen blik op de kamerdeur , zooals wij naar een
hondenhok zouden kijken , wanneer de daar vastgelegde hond
ons met zijn gejank verveelt.
„Een paar van die schooiers neem ik nog licht mede naar
de eeuwigheid !" zegt hij daarop — „toe Tolnon en P a u 1!
help mij eens een handje , om een flinke barricade te maken !"
En er wordt een soort borstwering gemaakt van de canapé,
van de met leder bekleede stoelen en van de massieve tafels
van oud notenhout.
Daarop haalt Tolnon een ijzeren staaf uit een hoek van
de kamer, en hij mompelt : „Ze zullen er nog van lusten,,
die schooiers !"
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„Wilt ge er ook één ?" vraagt hij aan G a t a u l , en het
is het eerste woord, dat hij met dezen wisselt sedert die
ontmoeting bij het edelhert.
„'t Is goed," zegt P a u l , en hij neemt de tweede ijzeren staaf.
De rentmeester is in een verschrikkelijken toestand. Den
plotselingen moed van zooeven is hij weer kwijt, nu de
woestelingen daar aan de deur dorsten naar zijn bloed. Hij
loopt rillend heen en weer — hij huilt. Daarop grijpt hij
in zijn wanhoop een stok; ik zal ze de hersens inslaan !"
zegt hij.
Doch het zijn maar de verschillende openbaringen van
zijn angst; hij is als een wild beest, dat in zijn laatsten
schuilhoek is gejaagd. Hij duikt weg in den donkersten hoek
der kamer; zijn oogen vonkelen, en op dat vaal bleeke gelaat
parelen klamme zweetdroppels. Hij bespiedt zijn lotgenooten;
men zou zeggen , dat hij op het punt is , om hen te bespringen
en te vermoorden.
Doch dat is het niet, en als op een gegeven oogenblik de
oogen der anderen op de kamerdeur zijn gevestigd, waarachter de hel, nadert hij langzaam de balkondeuren.
Zij staan aan , en hij sluipt er door heen. En daarna zet
hij ze weer aan.
Nu is hij weer op het balkon en haalt diep adem. Hij
kijkt schuw rond, in alle richtingen, doch ziet geen mensch.
Hij mag niet talmen, want de Graaf kan zijn afwezigheid
merken en hem terug roepen, terwijl — wat nog erger is —
het woedende volk hem kan ontdekken op het balkon.
Hij onderzoekt de stevigheid van het touw, dat met het
ééne einde aan de balkonspijl bevestigd is, en hij werpt
het touw over de balustrade naar beneden.
Het is lang genoeg; het raakt den grond , en het einde is
tusschen een paar heesters gevallen.
Hijherademt, zooeven had de woedende angst al het menschelijke uit zijn gelaat weggewischt, doch de angst wijkt
voor de spanning, voor de hoop. En hij. verliest geen oogenblik , om den tocht te ondernemen. Hij stapt over de balu-
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strade heen, en langzaam daalt hij , zich stevig vasthoudend
aan het touw.
Het getier in de andere kamer is iets getemperd , doch
het schijnt zich te verplaatsen : men hoort het thans van
den achterkant van het erf.
„Wat is dat daar achter voor een tumult ?" zegt de Graaf,
en terwijl hij de balkondeuren openstoot, om er naar te
zien , vermist hij den rentmeester. De anderen volgen hem ,
en ziedaar , als een donkere , zwarte vlek hangt de rentmeester
aan het gespannen touw tegen den muur.
Hij beweegt zich niet; hij hangt daar roerloos, terwijl uit
de diepte ruwe kreten oprijzen.
„Hierheen!" wordt er geroepen -- „hier heen !'r
Het zijn een partij revolutionnairen, met den woesten G i l
V a l e n ti n aan het hoofd , die met flambouwen en toortsen
gewapend, een nieuwen toegang zoeken tot het kasteel, en
zich thans naar de tuinmanswoning wenden.
De rentmeester kijkt naar beneden ; hij ziet de seizen en
de sikkels, de hooivorken en de mestrieken met hun scherpe
punten onheilspellend flikkeren in het maanlicht. Doch de
woestelingen zien hem niet ; in hun dolle zucht, om de tuinmanswoning in brand te steken, hollen zij het touw voorbij.
Met hun toortsen steken zij het rieten dak in brand; het vat
onmiddellijk vuur -- zij krijgen verstand van brandstichten.
„Als we nu maar dien M é 1 a c , dien bloedzuiger hadden !"
schreeuwt Gil Valentin.
De rentmeester heeft eenige oogenblikken stil , onbeweeglijk
gehangen, als een kruisspin aan haar rag , maar nu daalt
hij weer. De korte , zware gestalte komt scherp uit in den
helderen maneschijn; zij is als een kluwen in elkander gekrompen , om zoo klein mogelijk te toonen. En zij daalt ....
De Graaf ziet den rentmeester.
„Daar gaat M é 1 a c !" roept hij , en in een opwelling van
verontwaarding grijpt hij het touw.
„Hij wil ons lot niet deelen ," zegt hij -- „ik zal het hem
leeren, den ellendeling !"

Doch hij bedenkt zich.
„Laat hem gaan!" zegt hij bedaarder — „wat heb ik ook
met zoo'n lafaaard te maken !" en hij laat het touw , dat hij
reeds had gegrepen , los.
De brandstichters komen nu terug van de tuinmanswoning,
die in brand staat, zij zwaaien met hun flambouwen, hun
wapenen , en Gil kijkt naar boven , naar het balkon.
Hij heeft de verdedigers op het balkon stellig gezien.
„Als wij ladders hadden ," zegt hij — » dan wist ik
het well"
„wij bestormden het balkon!" zegt een man, die naast
hem staat.
„De ladders zijn verbrand," zegt een der overgeloopen
stalknechten; ze hingen tegen de wagenschuur."
„Is er niet ééntje overgeschoten?"
„Niet ééntje!"
De rentmeester staart naar beneden : in die moordwapenen,
die dorsten naar zijn bloed. En hij hangt weer stil , onbeweeglijk — als een kruisspin aan haar rag, wanneer zij onraad
merkt.
„'t Is jammer !" zegt Gil V a l e n t i n, en dan loopt hij
door, terwijl zijn arm den struik raakt, waarin het einde
van het touw rust.
De rentmeester staart naar de diepte , waar de doodsgevaren hem tegengrijnzen; de spieren van zijn armen beven
van inspanning en vermoeidheid, doch het gevaar gaat voorbij.
De brandstichters hebben hem — verwonderlijk genoeg ! —
niet ontdekt , en hij daalt opnieuw ..... hij daalt .....
De afstand van den beganen grond is geen twaalf, geen
tien voet meer.
„Daar komt een aap aan!" schreeuwt plotseling een jongen
in de achterhoede -- „een aap ! Daar langs dien muur ! Kijkt
eens, jongens -- een aap !"
De hoofdtroep heeft reeds den hoek van het kasteel omgeslagen , doch de achtersten kijken om , blijven staan en
schreeuwen : „warempel — een aap!"
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De hoofdtroep, die reeds den hoek heeft omgeslagen, loopt
door, maar nu hoort Gil V a 1 en t i n denzelfden jongen
roepen : „'t Is geen aap — 't is de rentmeester !" en in woeste
opwinding holt de troep terug.
De rentmeester bemerkt het vreeselijk gevaar, en worstelt
langs het touw weer omhoog, doch zijn krachten begeven hem.
„Trekt het touw op!" schreeuwt hij naar boven — „redt
mij , redt mij !"
De Graaf is naar de kamer gegaan , om naar de deur te
zien; Théobald ging mee, en slechts Paul Gataul en
Tolnon staan buiten.
T o l no n en Ga t a u l grijpen naar het touw , doch de
revolutiemannen hebben reeds het benedeneind in handen,
en de strijd om het leven van den rentmeester duurt kort.
Er hangen tien, twintig menschen aan het benedeneind
van het touw , en het eenige, wat Paul en Tolnon kunnen
doen , is te verhoeden , dat de balkonspijl wordt afgerukt.
„Om Gods wil — helpt mij 1" schreeuwt de rentmeester
met schorre stem, maar zij kunnen niet, want de overmacht
is te groot.
Hij kijkt naar beneden — hij staart in die van woede
fonkelende oogen; in die seizen en sikkels , in die hooivorken
en mestrieken , wier scherpe ijzeren punten hem toeroepen:
„Kom — wij wachten u!"
En daar verschijnt die krankzinnige vrouw , wier lange ,
zwarte haren als slangen om haar breede , vermagerde wangen
kronkelen.
„wij hebben hem !" brult ze -- „wij hebben hem!" En
zij lacht haren onmenschelijken lach.
Doch de verschijning van die vrouw geeft den rentmeester
nieuwe kracht. Hij grijpt boven zijn hoofd, en hij klimt.
„Schiet ze toch neer !" roept hij naar boven, en T o 1 n o n
zegt: „Het zal gebeuren !"
Hij haalt zijn geweer en legt op Gil V a 1 e n t i n aan.
Hij mikt bedaard , en terwijl aller oogen op den rentmeester
zijn gevestigd, treft hij den strooper midden in de borst.
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De reus staat te waggelen op zijn voeten ; hij tolt twee keeren
rond, en dan stort hij neer als een eik in den storm.
Het d000delijk schot verwekt een onbeschrijfelijke opwinding.
Tolnon is duidelijk zichtbaar; „moordenaar !" schreeuwt
het volk — „moordenaar!"
Het gaat echter niet heen; het zoekt naar steenen ; en
begint het balkon en den rentmeester te bombardeeren. De
steenen slaan door de ramen der balkondeuren heen; het
rinkelende glas valt kletterend op den vloer, en T o 1 n o n
wordt aan den arm gekwetst.
Doch de afstand tusschen den rentmeester en het volk
wordt grooter; zijn borst hijgt, zijn oogen puilen uit hun
kassen, maar hij houdt vol, en hij klimt hooger.
Daar grijpt de razende vrouw een flambouw, zij werpt
ze naar den rentmeester, en druipend van teer en pek, treft
de brandende toorts hem tegen den schouder. Zijn kleeren
beginnen te smeulen, een nieuwe toorts treft hem aan den
hals, en zijn kraag, zijn haar vatten vuur. De doodsangst
staat op zijn gelaat, en zijn krachten begeven hem. Als een
drenkeling doet hij een laatste wanhopige poging om naar
boven te komen, maar hij kan niet meer.
„Houd vast !" schreeuwt P a ul G a t a u 1 -- „houd vast !"
Het woedende volk ziet zijn aarzeling. Ze hooren hem naar
boven roepen : „Ik kan niet meer !" en een helsch gebrul
gaat er op.
„Laat los !" gilt de krankzinnige vrouw , en het volk roept:
,,Komt ge nog niet gauw, vrouwenschenner, bloedzuiger, beul?"
Tolnon mikt opnieuw , maar de woede, de razernij is
zoo groot, dat niemand op zij wil gaan. Hij schiet, en de
muiters antwoorden met een helsch gejuich.
De rentmeester staart naar beneden in de bruisende ,
loeiende zee , en voor den laatsten keer doet hij een bovenmenschelijke poging, om hooger te klimmen.
En dan is het gedaan; het is uit met hem, en met een
afgrijselijken kreet stort hij naar beneden. De zeisen en de
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pieken, de hooivorken en de mestrieken wachten hem op;
het zware lichaam ploft er in neer met kracht, dat de houten
schachten buigen. Een zeis doorsnijdt zijn gelaat en hij ligt
vastgenageld op de scherpe punten der moordwerktuigen.
Hij kan zich niet bewegen ; hij is gespiest, en voordat zij
hem in de vlammen werpen van de brandende tuinmanswoning, dragen zij hem in triomf over het erf.
Doch Paul G a t a u l en Tolnon zien het niet meer; de
Graaf heeft hen geroepen, en zij plaatsen zich naast den
Graaf en Th é o b a l d, achter de barricade.
De deur heeft wakker standgehouden, maar zij zal nu
bezwijken.
De vier geweren worden op de deur gericht, en zij zijn
zwaar geladen. T h é o b a 1 d staat naast zijn vader. Hij schijnt
grooter dan anders ; zijn wangen zijn bleek , maar de vastberadenheid der C la i r m o n t s ligt om zijn lippen.
De oogen van den Graaf rusten peinzend op zijn voorvaderen, daar aan den wand. Het licht der kaarsen valt op
die krachtige gestalten, en zij staren de laatste C 1 a i r m o n t s
aan met ernstigen, vermanenden blik.
De oude Martin zit daar stil in een hoek. Zijn handen zijn
gevouwen, en zijn lippen bewegen zich. Hij zal niet vechten;
hij is geen man des bloeds. Hij bidt — hij bidt tot zijn God.
Het helsche tumult wordt sterker; de deur wordt met
een zwaren eiken paal gerammeid.
„Past op !" roept de Graaf — „de deur bezwijkt !"
En zij bezwijkt .....
De verdedigers geven onmiddellijk vuur en er vallen dooden
en gewonden. Doch daarmede rekent de Revolutie niet; wat
valt dat valt -- zij stormt voorwaarts, en de Graaf wordt
omloeid door die woeste zee.
Kapitein V a l e n t i n is aan het hoofd; Tolnon heeft den
zwaren ijzeren staaf gegrepen , om er V a l e n t i n de hersens
mee in te slaan, maar V a l e n t i n schreeuwt : „Sterf, moordenaar van mijn broeder," en hij jaagt hem met het groote
ruiterpistool een kogel door het hoofd.
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T o 1 n o n stort voorover : op die barricaden van notenhouten
tafels en prachtige gebeeldhouwde stoelen, terwijl zijn bloed
het donkere leder kleurt.
Hij leeft nog; hij beweegt zich, en hij tracht zich op te
richten aan de sporten van een stoel.
De Revolutie houdt haren intocht. De razenden breken de
groote kast van ingelegd ebbenhont open; zij grijpen de
zeldzame kannen van oud aardewerk , en slaan ze tegen
elkander stuk ; met de kostbare bekers van gedreven zilver
bombardeeren zij de laatste verdedigers van het kasteel, en
de groote Venetiaansche spiegels weerkaatsen de verwoesting.
Er worden opnieuw geweerschoten gelost , doch dezen keer
komen ze van den kant, der aanvallers , en T h é o b a 1 d stort
achterover , het blauw fluweelen buis met zijn hartebloed
kleurend.
De Graaf ziet het.
„P a u 1 !" zegt hij — „red hem ! red den erfgenaam der
C1airmonts!"
Het gelaat van den Graaf is zoo wit als de gekalkte muur,
maar met een bewonderenswaardige tegenwoordigheid van
geest blaast hij snel de kaarsen van den kroonluchter uit,
één voor één.
Er is geen maan meer te zien , want zij is ondergegaan,
en de eerste morgengloed is achter opzettende grijze wolken
verdwenen. Het schijnt, dat de nacht opnieuw zal intreden,
en het is geheel donker geworden in de sterfkamer der
Clairmonts.
De brandstichters zijn voor een oogenblik verward en onthutst, want de overgang van het licht tot de donkerte is
te plotseling, doch de Kapitein commandeert met zijn dreunende stem : „Brengt flambouwen , en steekt de kaarsen aan !"
De Graaf echter heeft zich over T h é o b a 1 d heengebogen ,
en hem op de lieve , zachte oogen kussend , zegt hij : „G'en
nacht Thé o b a 1 d — zijt ge zwaar gewond , mijn jongen ?"
„Ik weet het niet, mijn vader !" fluistert T h é o b a l d — „hier
zit de kogel, in de borst — zie ik u nooit weer, liefste vader ?'7
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„Ja wel , mijn jongen ," troost zijn vader en zich tot den
hoefsmid wendend , zegt hij : „O Paul -- red mijn eenig
kind !"
Het komt als een roerende smeeking over zijn bleeke lippen,
en Paul neemt T h é o b a l d op zijn armen.
Hij moet zich haasten; elk oogenblik kunnen flambouwen
komen , en bovendien raken de oogen aan de donkerte gewend.
Hij stommelt naar de deur , tusschen de muiters door,
die hem niet herkennen ; hij schrijdt over een doode heen ,
en bereikt de andere kamer. Niemand let op hem , want
niemand ziet hem -- ja toch eene gedaante, vaag uitkomend
in de donkerte , heeft hem opgemerkt , en volgt hem zwijgend.
Maar zijn koelbloedigheid verliest hij geen oogenblik , en de
liefde voor den laatste der C 1 a i r m o n t s geeft hem reuzenkrachten. Hij is reeds op het portaal , maar hij moet oppassen , om niet uit te glijden in de bloedplassen, en hij
daalt de diepe trap af.
Die vage schaduw volgt hem , maar zij zal hem niet inhalen;
met de ééne hand aan de leuning , en met de andere hand
den Jonker vast omklemd houdend , holt hij naar beneden.
Een paar verdachte kerels komen hem tegen op de trap.
„Hoe is het ?" vragen zij -- „hebben ze dien vervloekten
Graaf de keel nog niet afgesneden ?" en zij gaan zoo parmantig de twee-en-dertig treden naar boven, alsof het
kasteel hun eigendom is.
De jonge smid geeft hun geen antwoord , en hij ijlt verder.
De geheimzinnige gedaante is hem dicht op de hielen; zij
zegt niets , zij vraagt niets , maar een angstig voorgevoel
vervult zijn ziel.
Als hij maar eerst de lange trap af is! Wat is zij diep —
ja , maar zij telt ook twee en dertig treden!
Hij trapt op iets weeks, het is de sjouwer , dien hij een
kogel door het hoofd heeft gejaagd. Paul begrijpt niet, hoe
hij het heeft kunnen doen ; het is toch iets verschrikkelijks, het is krankzinnigenwerk , om een mensch dood te
schieten.
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Het zijn allemaal krankzinnigen hoor dat helsche gebrul
eens aan!
„Ik heb zoo'n dorst !" klaagt T h é o b a l d.
„Wacht maar — zoo dadelijk !" troost P a u 1. Hij heeft nu
de vestibule bereikt, en springt over de dooden heen, terwijl
een lauwe bloedreuk den gang vervult.
Hij kijkt om ; hij heeft een paar passen op die geheimzinnige
gedaante gewonnen , en in twee sprongen is hij buiten.
Hij slaat den hoek om van het kasteel, om het struikgewas
te bereiken en door de tuindeur te ontsnappen, doch op dit
oogenblik deinst hij verschrikt terug.
Een half beschonken kerel loopt hem tegen het lijf, en
houdt hem aan den schouder vast.
„Waarheen, kameraad ?" vraagt de kerel op barschen toon -„waarvoor zoo'n haast? Je schijnt daar een kostbaar vrachtje
te hebben!" en hij werpt in de grauwe schemering van den
morgen een achterdochtigen blik op T h é o b a 1 d s blauw
fluweelen buis.
P a u 1 G- a t a u 1 staat een oogenblik radeloos ; hij kij kt om ,
en die zwijgende gedaante, die zijn ziel met angst vervulde,
staat vlak achter hem.
Hij herkent haar niet , want bijna het geheele gelaat is
in een donkere kap verborgen ; zij nadert den half beschonken
kerel; „op zij , B a 1 t ," zegt zij bedaard, „dat wij onzen gewonde wegbrengen."
„0 zoo ," zegt hij -- „is het er een van ons ? Dat is wat
anders" en hij gaat heen.
En Paul ziet de gedaante , die hem zooveel zorg had bereid ; zij schuift de kap van haar gelaat, en Ma de 1 e i n e
R a c h e fo r t is nooit liefelijker in zijn oogen geweest dan
op dezen sombersten aller morgens.
„Madeleine!" roept hij met omfloerste stem -- „o
Madeleine!"
„Stil" zegt ze -- „de oogenblikken zijn kostbaar!"
Het is in den morgen, doch de morgengloed is verbleekt.
Er stijgen wolken op; het zal regen worden vandaag.
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„We moeten een draagbaar hebben !" zegt M a d e 1 e i n e—
„breng den Jonker naar gindsche struiken, P a ul, en ik
zal zoeken , of ik iets vinden kan."
En zij zoekt, totdat zij bij de wagenschuur een verkoolde
ladder heeft gevonden. Er is een gaaf stuk aan ; dat breekt zij er
af, en zij brengt het tot Paul G a t a u 1 in het struikgewas.
Het wordt al lichter; het is reeds volle dag, want de
nachten zijn kort in het begin van Augustus.
„Ik heb zoo'n dorst !" klaagt T h é ob a 1 d, en Paul zegt:
„M ad e l e in e, weet gij niet aan water te komen ?"
„Ik zal mijn best doen ," zegt Madeleine, en vastberaden
ijlt zij het kasteel om : naar de ruime keuken, waar op de
groote fornuizen zoo menig kostbaar feestmaal is gereed
gemaakt. Er is een groot vuur aan den haard , en een partij
vrouwen zitten er om heen, een paar kalkoenen aan het spit
bradende. Zij lachen en , schertsen ; hen ziende , zou men niet
vermoeden, dat de parketvloeren van het kasteel dampen
van bloed.
Toch zijn de sporen der vernieling ook hier duidelijk
zichtbaar. De aanrechttafel is vernield ; de vloer is overstroomd
met den kostelijken wijn, die op de schandelijkste wijze iss
vermorst , en de erfgenaam der Cl a i r m on t s mag blijde
zijn , dat Madeleine voor hem nog een flesch wijn , met,
gebroken hals en half gevuld , kon machtig worden.
P a u 1 heeft intusschen een noodverband gelegd; hij had
niets anders dan den met zijn eigen bloed gekleurden doek,
dien hij in T h é o b a 1 d s zakken vond , en hij legt den doek
op de doodelijke wond.
P a u 1 houdt den arm om den Jonker geslagen , terwijl
Madeleine hem van den wijn te drinken geeft in kleine
korte teugen.
Hoe verkwikt hem die wijn ! er komt een matte straal
van leven in zijn zachte blauwe oogen -- » dank je, meisje!'
fluistert hij.
Er mocht niet getalmd. De woestelingen , die thans waar-
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schijnlijk den Graaf reeds hadden vermoord, konden komen,
om den zoon op te eischen.
Paul trok zijn buis uit , het uitspreidend over de ladder.
En op deze draagbaar werd de Jonker zachtkens neergelegd.
Paul en Madeleine namen de handboomen der draagbaar voorzichtig op ; Paul liep voor , en M ad e l e i n e achter. Zij hielden de struiken , en slopen toen door den boomgaard. Zij zagen de brandende tuinmanswoning, waarvan
het dak reeds was ingestort , en zij ontsnapten veilig door
de tuindeur.
Zij konden nu door het eiken hakhout vluchten naar het
meer , en met een roeiboot het kasteel van den Baron zien
te bereiken. Doch de Jonker was zwaar gewond; Paul
vreesde , dat de tocht te lang zou duren , en zij besloten,
den meer moeilijken , doch korteren weg naar R a c h e fo r t ' s
woning te nemen.
De weg ging nu steil opwaarts ; naar de bergen. Niemand
sprak een woord. Paul en Madeleine verhaastten hun
gang en zij droegen den laatste der C l a i r m o n t s. Zij liepen
recht uit, doch toen zij een kwartier hadden geloopen, sloegen
zij links het IJugenotenpad in.
Zij moesten scherp uitkijken , want er lagen steenen en
klippen , en de rand brokkelde licht af van het smalle pad,
dat langs de afgronden heen slingerde.
Het was voor M ad e l e in e verwonderlijk en treffend , dat
zij met den laatste der C 1 a i r m o n t s moesten vluchten langs
dit pad. Want zij was een waar kind der Hugenoten, wat
Paul niet was , en zij kende de plekken , waar de hand
der vervolgers de arme Calvinisten had gevonden. Hier was
het — op deze zelfde plek , bij de scherpe bocht -- waar
honderd jaar geleden eene moeder met haar kind door een
C l a i r m o n t vervolgd , neerstortte in den afgrond, waar zon
noch maan haar schijnsel geven. Het kind was jong; het
wist nog niet van zijn rechter of van zijn linker hand , en
de eenige misdaad der moeder was , dat zij een ander geloof
beleed dan de Graaf. En ginds — bij die opgestapelde
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klopsteenen — vond een trouw leeraar den dood. Er groeide
een eik , en aan dien eik werd hij opgehangen — Madeleine's
vader had dien eik nog gekend.
Zij zou twintig merkwaardige plekken kunnen aanwijzen,
waar de martelaren hun trouw aan hun Heiand met den
dood hadden bezegeld en langs dit gedenkwaardige bergpad , waar de vaderen der Gat a ul s en der R a c he f o r t s,
waren gevlucht voor de Bourbons en de C1airmonts,
trachtte zij met Paul G a t a u 1 den laatste der C l a i r m o n t s
door de vlucht te redden......
De gewonde sloeg de vriendelijke , blauwe oogen op.
„P a u 1 ," zeide hij — „is er nog gevaar ?"
„Neen," antwoordde Paul — „het gevaar wordt al minder , J o n k e r; we worden niet vervolgd."
Men zou het spoor der vluchtelingen anders wel hebben
kunnen volgen , want het noodverband was niet voldoende,
om het bloed te stelpen. Het druppelde op den grond ; het
kleurde de klipsteenen ; diezelfde klippen , die eens met het
bloed der Hugenoten waren gekleurd , werden thans gekleurd
met het bloed van den zoon hunner vervolgers.
De dragers moesten even rusten , en dan zetten zij den
tocht weer voort. Zij waren op hun hoede. Vooral die losse
steenen waren gevaarlijk ; indien zij er over struikelden,
zou het de schromelijkste gevolgen kunnen hebben.
Nu en dan keken zij om , want zij waren nog niet gerust,
en zij zagen de reusachtige rookzuilen , die den horizon
afsloten.
Paul wist wel, wat dat beteekende, en M a d e l e i n e wist
het ook wel, maar geen van beiden sprak van het brandende
kasteel , om T hé o b a 1 d niet te verschrikken.
En Paul keek naar het dorp. Hij zag de kroon van den
eik , en hij zag den molen : aan dezen kant van het dorp.
De molen stond op een verhooging , en kon slechts malen
bij een westen- en een noordenwind , daar de bergwanden
in het Oosten en in het Zuiden den wind keerden.
Het was nu een westenwind, en daarom maalde de molen.
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Doch de wieken , al werkten ze met volle zeilen , gingen
maar langzaam rond , want de wind was zwak. Bovendien
was de ééne wiek bezwaard ; zij droeg een zonderlingen last
mede hoog door de lucht. Het was een menschelijk lichaam —
het was de molenaar -- die aan de punt van de wiek was,
vastgebonden.
Hij ging eenmaal rond , en tienmaal en honderdmaal
heel langzaam. Hij schrijnde langs de gaanderij , en vervolgens zweefde hij op — hoog de lucht in. De molenaar daalde
en hij klom ; en hij klom en hij daalde , totdat zijn angstgeschreeuw verstomde , en hij dood was.
Pau 1's valkenoogen zagen dit toppunt van wreedheid ; en
hij zag den toren — wat was de toren toch hoog vandaag ! —
strekte hij zich vol afgrijzen uit naar boven , om los te
komen uit deze hel ?
De Jonker zag niets van dit alles , maar hij zag den
jongen smid , die daar voor hem uitsloofde : met de handboomen in de gespierde handen , om hem te redden , al
was het met gevaar van zijn eigen leven.
Het werd een droeve dag; het was voor de zon onmogelijk , om door de wolken heen te dringen.
„Wij krijgen regen ," zeide P a u 1.
„Ja ," zeide Ma d e l e i n e— ,,ik denk het ook."
„Kijk toch eens om" zeide zij dan , en toen Paul het
deed , verbleekte hij.
Het waren een troep brandstichters , die hen volgden; de
brandstichters keken naar den grond, en volgden het spoor van
het bloed , dat uit T h é o b a 1 d' s doodelijke wond druppelde..
„Wij kunnen je woning niet meer bereiken ," zeide Paul
met een zucht -- „waar is je vader toch , Madeleine ?"
„Hij is gisteravond weggegaan ," antwoordde het meisje ;
„hij wilde baron F a u r a t opzoeken, want hij zag het ongeluk
al aankomen , en een partij flinke mannen verzamelen om
de muiters in te toomen. Hij kan elk oogenblik komen —
laten wij blijven hopen , Paul!"
De jonge smid had gelijk ; zij konden de woning niet meer
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bereiken. Ginds stond zij : met die drie schrale berken in
het front.
„Maar wij kunnen de kerk bereiken ," zeide M a d e l e in e.
Zij voelde zich jong en sterk , en Paul antwoordde : „Ja ,
dat zal gaan."
Zij namen de draagbaar weer op , en haastten zich om
voort te komen, doch de weg was hier zoo steil en hobbelig,
en zij moesten weer even rusten.
„P a u 1, laat mij achter ," fluisterde T h é o b a l d—„ het
helpt toch niet meer!"
„Het zal wel gaan ," zeide Madelein e, die altijd moed
hield , „ginds is de kerk al !"
En P a u l zeide : „U achter laten , Jonker ? Bij den levenden
God , ik wil liever sterven !"
Paul en Madeleine namen de draagbaar weer op , en
zij hoorden in de verte de woeste kreten der vijanden. Doch
zij werden er niet meer door vervaard; het spoorde hen te
meer aan , om voort te maken , en binnen tien minuten hadden
zij het kleine , kale kerkplein bereikt.
Het kerkje stond daar eenzaam en verlaten; er was een
kleine woning aan de kerk gebouwd , en hier woonde de
koster.
De oude koster lag nog te bed; hij was de eenige bewoner
dezer woning , en Paul klopte hem haastig op.
„Open de kerkdeur ," riep Paul — „wij hebben een gewonde!"
„Zijt gij het , Gat a u l ?" antwoordde de koster, en hij
sloeg de handen verschrikt ineen , toen hij den gewonden
Jonker zag.
„Breng hem hier -- in mijn woning , G a t a u l !"
„Neen , koster --- de vervolgers zitten hem op de hielen;
zij zullen meer eerbied hebben voor het bedehuis dan voor
uw woning -- open de kerkdeur !"
Toen opende de koster de kerkdeur , terwijl Paul en
Madeleine den gewonde binnendroegen ; en T h é o b a l d
sloeg de oogen op , uit een kortstondige flauwte.
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„Waar zijn wij hier , P a u 1 ?" vraagde hij , en Paul antwoordde : „In een kerk."
„In een kerk? Ik zie geen altaar, geen beelden -- is dit
een kerk, Paul?"
Er trilde in zijn stem een pijnlijke teleurstelling, terwijl
hij dit zeide. Hij miste de prachtige, gekleurde ramen; de
indruk wekkende zuilen , die uit het schip der kerk oprezen
als de statige boomen in het woud. De muren maakten op
zijn warmvoelend gemoed zoo'n killen , kouden indruk , en
er hingen van die armoedige, verweerde gordijnen voor de
nietige ramen.
Madeleine bracht eenige kussens bijeen , en Paul
vleide den jonker op die kussens voorzichtig neer; in de
bank der ouderlingen.
Het begon te regenen ; reeds vielen de eerste druppels.
Er stak een kille bergwind op, en Paul huiverde van de
koude.
T h é o b a l d keek Pa u l aan , en Paul schoof den grendel
voor de kerkdeur. Hij hoorde een gedruisch van voeten , en
eenige vuisten sloegen op de deur.
„Waar is de jonge C l a i r m o n t ?" riep een stem.
„Doe de deur open !" schreeuwde een andere stem : „of
we trappen ze in !"
P a u 1 had gedacht , dat de revolutionnairen eerbied zouden
hebben voor het kerkgebouw, maar hij had zich deerlijk
vergist.
De deur was niet sterk en P a u 1 was er niet gerust op
Er was een kleine ruit in de deur, en de vuist van den
mageren Germain sloeg ze stuk.
„Laat er ons in !" schreeuwde hij, „of er gebeuren ongelukken!"
„Neen," riep Paul G a t a u l op vastberaden toon — „ge
komt er niet in -- hebt ge geen eerbied meer voor een
bedehuis ?"
„Dat moog jij wel zeggen !" antwoordde Germain met
een spottenden lach — „nu, hoe denk je er over?"
16
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„Jij komt er niet in; ik zal jullie keeren, zoo lang ik
kan, al zou het mij het leven kosten !"
„Je leven is toch al verbeurd ," schreeuwde Germain.
„Ge hebt het kasteel verdedigd; ge hebt op ons geschoten —
ge hebt de souvereiniteit des volks aangetast !"
Paul antwoordde niet; hij keerde de deur met de verbrijzelde ruit den rug en zeide tot het meisje : „Wat gaat
gij doen, Madeleine?"
„Ik ga de deur barricadeeren," antwoordde zij ; „binnen
een half uur, binnen een kwartier kan er uitkomst komen.
Vader zal spoedig hier zijn , en we zijn gered."
Zij stroopte de door de zon gebruinde armen op, en stapelde met Pau 1's hulp een muur van banken en stoelen
tegen de zwakke buitendeur op. Paul zag het met bewondering aan, hoeveel moed en kracht dit kind der bergen
openbaarde. Zij was rood van inspanning; het zweet parelde
op haar voorhoofd. Maar zij gaf het niet op ; zij sjorde ,
door Paul en den koster krachtig geholpen , de barricade
met stevige touwen vast, en iets als een glimlach der voldoening gleed over haar frisch , bevallig gelaat, toen zij het
voltooide werk in oogenschouw nam.

HOOFDSTUK XIII.

Paul G a t a u 1 was nog op het kasteel , en de verdedigers
van het kasteel hadden zoo pas het portaal ontruimd, toen
zijn vader , door de hevigste onrust gekweld, er den kleinen
J a c o t op uitzond , om Paul te zoeken. Liever was hij zelf
gegaan , maar hij kon Ma r t h e niet alleen laten , en de
smidsjongen ging.
In het dorp was het nu bedaard ; het klokgelui was verstomd , en de hooge eik stond daar stil en eenzaam op het
ruime dorpsplein.
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De jongen trok zich van de Revolutie weinig aan; hij
floot een vroolijk deuntje, en met de handen in den zak
wandelde hij voort.
Hij was twaalf jaar; hij was een jonge , frissche knaap,
die met geen geringe voldoening aan de opdracht voldeed ,
om den jongen baas te zoeken.
Hij zag een ouden man voor zich uitgaan, en haalde hem in.
De oude man liep voorover van den last der jaren, en
hij had een leegen zak op den rug ; hij stutte op een sterken ,
eiken stok , en strompelde voorwaarts naar het kasteel.
,,Waar gaat ge heen , oom M i c h e 1 ?" vraagde de jongen
op monteren toon , en oom M i c hel antwoordde : „Naar het
kasteel , kleine Jaco t; de boel van den Graaf wordt gedeeld ,
en grootje zeide dat ik ook onze portie moest halen."
Hij hield den leegen zak met zijn rheumatiekhanden stevig
vast , want in dien zak moesten de kostbaarheden verpakt.
Hij sukkelde zoo snel voort, als hij maar kon; de wegzinkende
maan bescheen zijn dunne haarlokken, en met een zwakke
borst , kuchend en hijgend , repte hij voort.
„Dat is niets voor jou, oom M i c h e 1," antwoordde daarop
de jonge klant; „ge zijt oud — ge raakt onder den voet."
De oude man keek schuin uit naar den jongen, toen hij
die woorden hoorde , en in dien schuinschen blik lag een
groote mate van achterdocht. Had hij kans gehad , dan had
hij den jongen met den stok een tik tusschen de ribben
gegeven , maar hij was te gebrekkig om het te doen.
„Jij wilt me bedriegen , Jaco t," zeide hij — „jij gunt
mij en grootje niets, jij rakkert!" en met driftige gebaren,
zoo vlug als zijn verstramde beenen het hem toestonden,
strompelde hij naar het kasteel.
Daar zat — een eind verder -- eene vrouw aan den weg.
„Ben jij het, kleine J a c o t ?" zeide zij. „Kijk, kleine
Jac o t," ging zij voort, en zij wees naar de verte, naar het
kasteel, van waar een gedruisch opsteeg als van het strand,
in den tijd van den vloed : „Ik ben L é o n, mijn man,
gevolgd , en ik smeekte hem , niet naar het kasteel te gaan,

244

maar hij wilde niet naar mij luisteren, en is met den grooten,
wilden hoop toch mede gegaan."
„Waarom zijt gij hem niet gevolgd , M a r i a n n e ?"
„Hij wilde het niet hebben ; hij verbood het mij , en zoo
heb ik mij hier neergezet -- aan den kant van den weg.
Wilt gij hem zeggen, dat ik hier op hem zit te wachten al
den tijd , en wilt gij hem medebrengen , kleine Ja c o t ?"
„Ik zal mijn best doen," zeide Jaco t, terwijl hij verder
ging. En hij zag de rookzuilen opstijgen van vijf brandende
bijgebouwen , en hij rook ook de brandlucht. Hij stapte
stevig door, met de afgebrande tarweakkers aan zijn linkerhand
en hij zag de verbrijzelde poort in den ringmuur.
Hij kwam eenige revolutionnairen tegen, en vraagde hen
naar zijn jongen baas — naar Paul G a t a u 1. Maar zij
wisten het niet, en liepen ijlings door. De schoenmaker met
zijn grooten neus was er ook bij , en zij waren allen met
buit beladen.
Zij schenen zoo pas terug te komen van de plundering
eener vijandelijke stad. De schoenmaker droeg een paar
ganzen, die hij den nek had omgedraaid ; zijn buurman torschte
zoo waar een kast, en geleek wel eenigszins op Simson, toen
deze de poorten van Gaza wegdroeg. Zij hadden allen wat,
en zij liepen driftig voort, zonder veel op Ja c o t's woorden
te letten.
Dit waren intusschen de echte revolutie-mannen niet; het
waren de klaploopers , de verachtelijke hommels, die anderen
het werk lieten doen.
Doch toen de smidsjongen zijn jonge voeten had gezet op
het erf, waarboven zware rookwalmen opstegen, kwam hij
met de echte Janitzaren der Revolutie in aanraking. Het
geheele erf lag vol gebroken , stuk gehakte, vernielde meubelen , hij zag troepen menschen, die op beesten geleken.
Hun lage wenkbrauwen , hun half naakte lichamen vervulden
den jongen met angst ; hun gescheurde kleeren waren bevlekt
met bloed , en hun gezichten waren geblaakt van den smook
en den- rook. Zij knarsten op hun tanden; zij gromden als,
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wolven , die honger hebben , en in de teugellooze woede,
waarmede zij alles vernielden, leken zij op bloedhonden,
die zoo pas aan het koppeltouw zijn ontglipt.
De angst van den kleinen J a c o t was groot, doch zijn
nieuwsgierigheid was nog grooter. Hij beefde voor de woeste
furiën der omwenteling, en tevens woonde er nog een zekere
schroom in zijn jonge ziel voor het eigendom van den Graaf,
en toen hij door de verpletterde voordeur het kasteel binnentrad , veegde hij zijn voeten af, alsof hij een boodschap had
te doen bij mijnheer den Graaf.
Hij stond in de vestibule, en zijn scherpe jongensoogen
speurden nieuwsgierig rond. „'t Is hier net de slagerij van
S a 1 m o n ," zeide hij , en hij rook de lauwe bloedlucht.
Hij doorsnuffelde de geheele vestibule als een hond, die
zijn baas zoekt; hij ging tot achter de trap, en trok het
lijk, dat er lag, aan de beenen naar voren.
Hij keek het lijk in het gezicht : het was L é o n, waarop
die jonge vrouw , aan den kant van den weg , zat te
wachten.
Hij doorwandelde beneden al de kamers, terwijl hoog boven
zijn hoofd de hel was losgebroken. Hij wist niet hoe hij het
had. Het laatste licht der maan verhelderde de prachtige
grafelijke zalen, en hij had een geheimen angst, dat de
Graaf uit een verborgen hoek zou te voorschijn komen, en
hem afranselen wegens zijn ongehoorde vrijpostigheid.
Doch de Graaf kwam niet, en hij was hier alleen: te
midden van gebroken wapenschilden en verbrijzeld porcelein
en de maan scheen vredig door de gebroken ruiten.
Hij begon vrijmoediger te worden; hij klouterde op de
stoelen, om de kasten af te schuimen , en toen hij gerucht
hoorde, kroop hij in een donkeren hoek , waar de maan
niet kon komen.
Het waren eenige dieveggen, die gekomen waren om te
stelen. Zij keken schuw rond, en begonnen daarop hun
boezelaars te vullen. De kleine J a c o t zag het aan als een
kat, die op de loer ligt; plotseling sprong hij met een ver-
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vaarlijk geschreeuw overeind, en de dieveggen stoven weg:
met luid gegil.
Toen had de smidsjongen schik; hij wreef zijn jonge, geblaakte handen, en hij schaterde het uit van plezier. Hij
gooide de stoelen links en rechts, alsof hij hier de eenige
gebieder was; toen zette hij zich in de vensterbank, en staarde
naar buiten in den wegkwijnenden gloed van het koetshuis.
Daarop stond hij op, en over de prachtige parketvloeren
heen liep hij naar de trap, om ze met de vlugheid van een
aap te beklimmen.
Hij overschreed het portaal, en een oogenblik bleef hij
met een kloppend hart staan. Doch dan drong hij door, en
nu stond hij in de kamer, waar Roger lag. De boschwachter leefde nog, maar hij ademde nauwelijks meer.
Hij lag in een hoek, en zijn doodsgereutel vermengde
zich met het woest gehuil der menigte. Men was bezig aan
het forceeren der deur, die toegang gaf tot de balkonkamer,
en de toortsen verlichtten met hun rosachtigen gloed het
groote ruime vertrek.
Het was een tooneel, zooals de smidsjongen nooit zou
vergeten : het was een pandemonium; het was een hel.
Er heerschte een oorverdoovend rumoer; de ruwste vloeken
verscheurden de lucht, en de magere Germain, in zijn
hooge kaplaarzen, was dol geworden van den zwaren revolutiewijn.
De jongen zag niemand met menschelijke trekken; zij
waren allen krankzinnig, doch zich omkeerende, zag hij in
een gelaat, dat bedaard, met rustige oogen toekeek, terwijl
de hel rondom haar woedde.
Zij had de kap weggetrokken, 'en de jongen herkende haar
onmiddellijk.
„M a d e 1 e i n e !" zeide hij zachtkens, en zij vraagde op
gedempten toon : „Kleine J a c o t — wat kom jij doen?"
„Ik zoek mijn jongen baas — Paul Gat a u l."
„Hij is in de belendende kamer -- bij den Graaf."
En terwijl zij dit zeide, was haar stem vol angst.
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„Ga naar Maurice G a t a u1," zeide ze, „en zeg het hem.
Hij moet ten spoedigste komen, en mijn vader ook ! Zij
moeten zooveel mannen mede brengen, als ze kunnen, want
het is noodig. En grootvader G a t a u 1 zal wel bij moeder
Marthe blijven."
„Grootvader G a t a u l is dood, Madeleine."
„Dood? Is hij dood ?"
„Hij is dood, Made le in e — hij is daar straks plotseling
gestorven."
„'t Is verschrikkelijk. Maar ga nu, kleine J a c o t, ga nu!"
Zij scheen er niet zeker van te zijn, of hij wel hard genoeg zou loopen. Zij legde hare handen op zijn schouders
en zeide: „Denk er om, kleine Jaco t, — het leven van je
jongen baas hangt er van af!"
„Ja," zeide hij , en hij meende het. Hij holde de trappen
af, hij snelde naar buiten. Doch het was op dit oogenblik,
dat een bende onder Gil V a 1 e n tin naar de tuinmanswoning snelde, en een onoverwinnelijke nieuwsgierigheid
deed hem op zijn schreden terugkeeren.
Hij zag, hoe de tuinmanswoning in brand vloog; hij zag
het balkon -- ja, hij zag zijn jongen baas .... Hij had hem
gemakkelijk kunnen beroepen, zoo het rumoer minder hevig
was geweest, en het einde van den rentmeester — hij zag
dat alles...
Toen echter sloeg hem het geweten, omdat hij zoo'n
kostbaar half uur had verzuimd ; hij holde den burchtweg
af, zonder eenmaal te stoppen , en buiten adem , met een
gloeiend hoofd overschreed hij den drempel der smidse.
De morgen schemerde reeds, en Maurice stond den
jongen op te wachten.
„Waar is Paul ?" vraagde hij.
„Op het kasteel — bij den Graaf!" antwoordde Jaco t.
Toen wist Maurice genoeg; er was geen oogenblik te
verliezen.
„M art h e ," zeide lij — „het moet !"
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Marthe hield hem niet terug. „Ga ," zeide zij — „ga
met God !"
En hij ging.
Doch nauwlijks was hij den burchtweg opgegaan , of hij
hoorde bekende stemmen.
Het waren R a c h e fo r t, Charette en een dertigtal
boeren : zoowel Roomschen als Protestanten. Zij zagen er
vastberaden uit , en waren op alles voorbereid. Zij waren
met sterke doornstokken gewapend , terwijl sommigen het
lange , scherpe mes los in den koker droegen.
R a c h e fort had den voerman daar straks uit het bed
getrommeld , en te zamen hadden zij deze mannen bijeen
gebracht , terwijl baron F a u r at was teruggesneld naar zijn
kasteel , om zijn onderhoorigen tot hulpbetoon aan te sporen.
Zoo het gelukte , dan zouden zij elkander bij het kasteel
van den Graaf ontmoeten , en in elk geval : deze zeven- en
twintig mannen , die enkel kwamen , om het bloedvergieten
te keeren, vormden wel een kleine maar toch indrukwekkende macht.
,,Als wij maar niet te laat komen !" zeide Maurice, en
hij streek zich de reeds grijzende haren uit het gezicht.
„Heerti mijn God !" barstte Charette uit , naar het kasteel
starend : — „alles brandt !"
„Het kasteel nog niet , C h a r e t t e !"
„Ja toch, Rachefort — zie die rookzuilen eens opstijgen !"
Zij verhaastten hun tred ; zij liepen, zij holden den burchtweg
op , en eerst toen zij bij de plaats des onheils waren aangekomen , matigden zij hun gang.
Het was in de schemering van den morgen , doch het wilde
niet licht worden , en de verwoesting , die de Revolutie had
aangericht , was nog gehuld in de grijze sluiers van smook
en rook. Zij zagen niemand. De Kapitein was met een bende
brandstichters zuidwaarts getrokken, om nieuwe streken gelukkig te maken met de consequenties der hooggeroemde
Revolutie, terwijl Germain met een andere bende op de
jacht was achter den laatste der C l a i r m o n t s.
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„Wij komen te laat !" steunde Maurice G a t a u 1 —
„te laat!"
Hij keek scherp rond, of hij geen bekend gezicht zag, en
daar kwam de oude Martin met zijn voorovergebogen lijf
aanstrompelen. Hij beefde over al zijn leden, en hij wrong
de handen.
„0 menschen !" riep hij op den luiden toon van oude
doove menschen — ,,wat is het verschrikkelijk ! De Graaf
is vermoord — hij ligt daar op de balkonkamer — stijf en dood !
En Paul G a t a u 1 is met den gewonden Jonker gevlucht —
o, dat ik dat alles beleven moet ! 0, wat is het verschrikkelijk !"
Allen, die de tijding vernamen, waren diep verslagen,
doch er was geen tijd voor jammeren. Er moest geholpen
worden — onmiddellijk, zoo de hulp niet te laat zou komen.
Doch hoe wist het de oude M a r tin, dat Paul met den
Jonker was gevlucht?
„Ik weet het stellig," zeide hij opgewonden ; „ik hoorde
het, hoe mijnheer de Graaf Paul verzocht om de Jonker
te redden."
„En is Matthieu Germain mijn zoon gevolgd?"
„Met een groote bende -- haast u! haast u !"
Ma u r i c e kende dien G e r m a i n heel goed. In het dagelijksche leven was de kleine Germain niet van rechtsgevoel ontbloot, en hij zou niemand bedriegen. Maar als zijn
hartstochten loskwamen, als hij zijn zelfbeheersching verloor, dan was van hem alles te duchten.
Zonder verder een enkel woord te verliezen, sloegen
Rachefort, Maurice en hun mannen den weg naar de
bergen in. Zij passeerden de open tuinpoort, en klommen
het stille bergpad op, terwijl zij het spoor volgden, dat G e rm a i n was gevolgd.
Het bloed had de klipsteenen gekleurd; op sommige
plaatsen was het haast niet te zien, doch op andere lagen
er vele druppels bloed bijeen. Dat waren de plaatsen, waar
Paul en M ad e l e i ne hadden uitgerust, en dat bloed was
Théobalds bloed.
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De oude kamerdienaar sloot zich bij hen aan, doch hij
zou niet hebben mee gekund, indien twee krachtige boeren
hem niet tusschen zich in hadden genomen.
De boeren spoorden elkander tot spoed aan; zij waren
met het vaste voornemen bezield, om den dollen Ge r m a i n
te keeren, en zooals die zeven-en-twintig wakkere mannen
daar in de vale morgenschemering heen schreden, hun stokken vastberaden op den smallen bergweg neerzettend, vertegenwoordigden zij de orde, de wet, het gezag.
Zij wisselden weinig woorden, maar zij werden op dit
oogenblik door ééne gedachte bezield : den Jonker te redden,
en de Revolutie te bekampen. Zij waren vol ijver, en nergens stil houdend, bereikten zij het kerkgebouw, terwijl het
door Germain en diens aanhangers werd bestormd.
Germain stond vreemd te kijken, toen hij die aaneengesloten schaar zag naderen, en M a u r i c e Gat a u 1 herkende. Het was voor hem een harde tegenvaller, want hij
had op hulptroepen gerekend, en deze mannen kwamen,
om zijn plannen te verijdelen.
Zijn macht was tweemaal zoo sterk als die van R a c h ef o r t, dat was waar, maar de koster had gelegenheid gehad,
om de omwonende Calvinisten te waarschuwen, en met zware
knuppels gewapend, zag men hen eveneens het kerkgebouw
naderen.
Maurice zeide heel weinig, maar hij drong onverschrokken
door de revolutiemannen heen, en zij aarzelden, toen hij
zich voor de kerkdeur plaatste. Bovendien waren zij uitgeraasd, en Germain vond het verstandig, om heen te gaan.
Zijn aanhangers volgden zijn voorbeeld, en zonder dat er
een druppel bloed was gestort, enkel op het gezicht van
deze mannen, die sterk waren door hun eendracht, en de orde,
de wet en het gezag vertegenwoordigden, was het kleine
kerkgebouw ontzet.
De revolutie-mannen verspreidden zich in verscheidene
richtingen ; zij dropen af, en zochten hun woningen op.
Maurice had onmiddellijk begrepen, dat de gewonde
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Jonker in het bedehuis was te zoeken, en het was voor
Paul G a t a u l en de moedige Madeleine een oogenblik
van verheuging, toen zij Maurice en R a c h e fort door de
verbarricadeerde kerkdeur binnenlieten.
Doch C h a r e t t e ging aanstonds naar huis om de paarden
in te spannen. Martin beval het hem , want de Jonker
kon hier toch niet blijven. Hij moest ten spoedigste naar de
stad worden vervoerd, drie uren gaans hier vandaan; daar
was geneeskundige hulp , en een veilig onderdak bij een van
Clairmonts vrienden.
Zoo vertrok dan de wakkere C h a r e t t e, maar toen de
oude kamerdienaar bij den Jonker neerknielde , moest hij
zich afvragen, of die voorzorgsmaatregelen wel noodig waren.
Th é ob a 1 d lag daar , de wangen met een doodelijke bleekheid overtogen. Er kwam even een flauwe glimlach om zijn
lippen, toen hij den trouwen Martin zag, en zijn eerste
vraag was : „Hoe is het met mijn vader?"
Madeleine herhaalde die vraag, en was voorts de vertolkster , want T h é o b a 1 d was te verzwakt , om hard te
roepen. En M a r t i n bedekte het oude , verrimpelde gelaat
met de handen , toen hij die vraag vernam , en hij weende.
Toen begreep T h é o b a 1 d dat zijn vader dood was, en hij
werd zeer bedroefd.
„Ga ik sterven ?" vraagde hij daarop, en Martin zeide:
„Wij gaan allen sterven, Jonker — de een vroeger en de andere
later; het gaat alles voorbij."
„Willen wij bidden ?" vraagde de oude kamerdienaar, en
Th é o b a 1 d knikte met het hoofd. Hij lag daar in de ouder
lingenbank , die van voren geheel open was , en Pau 1 en
Madeleine stonden er bij.
Toen knielde Martin, en Madeleine ook.
Paul zag het, dat Madeleine naast den ouden kamerdienaar knielde, maar hij knielde niet, en hij verwonderde
zich , dat een Roomsche en eene Protestante naast elkander
knielden.
Toen echter ving hij den blik van T h é o ba 1 d op , en hij
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knielde ook — om T h é o b a 1 d's wil. Want hij had den
Jonker lief, en hij nam diens hand.
R a c h e f o r t met de anderen zaten verspreid in de kerk ,
in de eenvoudige banken. Het waren Roomschen en Calvinisten , en een Roomsche ging hier voor in het gebed. Het
was alles zoo vreemd, zoo buitengewoon, dat het de uiterste
verbazing moest wekken , doch de Revolutie had alles uit
zijn voegen gescheurd, het aanzijn aan nieuwe groepeeringen
geschonken, en aan geloovige Protestanten en geloovige
Roomschen een aanrakingspunt geschonken, waar zij elkander
konden ontmoeten.
Martin miste de kunst, om met menschen te spreken ,
doch hij verstond de hoogere kunst, om met God te spreken.
Hij was een gekende des Heeren , en door de sluiers en
zware nevels van het bijgeloof heen zag hij in Christus, den
Eengeborene des Vaders. Hij bad, maar hij riep geen heiligen
aan ; hij ging hen voorbij , want hij was het reeds sedert
jaren eens geworden met God , om Christus tot zijn eenigen
Middelaar aan te nemen.
Het was zoo donker, zoo somber in de kerk. De koster
trok de verweerde gordijnen weg, maar het bleef somber.
De wolken dreven laag over de bergen heen; het regende ,
en de gezichteinder was grauw als lood.
Doch de oude Martin bad , en hij riep voor den stervende
Hem aan, die de armen uitbreidend, heeft gezegd : „Komt
herwaarts tot Mij allen , die vermoeid en belast zijt!"
En T h é o b a 1 d was vermoeid ! Hij was nog zoo jong —
een teedere plant van dertien jaren ! — en toch was hij reeds
zoo vermoeid. Hij kon niet meer. Die zachte , blauwe oogen
verdonkerden, en het leven vloeide daarheen : uit de doodelijke wond.
Hij was ook belast, want hij droeg den last zijner zonde ,
en de ongerechtigheid van vele geslachten was op zijne
zwakke , broze schouders neergelegd.
Doch dat was het ergste niet. Zelf had hij een zondig
hart, en hij moest voor God verschijnen.
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Hij had de oogen naar boven geslagen , en hij worstelde
met den dood. De oude Martin hield zijn ééne hand , en
Paul de andere. Het was voor den kamerdienaar wegens
zijn doofheid heel moeilijk , om met den Jonker te spreken ,
maar Madeleine deed het. Zij knoopte aan het gebed
aan , en zij vraagde den Jonker , of hij den Heiland lief had.
„Ja ," zeide hij met een rustig gelaat , en hij keek haar
vol in het gezicht.
„Waarom hebt gij Hem lief?" vraagde zij daarop , en het
oor naar zijn lippen neigend , ving zij het antwoord op :
„Omdat Hij mijn Heiland is !"
De koster wilde hem naar binnen brengen , naar bed,
doch hij schudde met het hoofd.
„Ik lig hier goed !" fluisterde hij.
Zoo bleef hij dan hier liggen : in de ouderlingen-bank ,
terwijl de koster eenige dekens haalde , die hij over den
stervende heenspreidde.
Het leek P a u 1, alsof hij een eeuw van jammer en ellende
doorworstelde , en het zou hem niet verwonderd hebben, zoo
die eeuw zijn kastanjebruine haren sneeuwwit had gebleekt.
De Protestanten en de Roomschen zaten op den achtergrond ; hun harten waren vol ernstige gedachten , en het
was een ontzaglijke prediker , die den kansel had beklommen :
het was de dood.
Maurice dacht aan Grootvader G a t a u 1, en zijn uitroep
eenige uren geleden op den hoogen omloop van den toren.
En er ging een eerbiedige ja angstige huivering door zijn
ziel , terwijl hij staarde op den laatste der C 1 a i r m o n t s .. .
Doch deze jonge plant , die door de Goddelijke gerechtigheid werd verpletterd , werd door de Goddelijke genade
aangenomen , en de hoefsmid , die de stervenssponde van
den Jonker was genaderd , hoorde van zijn lippen de roemtaal des geloofs.
Daar straks , in het kasteel , had T h é o b a i d vol angst
geroepen : „Moet ik nu sterven ?" en thans was alle bitterheid
des doods van hem geweken. En het hart van Maurice
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zeide ja en Amen op hetgeen T h é o b a 1 d met stervende
lippen lispelde , en M a u r i c e's ziel verheerlijkte God.
Nu zweeg T h é o b a l d; zijn oogen zochten Paul Gat aul ,
en Paul voelde den innigen druk van zijn hand.
Dat was het afscheid , maar het werd P a u 1 te
machtig.
De heete tranen biggelden hem over de frissche , bruine
wangen ; hij bukte zich over den stervende , en kuste zijn
brekende oogen.
En toen was het gedaan ; nog een snik — een laatste —
en het was gedaan ... .
Paul kon het niet uithouden in de kerk , en Maurice
noch Madeleine zouden hem hebben kunnen troosten.
Hij liep het kale , kleine kerkplein over — naar het struikgewas , en hier wierp hij zich ter aarde. Hij snikte luid ,
en hij had geen God , aan Wien Hij zijn nood kon klagen.
Hij was geen godloochenaar , naaar hij was een twijfelaar,
de hevigste aanvechtingen bestormden zijn geest , en nu
eerst wist hij , hoe lief hij den Jonker had gehad.
Het duurde niet lang , of C h a r e t t e stond met zijn wagen
voor de kerk ; hij had op een gewonde gerekend , en ontstelde zeer , toen hij een doode had te vervoeren.
C h ar et te hield den bles en den schimmel vast, terwijl
Paul en Madeleine den doode , in dekens gewikkeld ,
voorzichtig de kerk uitdroegen naar den wagen.
De rechtschapen C h a r et te balde de vuisten.
„'t Is God geklaagd !" zeide hij — „o, 't is God geklaagd !"
Paul keek den voerman aan met groote oogen , en dan
barstte hij uit op ruwen , harden toon : „Spreek niet van
God ! Hoe kon Hij het dulden , dat dit edele , zachtmoedige
kind werd vermoord ? Bestaat Hij wel ? Ja , ik vraag me af :
Bestaat Hij wel ?"
Madeleine stond vlak bij Paul Gataul, toen hij deze
ontzettende woorden uitte , en de laatste bloeddruppel week
uit haar wangen.
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„P a u 1," zeide ze met een stem vol droefheid : „bezondig
uwe ziel niet !"
„Mijn ziel bezondigen!" zeide hij — „wat is dat? Ik versta
het niet ? Jullie spreekt van Gods genadige voorzienigheid ,
en dit edele , zachtmoedige kind is vermoord — ik vraag:
waar blijft nu die genadige voorzienigheid ? Zij klinkt heel
mooi in jullie psalmen, maar zij heeft één gebrek : ze komt
altijd te laat !"
„Dat is een stuk des geloofs, Paul!"
„Dacht ik het niet ? Dat geloof maakt alles in orde !" en
Paul G a t a u 1 lachte , terwijl zijn hart werd verscheurd
door droefheid, smart en zielestrijd.
Madeleine keerde zich om -- zij zeide geen woord
meer. Zij ging heen en zocht haar woning op.
Zoo Paul Gat a u l een klein besef had gehad van de
onmetelijke gevaren , die Madeleine had getrotseerd , om
hem te redden, dan zou hij haar met beide handen hebben
vastgehouden. Maar in de zelfzucht van zijn jonge smart
deed hij geen poging, sprak hij geen woord, om haar
terug te houden, hij scheen het blijkbaar goed te vinden ,
dat zij ging.
De aanwezigen hadden zich verspreid , en R a c h e f o r t,
die gaarne was meegegaan, moest er van afzien, daar hij
een dringende boodschap had aan baron F a u r a t.
Behalve den voerman waren dus M a u r i c e, Paul en
de oude Martin de eenigen, die den doode zouden vergezellen. Zij moesten even wachten, want de regen viel in
stroomen neder, en eerst toen de lucht opklaarde , begonnen
zij den droeven tocht.
De oude Martin nam op de zitkist plaats : naast C h ar e t t e, en Maurice en Paul zouden achter den wagen
aan wandelen. En het doel was de kapel van het kasteel,
waar de C 1 a i r m o n t s hun laatste rustplaats vonden.
De rookzuilen uit de richting van het kasteel waren nu
veel verminderd , en de brand was geheel gebluscht : dat
had de regen gedaan.
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De schimmel draaide den grooten kop even om naar den
voerman , alsof hij wilde zeggen : „wij zijn gereed !" en de
voerman klapte werktuigelijk met de zweep.
„Het weer betert !" zeide hij — „vooruit, schimmel ! vooruit
dan , bles !" en de kleine stoet zette zich in beweging. C har e t t e had de hand aan de rem , en hij reed heel voorzichtig , stapvoets den hobbeligen bergweg af.
Hij kon het smalle Hugenotenpad niet nemen ; er moest
een groote omweg gemaakt , en zwijgend werd de droeve
tocht aanvaard.
Het werd lichter in het Zuiden ; de wolken verdeelden
zich , en de zon kwam stralend te voorschijn. De regendruppels blonken als paarlen; de zangvogels schudden den
regen van hun vleugels , en de hooge bergspitsen blonken
als torens van goud.
Door den grooten omweg duurde het wel een uur , voordat de houtzaagmolen was bereikt ; de wagen ging stommelend en krakend over de houten brug , die de beek overspande , en dan hield C h a r e t t e stil : bij den molen.
De molen was in volle bedrijvigheid. De beek sloeg met
kracht tegen de schoepen van het groote waterrad , en het
rad bracht het raderwerk binnen den molen in beweging.
De lange zagen gingen op en neer — ; op en neer --; en hare
blanke , sterke tanden waren onophoudelijk bezig, om insnijdingen te maken in de ronde , afgeschilde stammen.
De molenaar ontstelde hevig , toen Maurice hem den
dood van den Jonker vertelde. „Bij de heilige Maagd !"
zeide hij , eerbiedig het teeken des kruises makend -- „wat
een ongeluk !"
Hij was diep getro ffen , want hij kende den Jonker heel
goed. Er ging haast geen week voorbij , of hij zag den
Jonker op zijn muisvalen pony voorbijkomen. Soms kwam
de Jonker even aan , want de zaagmolen behoorde bij de
grafelijke bezittingen , en altijd had hij een vriendelijk woord
voor zijn onderhoorigen.
De molenaar had lle groote branden gezien , en hij had
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gehoord, dat het kasteel was geplunderd. Maar overigens
wist hij niets , en de bruisende stroom der groote Revolutie
ging aan hem voorbij als de orkaan, die de bergtoppen doet
schudden , maar in de vallei niet wordt gehoord.
Charette spande de magere paarden even uit, en joeg
ze in den belendenden graskamp , terwijl de molenares naar
buiten kwam.
„C h a r e t t e ," zeide ze , „wat hebt ge daar toch op den
wagen liggen ?"
„Daar ligt onze Jonker !" zeide C h a r e t t e.
„Onze Jonker?" vraagde zij.
„Ja, onze Jonker ! Hij is dood en vermoord -- dat hebben die beesten van revolutionnairen gedaan !"
En C h a r e t t e hief de vuisten dreigend op in de richting
van het dorp.
Daarop ging hij den molen binnen , waar Maurice en
Paul reeds waren : bij de zagen. Het waren zeven zagen;
zij stonden naast elkander in het raam , en zij woelden in
de ingewanden van den dennestam.
De stam was bijna doorgezaagd; binnen een paar minuten
was het beslist , en Maurice en Paul stonden daar op te
wachten.
„Hebt gij geen planken in voorraad ?" vraagde C h a r e t t e,
die steeds een beetje driftig was, en de molenaar riep door
het gedruisch van den molen heen : „Ginds ligt er een partijtje
opgestapeld , doch ze zijn te krom ; wacht maar even —
't is zóó gebeurd!"
Paul stond kalm te wachten , want het regelmatige, bedaarde werk van den zaagmolen gaf aan zijn geest een
gewenschte afleiding.
Hier in den molen heerschte geen tweedracht of vernielzucht; hier heerschte orde. De kamraden grepen in elkander;
alles werkte samen om het doel te bereiken. En het kleine
rad was niet jaloersch op het groote rad, omdat dit groote
rad zooveel grooter was dan het kleine rad. En het houten
raam , waarin de zagen waren bevestigd , was niet jaloersch
17
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op de zagen , omdat deze het voornaamste werk deden; en
het groote scheprad daarbuiten, dat met kracht zijn omwentelingen deed, en den molen deed beven van het geweld
zijner spieren, klaagde er niet over , dat het buiten moest
blij ven.
Neen, van die jaloerschheid, van die tweedracht, die de
huisgezinnen en de volken verwoest, was hier geen spoor
te ontdekken. Alles greep in elkander met orde en regelmaat.
De bergstroom kwam aangehuppeld , voortspringend over alle
hinderpalen, om het scheprad te bereiken; en het scheprad ,
de kamraderen , het houten raam , de zagen ; zij stonden allen
te wachten op den eersten stoot, om te beginnen.
Bij de Revolutie was dat anders ; en Paul begon het in
te zien. Zij wilde verbetering brengen en bracht verbittering.
Zij had geen verstand van het kunstige , teedere samenstel,
dat wij de menschelijke samenleving noemen. Zij greep er
tusschen met ruwe hand. Zij verboog de kunstige raderen;
zij gebruikte een moker , waar zij olie had moeten gebruiken;
zij verpletterde , maar zij heelde niet.
De molenaar zette den molen nu stil, want de stam was
doorgezaagd , en de planken vielen uit elkander.
„Geef mij een handzaag, een hamer en spijkers !" zeide
Paul, en met de hulp der anderen werd voor Th éob a ld
de doodkist gemaakt.
Het geraas in den molen, waardoor men elkander nauwelijks
kon beroepen , had nu plotseling opgehouden. Het leek Paul
toe, dat dit gedruisch de ellende had verdrongen, en nu
keerde de ellende in zijn hart terug : als een stroom , die
niet te keeren is.
Daarom was het goed, dat hij de doodkist moest timmeren , want het gaf afleiding, en hij zaagde de planken op
de behoorlijke lengte : vier lange en twee korte planken.
Meer had hij er niet noodig, want de mensch is met die
zes onnoozele planken tevreden. Hij vraagt niet meer; hij
eischt niet meer, en al is hij de erfgenaam van al de bezittingen der Cl air m o n t s — hij eischt niet meer ...

259

De planken behoeven niet eens geschaafd of geverfd te
zijn. Men neemt zoo'n kist, legt er den mensch in, en hij
is tevreden. En al is het een Keizer geweest, voor wiens
oogopslag de volkeren hebben gesidderd — het geeft allemaal
niets. Hij is tevreden. Hij mort niet; hij klaagt niet -- het
is hem alles goed.
De oude kamerdienaar , die van de zitkist was afgeklauterd,
hield met zijn bevende handen een plank vast, die Paul
pasklaar zaagde , en het gekras der zaag vermengde zich met
het gekreun van den ouden man. Doch spreken deed de
oude man niet; hij schudde slechts met het hoofd, en dat
oude brein werd overstroomd door droeve gepeinzen.
Het was reeds ver in den voormiddag ; de molenares bracht
voor ieder een grooten kroes melk , en dat verkwikte hen,
want zij hadden niets gehad sedert gisteravond.
„Maar we zijn nog niet klaar!" riep de oude man, toen
de doodkist klaar was.
„Gij hebt gelijk !" zeide Pa u 1; „we zullen nog een grootere
kist maken voor den Graaf."
Zoo togen de mannen dan onmiddellijk aan het werk, om
een tweede, grootere kist te maken , en deze arbeid was voor
P a u 1 opnieuw een afleiding, een troost. Het herinnerde hem
aan orde en regelmaat, want bij den arbeid was het verstand,
het overleg aan het woord, terwijl in den nacht, dien hij
had doorworsteld, de woede , de krankzinnigheid , de revolutionnaire razernij aan het woord was geweest.
,,We zullen deze planken nemen, C h a r e tt e !"
„Als ze maar lang genoeg zijn, P a u 1 !"
„Dan deze — dat zijn de langste!"
„Ja — dat zal gaan !"
„Maar deze plank is vol kwasten, P a u 1 !"
„Daar is niets aan te doen , C h a r e t t e — zeg ! geef me
die kleine plank eens aan!"
„Deze?"
„Neen, die andere -- nu is 't goed ! dank je , hoor!"
Toen de kist gereed was, werd het deksel gemaakt, even-
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als bij T h é o b a 1 d' s kist , waarop de beide kisten naar buiten
werden gedragen , naar den wagen.
C h a r et te liep nu vlug naar den graskamp, om de beide
paarden te halen, terwijl Paul den doode in de doodkist
neerlegde. Hij deed het met een broederlijke teederheid; hij
legde het hoofd iets hooger dan het overige lichaam, en hij
vouwde des Jonkers handen over elkander op de borst, waar
de doodswond was.
T h é o b a l d scheen te slapen : zoo stil en rustig lag hij
daar , terwijl op dat vriendelijk gelaat de witte, blanke leliën
prijkten.
Hij scheen elk oogenblik te zullen ontwaken. Wat zou
hij verwonderd hebben opgekeken , zoo hij had gemerkt,
dat Paul hem daar in die ruwe kist had gelegd , op dien
ouden rammelwagen van voerman C hare t t e .....
Maar hij ontwaakte niet ; hij lag daar rustig te slapen, en
hij zou eerst ontwaken bij Chr i s t us' wederkomst, dat is
de eerste opstanding.
Paul had vol eerbied het hoofd ontbloot, en allen, tot de
molenknechten toe, wierpen een langen, ernstigen blik op
den doode. De zonneschijn viel op het marmerbleek gelaat,
op het blauw fluweelen buis, doorweekt van bloed, en de
oude Martin snikte luid.
Er verliepen eenige oogenblikken, waarop geen woord
werd gesproken, en daarop zeide de molenares met ernstige
stem : „Wij zullen drie waskaarsen branden voor den Jonker,
en wij zullen bidden voor de rust zijner ziel."
Doch Maurice schudde het hoofd.
„Het is niet noodig," zeide hij ; „de Jonker is de ruste
reeds ingegaan, die er overblijft voor het volk van God."
De molenares was niet weinig verrast, uit den mond van
een ketter een zaligspreking te hooren over een Katholiek,
maar Maurice 's woorden voldeden haar toch slechts ten
deele, en zij zou stellig voor hare ernstige overtuiging zijn
uitgekomen, zoo haar man haar geen wenk had gegeven,
om te zwijgen.
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Middelerwijl had Charette de paarden gehaald, en
spande ze in.
„Zijt ge klaar ?" vraagde Ma u r i c e, en C h a r e t t e antwoordde : „Zoo dadelijk -- ik moet den buikriem van den
bles nog vastgespen !" en daarop zette de kleine, droevige
stoet zich opnieuw in beweging.
De molen echter hervatte zijn arbeid, want het water der
woudbeek was reeds ongeduldig geworden. En het scheprad
begon te wentelen, en de zagen gingen op en neer.
Dat ging alles even bedaard : met die orde en die regelmaat, die ons zoo weldadig aandoen. Die molen scheen een
levend wezen te zijn, en er was geen verwarring, geen revolutie, geen belemmering.
Men zou kunnen vragen, waarom de molen niet stilstond,
daar immers de Revolutie, de verwoesting aan het woord
was. Doch dat was het immers : er moesten doodkisten zijn,
om de slachtoffers der Revolutie op te nemen, en er moesten
schavotten zijn, guillotines, om de menschen te dooden. En
de Revolutie zelve moest nog hulde brengen aan de orde
en de regelmaat, want zonder orde en regelmaat zou zij de
guillotine, dat politieke scheermes, missen, en de doodkisten
zou zij missen ...
Paul hoorde het gedruisch van den zaagmolen nog op
grooten afstand, en bij zijn droeve stemming kwam het als
een rouwklage aanzweven over de jonge dennenaanplantingen:
als een weemoedig lied van sterven en vergaan.
De zon was schuilgegaan, en uit het Zuiden kwamen de
wolken opnieuw opzetten : grauw als asch. Er streek een
vochtige wind over den hollen weg ; de oude Martin zette
de kraag op, want hij had het koud, doch de voerman was
gehard, en wist er niet van. Hij keek rechts en links, en
toen hij de verbrande tarwe-akkers in de verte ontdekte,
balde hij opnieuw de vuisten.
„Dat tuig !" barstte hij uit — „dat schurftige tuig !"
Doch Maurice en Paul zeiden geen woord ; zij wandelden
achter den wagen aan, ieder met zijn eigen gedachten vervuld.
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Het was de holle weg, dien zij doorreden, en P a u l's gemoed was vol droefheid. Dáár stond de jonge berk, waar
T h é o b a 1 d hem uit de handen der ruwe boschwachters
had verlost — weinige dagen geleden, en dáár — bij den
tweesprong — stond de jonge kastanjeboom, waar zij afscheid hadden genomen.
De kastanjeboom was dood; zijn bladeren waren verwelkt.
En T h é o b a l d was ook dood, en de Graaf was dood —
zou de dood op slot van rekening niet het beste zijn van
alles ? In den Bijbel, welks goddelijkheid door Paul sterk
werd betwijfeld, stond een woord, waaraan hij vat begon te
krijgen : „Beter is de dag des doods dan de dag, waarop
iemand geboren wordt."
Zij waren den tweesprang voorbij, en C hare t t e behoefde
de rem niet meer te gebruiken. Hij zette de paarden aan,
want het ging nu tegen de hoogte op, terwijl het kasteel
in een damp van smook en rook was gehuld.
Het begon opnieuw te regenen; het was die sombere,
kille regen, die ons zoo droefgeestig kan stemmen.
Martin zat naast C h a r e t t e, want zijn oude beenen
wilden niet meer mee, en naast den gespierden, krachtigen
voerman bood hij met zijn ingezonken wangen, zijn ingevallen neus en zijn gebogen rug een beeld van hulpeloozen
ouderd om.
De paarden sleepten den wagen de hoogte op; zij lieten
de koppen moedeloos hangen, en in de doodkist lag de
laatste der Clairmonts.
Er was geen vrees , dat de revolutie-mannen T h é o b al d's
bijzetting zouden keeren; luide verkondigden? zij het, dat
hun strijd niet tegen de dooden maar tegen de levenden
was gericht , en eerst in de latere tijdperken der omwenteling
zou de Revolutie zich aan het stof der dooden vergrijpen.
Toch was M a u r ic e in zijn schik , den smidsjongen in de
verte te ontdekken. De jongen liep hard; hij kwam van het
kasteel en zeide : „Daar straks is een nieuwe bende revolutionnairen op het kasteel gekomen, doch de regen heeft

263
hen naar huis gejaagd ! 0 baas , wat heeft het hier geregend !"
„'t Is goed !" zeide Maurice, en zij reden voort.
Nu zagen zij het kasteel en de verwoesting. Daar straks
was het te donker geweest , om goed te zien , doch nu lag
alles naakt en bloot voor hun oogen. Al de glasruiten waren
verbrijzeld , de kozijnen gehavend , de daklijsten gezengd
door de vlammen.
Er lagen bloedplassen op de werf; de uitgebrande duiventil met haar ijzeren spijlen en verkoolde balken leek op een
reusachtig menschelijk geraamte , en al de bijgebouwen
lagen in de asch. Uit de stallen kwam een sterke lucht van
gebraden vleesch ; het kwam van het vee , van de kostbare
paarden , die gestikt waren in den rook , en door de vlammen
gebraden.
Er was geen levend wezen te zien ; het was , alsof alles
was gevlucht van deze plek der rampzaligheid. Ja toch —
Maurice zag één levend wezen : het was de windhond van
den Graaf. Hij sleepte zich zacht kreunende tusschen de
gebroken meubelen voort. Hij hinkte ; de wreedaards hadden
hem een poot stukgeslagen.
Maurice bleef even staan , want de jammer was al te
groot , en hij had het wel kunnen uitschreeuwen van ontzetting. En die jammer , die gruwel der verwoesting was
gevat in een lijst van dien grijzen , somberen smook , die
het gezicht naar de wijde ruimte afsloot , en de borst , de
ademhaling beklemde.
Martin stommelde reeds door de zwart geblaakte vestibule naar boven. Een zware brandlucht vervulde het huis ,
en de oude sloof liep gevaar van te stikken in die benauwde
lucht , en uit te glijden op de bloedplassen , die de treden
bezoedelden.
Doch hij worstelde naar boven ; hij wilde de balkonkamer
bereiken , die hij verlaten had op het oogenblik , toen een
timmermansknecht uit een der naburige dorpen den Graaf
het mes in de borst had gestooten.
Hij moest halverwege rusten , terwijl hij nog vijftien treden
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voor zich had. Toen begon hij weer te klimmen ; hij deed
bovenmenschelijke inspanningen , om het portaal te bereiken.
Hij bereikte het ook , doch toen kon hij niet meer , zijn
zinnen begaven hem , en hij stortte neer.
Maurice en Paul vonden hem ; zij waren hem spoedig
gevolgd , en zij droegen hem de kamer in , waar de lijken van
Roger en L a z a i r e lagen. Hun eigen dooden en gewonden
hadden de revolutionnairen reeds weggedragen, en de dooden,
die daar straks onder de bespijkerde zolen der muiters
waren vertrapt en vertreden , zouden een schitterende uitvaart hebben
Al de deuren stonden wijd open , en de wanden , de zoldering , de geparkette vloeren — alles legde getuigenis af
van de razernij , die hier had gewoed.
Martin kwam weer spoedig bij , nu hij aan het open
raam werd gebracht , en gezamenlijk gingen zij naar de
balkonkamer , doch de krachtige hoefsmid beefde , toen hij
op den drempel stond.
Daar lag de Graaf ... .
Zijn starre oogen waren op den wand gericht , waar de
portretten zijner voorvaderen hingen. Hij lag op den grond;
in een diepen plas geronnen bloed. Hij lag lang uitgestrekt,
met het noodverband om den linkerarm. In de rechterhand
hield hij het zwaard omklemd , waarvan het blanke staal
door bloed was gekleurd , en de linkerhand omklemde het
mes , dat hem diep in de borst was gestooten. Hij had nog
de kracht gehad , om het mes uit de w ond te trekken , en
hij was gestorven aan verbloeding.
Hij lag tusschen vernielde vazen en gebroken stoelen;
zijn lippen waren saamgeklemd , en de strenge lijnen van
zijn gelaat verkondigden nog in den dood de vastberadenheid , waarmede hij dien dood had getrotseerd.
Op dit oogenblik vervloekte Paul de Revolutie ; hij verafschuwde ze als de pest , omdat zij dezen gruwel had bedreven. Hij kon het niet begrijpen , dat hij dit van bloeddruipende wilde beest ooit wierook had toegezwaaid. Hij
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zag alles onder een ander licht. De vrijheid , die zij predikte —
wat was zij anders dan een vrijheid , om te moorden ? Hare
gelijkheid , — waar anders moest zij op uitloopen dan op
de stilte des grafs , en haar broederschap — was zij niet
een onmetelijke leugen ?
Martin knielde bij den doode neer ; hij trachtte die
starre , glazige oogen met zijn bevende vingeren te sluiten.
Den doode was niets ontroofd ; het gouden uurwerk in
zijn vestzak — het prachtige , met edelgesteente ingelegde
zakmes — de ring aan den vinger -- alles was aanwezig.
Maurice, Paul en Charette namen het lijk op. Zij
moesten heel voorzichtig zijn ; het was een zwaar lichaam ,
en ze konden licht uitglijden.
C h a r et te was bijna gestruikeld over het lijk van T o 1n o n, wiens verstijfd lichaam gedeeltelijk door een zwaar
gordijn was verborgen. De vingers van den boschwachter
hielden het gordijn boven zich vast ; in den onbewusten
drang van het zelfbehoud had hij er nog naar gegrepen, om
zich op te heffen uit de duisternis des doods.
Zij droegen den doode over het portaal en de vele traptreden af, terwijl in de vestibule de doodkist reeds stond
te wachten , om den laatsten Graaf van C 1 a i r n1 o n t te
ontvangen.
De oude Mar tin kon niet meer ; hij zeeg kreunend neer
op een stoel in de schrijfkamer van zijn heer , en Maurice,
Paul en C h a r e t t e zetten hun treurigen arbeid voort. Zij
namen de kisten en droegen ze door de lange , breede
gang naar de kleine kapel , op den westelijken vleugel
van het kasteel , waar de blauwe zerken lagen , met de ringen er aan.
De revolutie-mannen waren overal geweest behalve hier;
zij hadden de kapel gemeden , en de rust der dooden niet
verstoord.
Maurice wist , welke zerk hij hebben moest, om de
kleine ijzeren trap te bereiken ; hij had die ijzeren trap eens
gerepareerd , en daarom wist hij het. Hij wees de zerk
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aan , die opgelicht moest worden , en met vereende krachten
gelukte het , ofschoon het een zwaar stuk arbeid was.
Maurice had zich niet vergist ; hij voelde de ijzeren
trap , die naar de duistere diepte voerde, en de koude stroom
van een doffe doodslucht kwam hem tegemoet.
Maurice was de eerste , die er in neerdaalde ; hij ontstak de graflampen , terwijl Paul hem volgde.
Zij keken rond. Daar stonden de eikenhouten doodkisten
langs den vochtigen , salpeterachtigen muur. Zij stonden op
ijzeren schragen , flauw verlicht door het schijnsel der sombere lampen.
De smid en zijn zoon stonden hier te midden van de
dooden , van het graf, van de volstrekte rust. De ruimte
werd doorademd door een kille huivering; hier zetelde de
dood — hier was hij koning.
De kisten schenen nog gaaf, doch die in den rechtschen
hoek had veel geleden.
Het hout was tendeele vermolmd , en de looden kist —
binnen de houten kist -- was eveneens beschadigd. Paul
zag het hooge voorhoofd , het lange haar , de afgebroken
tanden van een voorlang bijgezetten Graaf, en die beenige
oogholten schenen hem te vragen : „Waarom stoort ge
mijn rust ?"
Charette stond boven bij de zerken , en zeide op zijn
driftige manier : „Kan ik nu beginnen ?" en Maurice
antwoordde : „Wacht nog even , we zullen de schragen
halen."
Want achter in het gewelf stonden nog ijzeren schragen;
Maurice haalde ze en zette ze goed.
Daarop schoof Charette de doodkisten voorzichtig naar
beneden : eerst die van den Graaf, en daarop die van den
Jonker , terwijl Maurice en Paul ze opvingen met hun
geoefende handen.
Pa u I staarde nog eenmaal in T h é o b a 1 d's gelaat : in
die rustige , vredige trekken , die hij liefhad. Hij knielde bij
den doode neder , en kuste hem. Daarop nam hij het dek-
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sel , en terwijl Maurice de doodkist sloot van den Graaf,
sloot Paul die van Théobald.
De hamerslagen klonken hol en akelig door het grafgewelf; Paul maakte het deksel met vier spijkers vast, en
het was hem, alsof hij er een stuk van zijn eigen leven
had ingespijkerd.
M a u r i c e bluschte de graflampen, en Ma u r i c e en Paul
stegen uit de duisternis weer naar boven.
De blauwe zerk werd op hare oude plek geschoven, en
de eenvoudige bijzetting was afgeloopen.
Ze gingen samen naar buiten, en Ra c h e f o r t liep vooruit, om naar de paarden te kijken. Een paar valken scheerden
op hun sikkelvormige vleugels over de puinhoopen heen,
en de hond, met zijn stukgeslagen poot, hinkte over het erf.
Er viel een zachte motregen, en de hemel was grauw
als lood.
HOOFDSTUK XIV.
Paul stond bij het aambeeld; hij had de mouwen opgestroopt, en hij sloeg op het wit gloeiend ijzer, alsof hij
het wilde verpletteren onder zijn hamer. Zijn frissche wangen
waren bleek, en die heldere bruine oogen stonden strak.
Hij stond op den tweesprong, en hij aarzelde. Het Evangelie
en de Revolutie — ze riepen hem beide met krachtige
stem.
Grootvader G a t a u 1 rustte reeds eenige weken op het
kerkhof; in een hoek, in ongewijden grond. Maurice kon
zijn graf zien, als hij op de opkamer was, want zijn tuin
grensde aan het kerkhof.
De dagen waren minder heet; het was in den nazomer,
en er kwamen reeds gele bladeren aan het geboomte.
Het dorp was tot rust gekomen. Baron Fa u r a t had in
dien vreeselijken revolutie-nacht zijn besten klepper dood
gereden, om uit de naburige stad hulp te requireeren, en
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vier-en-twintig uren later was ze gekomen : een afdeeling
nationale militie, om de bandeloosheid te keeren.
Zoo was de rust onder het volk dan teruggekeerd, en de
kasteelen, die — zooals dat van Baron F a u r at — gespaard
waren gebleven, stonden van nu aan onder de hoede van
het souvereine volk.
De officier, die de nationale militie aanvoerde, was een
bedaard, bezadigd man, die er zijn onverholen minachting
over uitsprak, dat de dorpsbevolking tegen graaf C l a i rm o n t zoo woest en bloeddorstig was te werk gegaan. Hij
was blijde, dat hij er geen deel aan had gehad. De Graaf
had voor de vierschaar moeten gedaagd worden en zijn
goederen met beslag belegd, totdat zijn schuld was uitgewezen, maar de manier, waarop kapitein Claude V a l e n t i n
de zaak had aangepakt, was schandelijk. Het was de ware
manier, zoo verklaarde de officier der nationale militie, om
de Revolutie in opspraak te brengen, en in het oog aller
weldenkenden verdacht te maken, terwijl Jean F are en
Luc de Pair plechtig verklaarden, dat zij er nooit anders
over hadden gedacht.
Het volk kwam tot rust; het kwam tot zich zelve, en
het verschrok van de wandaden, die het had bedreven in
den naam van vrijheid, gelijkheid en broederschap.
T h é o b a 1 d' s naam werd met den diepsten eerbied genoemd,
en van achter bleek het, dat de Graaf ook nog zoo kwaad
niet was geweest. Men herinnerde zich, dat hij een weduwe
de landhuur had kwijtgescholden; een man, die door een
grooten brand aan den grond was geraakt, in een nieuw
boeltje had gezet, en verscheidene huisgezinnen, die in
nijpende armoede hadden verkeerd, was bijgesprongen. Het
bleek van achter, dat men van den Graaf veel gedaan had
kunnen krijgen, zoo men maar onder hem wilde bukken,
en was er die schurk van een rentmeester niet geweest, dan
zou de verbittering nooit zoo hoog zijn gestegen.
Niet zonder het bitterste hartzeer konden de boeren aan
het vreeselijk einde der C 1 a i r m o n t s denken. Zij schaam-
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den zich; in een furie, in een razernij, hadden zij medegeholpen, om de laatste C 1 a i r m o n t s te vermoorden, en zij
huiverden er van, als zij er aan dachten.
Zij hadden berouw; die puinhopen, die met bloed bevlekte, geblakerde muren van het kasteel klaagden hen
aan, en hun geweten beschuldigde hen.
Zij hadden het hart niet, om zonder gezelschap in den
avond langs het geplunderde kasteel te gaan. Er was een
vermetele geweest, die het had gewaagd, doch hij zou het
voor geen honderd duizend francs voor den tweeden keer
beproeven.
Hij was met wit bestorven lippen teruggekomen ; hij had
den Graaf gezien, wandelende over de verkoolde linden, op
het erf. Hij had zich niet vergist, zeide hij ; hij durfde er
een eed op te doen, dat het de Graaf was geweest. De Graaf
had een wijden , grijzen ruitermantel omgeslagen , die van
voren open was , en uit de borst gutste het bloed. Hij keek
in de richting van het dorp , maar hij dreigde niet. Hij hief
de handen klagend ten hemel, en hij staarde den vermetele,
die hem op zijn nachtelijke wandelingen stoorde, met zulke
schrikwekkende oogen aan, dat deze dacht een beroerte te
krijgen van schrik.
Zoo gingen het schuldbesef en het bijgeloof hand in hand ,
om het volk beangst te maken, en de menschen van den ouden
stempel zooals Charette begonnen weer opgeld te doen.
Het was dus geen wonder , dat Charette werd gekozen ,
toen Luc de Pair als lid van het burgercomité bedankte.
Charette kwam met een schitterende meerderheid uit de
bus , en een deputatie bracht hem den uitslag der stemming
mede , terwijl hij bezig was , om in den hoek van den haard
het zadeltuig van zijn paarden te herstellen.
Hij was volstrekt niet ingenomen met zijn verkiezing.
„Ik wil er niets mee te maken hebben !" zeide hij , nauwelijks
van zijn reparatiewerk opkijkend.
Maar zijn vrouw dacht er toch anders over. Zij kreeg een
kleur van plezier , omdat aan haar man die hooge onder-
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scheiding was te beurt gevallen en met kracht op de tafel
slaande , zeide de wakkere vrouw : „Voor den drommel ,
baas ! — dat moet je aannemen ! Het volk heeft een verstandige
keuze gedaan , en gij moogt niet weigeren , hoor !"
De deputatie had in de vrouw van Charette eene veel
vermogende bondgenoote , en het slot van de rekening was ,
dat Charette de benoeming aanvaardde , al was hij begonnen , met de verklaring , dat hij met den rommel niets
te maken wilde hebben.
Zoo had dan de gematigde Revolutie na hevige uitspattingen in het dorp getriumfeerd , en Paul Ga ta u 1 voelde
veel voor de gematigde Revolutie. De officier der Nationale
Militie was zijn man ; zij hadden herhaalde malen tot diep
in den nacht over de heilzaamheid van een gematigde toepassing der revolutionnaire beginselen gesproken , en Paul
kwam tot de overtuiging , dat de Revolutie der achttiende
eeuw de consequente voortzetting was van de Reformatie
der zestiende eeuw.
„Het is niet anders ," zeide hij , terwijl hii het witgloeiende
ijzer in den waterbak afkoelde — „de Revolutie is het uitvloeisel der Reformatie !"
„Volstrekt niet !" antwoordde zijn vader ; „de Reformatie
is even onschuldig aan de Revolutie als aan den geweldigen Boerenkrijg der zestiende eeuw."
Paul hield zich steeds zooveel mogelijk tegenover zijn
ouders in , en hij hernam op een bescheiden toon : „Sedert
de dagen der Reformatie is de vrijheid van onderzoek het
eerste en het gewichtigste geloofsartikel , en Rousseau
heeft slechts een schrede voorwaarts gedaan op den weg,
dien Luther insloeg."
M a u ri c e wierp de vijl neer , toen Paul dit zeide, en
de kleine Jac ot staakte het trekken aan den blaasbalg.
Zulke werkstakingen hadden er elk oogenblik plaats — in
alle werkplaatsen van Frankrijk. Nieuwe ideeën en nieuwe
denkbeelden vervulden de lucht en de harten ; zij kampten ,
zij worstelden met de oude , trachtende deze te verdringen,
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en de gebutste ploegschaar, de gebroken tand in een eg,
de hoef voor den rechter voorpost van C h a r e t t e's bles -dat moest alles wachten bij het pleit voor en tegen de
Revolutie.
Maurice G a t a u 1 zou dat redetwisten in zijn smidse
niet hebben geduld , want hij was een ijverig man , stipt
op orde en regelmaat. Doch de Revolutie had — het was
onmiskenbaar -- den drempel zijner smidse overschreden,
en Paul was met hare beginselen besmet.
Wat was het een bitter verdriet voor Maurice, en niet
minder voor de trouwe M a r t h e. Zij hadden hun jongsten
zoon moeten afstaan aan de Revolutie , en nu eischte de
Revolutie hun oudsten zoon ook. Zij smeekten den Heere
zoo vurig voor Paul, dat God zijn blinde oogen mocht
openen , om werkelijkheid en schijn , waarheid en leugen van
elkander te kunnen onderscheiden , maar Paul zeide , dat
hij niet blind was ; dat hij nooit helderder had gezien, en dat de
ware zonen der Hugenoten revolutionnairen behoorden te zijn.
P a u l betreurde de uitspattingen der Revolutie ten diepste,
maar nu hij den tweesprong was gepasseerd, zag hij alles
in het ware licht. Zoo zeide hij ten minste, en zoo men de
Revolutie om hare brandstichtingen en moorden veroordeelde,
dan moesten de Protestanten de Reformatie om de monsterachtigheden van Jan van Leiden en consorten eveneens
veroordeelen.
Doch Maurice was heftig gekeerd tegen de voorstelling,
dat de Revolutie was de dochter der Reformatie. Indien
Paul hem dit kon bewijzen , dan was zijn Calvinistisch
standpunt niet langer houdbaar ; dat wil zeggen : het was
slechts een doorgangspunt naar de Revolutie. En met het
warme zuidelijke bloed, dat door zijn aderen bruiste, riep
hij : „Wel ? Zou de Revolutie van de Reformatie afstammen?
Daar ligt een verschrikkelijke vergissing, een leugen in uwe
overtuiging, P a u 1 !"
„Toch niet, vader ; de Reformatie predikte de vrijheid —
wat doet de Revolutie anders ?"
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„Daar hebben wij het, Paul! De Reformatie predikte de
vrijheid, maar in onderwerping aan Gods Woord ; zij wierp
het juk der menschelijke overleveringen van onzen schouder,
om zich te inniger aan Gods Woord te onderwerpen."
„Gods Woord — ieder legt het uit op zijn manier !"
„De Heilige Geest leert ons den Bijbel verstaan !"
„De rede, vader ; en hoe verlichter de rede is, hoe helderder haar inzicht in den Bijbel."
„De rede zet de Schrift op zijde."
„Toch niet ; wij kunnen de letter verwerpen, en vasthouden
aan den inhoud, aan den geest der Schrift — wij staan
dichter bij elkander, dan ge denkt !"
„Natuurlijk !" zeide C h á r e t t e, die de smidse binnentrad
— „jullie behoort bij elkander, want Revolutie en Protestantisme zijn hetzelfde."
„En jij fijne Roomsche bent ook een Protestant, dat wil zeggen
een gematigd Revolutionnair !" zeide Paul met een luiden lach.
„Ik ? God beware mij voor zulke ketterijen !" antwoordde
C h are t t e ; „ik wil in het geloof mijner vaderen leven en
sterven !"
„Praatjes, man ! Gij zijt lid van het burgercomité, en het
purgercomité is een product der Revolutie !"
De voerman keek een beetje bedremmeld, en zei daarop:
,,Zou dat waar zijn, P a u 1 ?"
Maurice was even naar binnen gegaan, en Paul was
nu vrijer in zijn uitdrukkingen.
„Dat is ook een vraag !" zeide Paul — „dat zou je niet
weten ! Doch trek je dat maar niet aan, C h a r e t t e! Wij
gaan op de baan der ontwikkeling gestadig , al is het langzaam , vooruit — dat is de groeikracht, die niet te keeren is.
Mijn vader wil er met alle geweld een geloofskwestie van
maken, maar de geloofskwestie heeft er net zooveel mee te
maken als jou magere bles — hij begint ongeduldig te
worden, en ik zal hem beslaan !"
„En maak maar wat voort !" zeide C h a r e t t e ; ik moet
nog een vracht dennestammen naar den zaagmolen rijden,
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en de dagen beginnen reeds te korten — men kan het
's morgens en 's avonds al deksels goed merken !"
Al sprak Maurice G a t a u l met zijn zoon dikwijls over
de Revolutie, het baatte weinig, want zij konden toch tot
geen overeenstemming komen. Integendeel: zij verstonden
elkander hoe langer hoe minder, en Paul vond het verstandig, om er voorts het zwijgen toe te doen. Immers hij
stond tegenover zijn vader, en verloor den eerbied, dien hij
zijn ouders was verschuldigd, nooit uit het oog. Doch al
zweeg hij, daarom stemde hij nog niet toe, en al stond hij
vierkant tegenover de Roomsche schrijvers, daarin kwam
hij toch met hen overéén, de Revolutie de dochter was der
Reformatie. De mannen der Encyclopedie dachten er trouwens
niet anders over, en Paul had moeite, om een medelijdenden glimlach te onderdrukken, als zijn vader in diens
kortzichtigheid deze groote waarheid wilde betwisten.
Maar zijn positie was toch moeilijk. Hij deed zich geweld
aan om zijn innige overtuiging te verzwijgen, en Maurice
kon wel eens forsch en hard uitvallen. Paul antwoordde
daarop gemeenlijk niet; kon hij zijn ergernis echter niet
meer verkroppen, dan smeet hij er den hamer bij neer,
liep een eind den burchtweg op, en keerde weder, als hij
wat kalmer was geworden.
Hij beschouwde zich als een martelaar der Revolutie, die
even goed hare martelaren had als de Reformatie , en hoopte
van dag tot dag, dat zijn vader de zegeningen der gematigde
Revolutie mocht leeren inzien. Doch zijn vader zeide met
klem en nadruk , dat de gematigde Revolutie eerre hyena
was met omwonden klauwen, en hoe sterker het vuur der
geestdrift in Pau 1's gemoed begon te branden, hoe sterker
vader M au r i c e dezen voor de rampzalige consequenties
der revolutionnaire beginselen waarschuwde.
En Paul zweeg aldoor. Hij sprak er niet meer over, maar
zijn wrok , zijn afkeer, zijn afschuw van de Calvinistische leer
groeide aan tot een geduchte mijn, die eens met een verschrikkelijk geweld zou ontploffen.
18
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Dat oogenblik kwam sneller dan Paul Gat au 1 zelf had
gedacht; op een Zondagvoormiddag , in de kerk, kwam de
ontknooping.
Paul ging nog eens per Zondag naar de kerk , om zijn
ouders ter wille te zijn, ofschoon hij er zich gemeenlijk
geducht verveelde.
Zoo zat hij er dan ook op dezen Zondagvoormiddag : in
de achterste bank van het kleine eenvoudige kerkje.
Zijn moeder zat veel verder naar voren; M ad e 1 e in e zat
achter zijn moeder, terwijl zijn vader in den tuin zat : in
de bank der ouderlingen, want hij was ouderling.
Behalve de kerkeraad had niemand een vaste plaats; er
werd geen plek verhuurd; die het eerste kwam, had de
meeste keus.
De gemeente had geen vasten voorganger, en de predikant,
die haar dezen morgen als voorganger zou dienen, kwam
ver uit het Zuiden ; Paul kende hem niet; hij had den
leeraar nooit gezien.
Doch hij wist reeds vooruit, wat de dominé zou zeggen;
hij kende die afgezaagde termen heel goed ; en terwijl de
leeraar sprak over de helden van het Evangelie , dacht hij
aan de helden der Revolutie.
De leeraar was echter een man vol vuur; met een forsch
en strijdbaar karakter, en P a u 1, die in het eerst weinig op
zijn woorden had gelet, begon te luisteren.
Het was niet het luisteren van een heilbegeerige, maar
luisteren was het toch.
En de jonge smid luisterde al scherper; hij kreeg den
indruk , dat deze predikant blaakte van een J e h u's ijver,
om het revolutionnaire geslacht der ' A c h a b s uit te roeien
met wortel en tak. Hij luisterde met verbazing en met klimmende ergernis. Hij had moeite om zich in te houden; onder
het ouderlijk dak deed hij het dag aan dag; maar hier was
de zelf beheersching te zwaarder, omdat hij er zat als vrij
man, en de leeraar met zijn harden toon, zijn dwazen ijver
en zijn heerschzuchtige gebaren werd hem onverdraaglijk.
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Paul stond op om afleiding te hebben , doch het baatte
niet. Toen nam hij een psalmboek om te lezen , maar de
letters zetten zich uit , en namen de vormen aan van dien
man daar , die het kleine gebouw deed weergalmen van het
geweld zijner rede.
Goede vrienden hadden het den predikant stellig aangebracht , dat Paul Ga t a u 1 het noodig had en de spreker
had het zich terdege in de ooren geknoopt. P a u 1 verbeeldde
zich , dat de spreker hem voortdurend aankeek ; het leek
Paul toe , alsof de spreker met den vinger op den jongen
hoefsmid wees. Hij liet Paul niet los ; hij vervolgde Paul
met een ijver, even welgemeend als onverstandig, en de
zielkundige ontknooping werd onvermijdelijk.
Al had er zijner ziele zaligheid mee in verband gestaan ,
dan zou Paul later toch niet hebben kunnen zeggen , welk
woord de electrische vonk was , die de geladen mijn had
geraakt. Doch wat deed het er toe ? Hij sprong op in een
uiterste drift , de veer , die zoolang naar beneden was gedrukt,
vloog omhoog , en met den vinger op den leeraar wijzend,
riep hij : „Gelooft hem niet — o menschen , gelooft hem
niet ! Hij is een domkop of een huichelaar , maar een
leugenaar in elk geval ! De God , dien hij predikt , bestaat
niet ; dat is maar boerenbedrog -- gij zult zelven de hand aan
den ploeg moeten slaan , zoo gij een menschwaardig bestaan
begeert !"
De opschudding , die op deze woorden volgde, was natuurlijk buitengewoon ; niemand der kerkgangers had ooit zoo
iets beleefd ; de oudste menschen konden zich zoo'n smadelijk tooneel niet herinneren. Het was trouwens iets nieuws;
de Revolutie had haar intrede gedaan in dit Calvinistisch
kerkgebouw , en een jonge man , die het teeken van den
heiligen doop in dit bedehuis aan zijn voorhoofd had ontvangen , schreeuwde het uit met bleeke wangen en vlammende oogen , dat deze prediking niet was dan boerenbedrog en apenkool.
Moeder Marthe zat daar , als door een beroerte getroffen,

276

doch al de anderen waren overeind gerezen, zich omkeerend, om
den vermetele te zien, die God in Zijn bedehuis durfde hoonen.
De jonge mannen stormden reeds naar de achterste bank,
om den renegaat , den afvallige , de kerk uit te smijten , en
de mogelijkheid eener schandelijke vechtpartij ware niet
buitengesloten geweest , zoo de predikant de toehoorders
niet krachtig tot kalmte had aangespoord.
Hij was zelf ontsteld ; hij had Paul G a t a u 1 niet op het
oog gehad en hij had trouwens volstrekt niet zoo dwaas en
onverstandig gesproken , als Paul in zijn geprikkelden
toestand had gemeend. Ook deed hij de ernstigste pogingen ,
om de verstoorde rust te herstellen , doch het mocht hem
slechts ten deele gelukken.
Reeds was vader Ma u r i c e uit de ouderlingenbank
gestapt , en recht op zijn zoon toetredende , riep hij met
verontwaardigde stem : „Wilt gij uwe schandelijke beschuldigingen intrekken -- op staanden voet ?"
„Neen," antwoordde Paul op ruwen toon — „dat doe ik
niet. De Godsdienst heeft niets met de Revolutie te maken,
en met dat gepreek zullen wij er stellig niet komen. We
moeten het goede tot stand brengen door onzen eigen arm,
en met dat gekwezel komen wij er niet !"
Eigenlijk sprak Paul zich zelve tegen. Hij zeide , dat de
Godsdienst met de Revolutie niets te maken had , en tegelijkertijd schoot hij een doodelijken pijl af op den Godsdienst,
door te zeggen , dat wij het goede tot stand moeten brengen
door onzen eigen arm.
Doch in de opwinding van het oogenblik werd er niet
op gelet , en vader Maurice voelde met een toornige opflikkering , die met den bangsten vaderangst was gemengd,
dat hij op het punt stond zijn tweeden zoon onherroepelijk
te verliezen.
„Paul, zwijg!" riep hij -- „zwijg, zeg ik je!"
Doch Paul zweeg niet , want de geest der Revolutie was
over hem vaardig geworden, en zijn moeder zat daar in haar
bank , verslagen en verpletterd.

277

„Ik heb zoo lang gezwegen ," riep hij — „het wordt tijd,
dat ik den mond eens open doe , om hier de ware begrippen
van vrijheid , gelijkheid en broederschap te verkondigen.
Menschen , laat u niet bedotten ! Ge krijgt een wissel op den
hemel , terwijl u de aarde ontschiet ! Het beste , wat uw
Bijbel bevat , is in de Revolutie neergelegd , en nu staat de
tijd aan te breken , waarvan reeds Jesaja heeft geprofeteerd,
dat de woestijn en de dorre plaatsen zullen vroolijk zijn,
en de wildernis zal zich verheugen, en zal bloeien als een roos !"
Hij stond daar hoog opgericht in de achterste bank der
kerk , en van de zonderlinge beklemming , die in spannende
oogenblikken zijn spraakvermogen belemmerde , voelde hij
thans niets.
Hij sprak met gloed , met een brandende geestdrift ; zijn
wangen waren met een doodelijk bleek overtogen , maar zijn
oogen schitterden van een vreemden glans.
Het was een allerpijnlijkst tooneel. Madeleine verliet
de kerk ; het werd er haar te benauwd , nu er de Revolutie
was binnengetreden. Doch de jonge , krachtige bergbewoners
waren niet van zins , om zulke taal langer aan te hoorera ,
en de predikant kon hen nauwlijks meer in bedwang houden.
Zij wilden P a u 1 te lijf, want hij verstoorde de godsdienstoefening en tastte hen aan in hetgeen hun heilig en dierbaar was.
Hij was voor hen een melaatsche , een verworpeling , en
zij meenden Gode een welbehaaglijke daad te doen , door
dezen pestkranke buiten de vergadering te stooten.
Doch het ontzag voor den vader hield hen nog in bedwang,
en M au r i c e had het vaste voornemen , om het recht der
kerk te handhaven.
„Gij wordt een atheïst , een godloochenaar ," barstte hij
uit , „als gij het niet reeds zijt !"
P a u 1 kruiste de armen over elkander , en keek zijn vader
aan met trotsche , uitdagende oogen. En het was in dit
oogenblik , dat Maurice de Revolutie voor zich zag , bekleed met zijn vleesch en zijn bloed.
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Het lijden van vader Maurice was groot , doch zijn
verontwaardiging was niet geringer , en met een afwerend
gebaar riep hij zijn zoon toe : „Ik ken u niet meer --- verstaat ge mij ?"
En toch was het nog niet te laat geweest , zoo Paul de
verzoening had gezocht met zijn vader , want op den achtergrond van Maurice 's gemoed klaagde een stem om het
verloren kind. Doch P a u 1 verlangde naar geen verzoening :
hij was blijde , dat de band nu brak , want die vader of
moeder lief bad boven de Revolutie , was harer onwaardig.
„Ik ken u niet meer — verstaat ge mij ?" riep vader
Maurice met een stem , die beefde van ontroering en opgewondenheid , en P a u 1 antwoordde op harden toon : „Waarom niet ?"
„Waarom niet ? Omdat gij God hoont , Die de God is van
mijn hart en van mijn geslacht, waartoe gij niet meer behoort!"
En nu , in den storm der hartstochten , brak waarlijk de
heilige band , dien God heeft gelegd tusschen vader en
kind , en met een vreeselijke stem riep M a u r i c e : „Ga uit
mijn oogen bastaard -- wat heb ik meer met u te doen ?"
Dat was zijn laatste woord , en zoo scheidden zij. Maar
in dat noodlottig oogenblik , terwijl de afgrond zich tusschen
hen opende , was de gelijkenis tusschen vader Maurice
en zijn zoon treffend ; zij vertoonden diezelfde vastberadenheid , datzelfde stalen voorhoofd , dienzelfden onvermurwbaren trek om de lippen.
En Paul G a t a u 1 verliet het kerkgebouw. Hij liep rechtop , met dreunenden stap ; de martelaar der Revolutie was
in hem ondergegaan , en van nu af zou hij strijden in hare
voorste rijen , naast Constant, die het goede deel had
gekozen.
Hij groette niet ; hij groette niemand. Hij was geschandvlekt — hij voelde het, maar hij had het er voor over.
't Is waar ; hij droeg dien schandvlek niet met den ootmoed van den Christen , maar het christendom zelf was
immers maar een phase in de ontwikkelingsgeschiedenis
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der menschheid, en de Revolutie en de christelijke ootmoed
waren twee denkbeelden , die elkander volkomen buitensloten. Neen , niet de ootmoed van den christen maar de
hoogmoed van den revolutionnair bezielde hem, terwijl hij
het ouderlijk gezag onder zijn voeten vertrapte , en toen hij ,
den drempel van het kerkgebouw overschrijdend, naar buiten
trad, was hij den tweesprong van zijn leven voorbij.
Hij haalde diep adem , en zijn longen dronken de frissche
berglucht in. Hij bleef nog even staan op het kleine , naakte
kerkplein, en dan liep hij snel weg : in de richting van het
dorp. In de verte zag hij een gedaante langs een steil bergpad opklimmen : het was Madeleine, die hij had liefgehad.
Doch dat was voorbij — voor eeuwig voorbij. En hij lachte
hardop bij de gedachte aan de groote kans, die hij had gehad,
om onder hare pantoffel te raken , en hij prees de vrijheid,
die hij toegemoet snelde.
Hij liep al harder, totdat hij links de zwart geblaakte
muren van het kasteel met de verzengde, zwarte takken
der linden zag, en rechts — in de diepte — rees de toren
op met zijn flikkerend kruis en de hooge eik met zijn
majestueuze kruin.
Hij bereikte den burchtweg, en het dorp binnentredend,
kwam hij rakelings den toren voorbij. De Roomsche kerk
was er vast aan gebouwd , en dan volgde het kerkhof met
zijn steenen ringmuur en zijn vele houten kruisen. Een heg
van doornstruiken paalde aan den ringmuur en deze heg,
die den tuin der G a t a u 1 s van de dorpsstraat afsloot , liep
met een bocht tot aan de ouderlijke woning.
Paul was nu vlak bij huis, en Sultan kwam hem kwispelstaartend tegemoet. Doch dezen keer had de jonge baas
voor zijn hond geen vriendelijk woord, want zijn hoofd liep
om van vreemde plannen. Hij trad de woning binnen : de
kleine J a c o t was alleen thuis. En de kleine Ja c o t zag
met de grootste verbazing, hoe P a u I, nauwlijks groetend,
de trap opstoof naar boven.
Er lag wat opgespaard geld in P a u l's kleerkist; hij stak
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het bij zich, en ging dan de trap weer af. Hij reikte den
jongen de hand en zeide : „Gegroet, kleine Jac ot!"
„waar gaat gij heen ?" vraagde de jongen , en Paul antwoordde : „Naar Parijs, kleine Jac o t! Ik kan het hier niet
meer uithouden, de boel is hier verrot , hoor!"
De jongen was een en al verwondering , het ging zijn begrip
ver te boven. Pa u 1 zat flink in de kleeren ; hij had volop
te eten en nu ging hij weg — de kleine Ja c o t begreep
dat niet.
„Ja, kijk mij maar niet zoo verwonderd aan," zeide Paul
G a t a u 1-- „'t is alles verpest , zeg ik je — bij de Roomschen ,
bij de Protestanten, -- 't is overal eenderhand !"
De smidsjongen was Roomsch , en daarom noemde Pau 1
de Roomschen er expres bij. ,,Laat je maar niets wijsmaken,
kleine C o t; de pastoors en de dominé's -- 't zijn allemaal
bedriegers, hoor!" De jongen zeide geen woord , maar hij zag,
dat zijn jonge baas erg opgewonden was. Hij rukte aan het
wambuis, aan de knoopen, alsof hem de borst was dichtgesnoerd , en hij snakte naar lucht.
„Dus je gaat naar Parijs ?" vraagde Jaco t: en Paul antwoordde : „Natuurlijk, naar Parijs, waar anders heen ? Hier
heerscht het domste bijgeloof; hier zijn het allemaal schapenkoppen, maar in Parijs heerscht de rede, de geest, het
verstand. Parijs is het hart , het brein van Frankrijk, en
elk denkbeeld, dat Frankrijk gelukkig kan maken, moet
eerst in dat brein worden geboren ."
De jongen begreep er natuurlijk geen steek van; hij duizelde
van al die geleerdheid , maar het deed hem toch goed , dat
zijn jonge baas zoo'n hoogen dunk van hem had , om over
die onbegrijpelijke dingen met hem te spreken. En voor
Pa u 1 was het een noodwendigheid, om bij het verlaten van
het ouderlijk huis nog eens zijn hart te luchten. Was er
die jongen met zijn gele, sluike haren niet geweest, dan
had hij het den hond in de groote ooren geroepen, en was
er de hond niet geweest, dan had hij het tegen de oude
aamborstige klok uitgeschreeuwd.
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„Nu , kleine J a c o t -- houd je maar taai, jongen !" zeide
hij , en hij gaf den jongen een stevigen handdruk. „Wees
maar gerust -- het zal best afloopen , hoor !" en Paul
G a t a u l verliet de ouderlijke erve.

HOOFDSTUK XV.
„Zoo ben jij daar , P a u 1 ?"
„Daar ben ik, Constant!"
„Werd het je te benauwd in je negorij ?"
„Ik dank God, dat ik er uit ben."
„Flinke taal , maar ge moet den naam van God maar niet
te veel meer noemen , hoor ! ik stel mij de zaak zoo voor :
God regeert in den hemel , en de mensch op de aarde , zeg
eens, hoe maakt het vader ?"
„Hoe zou 't gaan! Hij heeft mij het huis , of eigenlijk de
kerk uitgejaagd."
„Daar had hij groot gelijk aan , P a u 1 !"
„Groot gelijk ? Nu verbaas ik me toch !"
„De kerk is je plaats niet meer; ge behoort in onze clubs ;
hoe gaat het met moeder ?"
„Redelijk, maar mijn vertrek zal haar pijn doen."
„Daar is niets aan te doen — vertel mij eens : hoe maakt
het Rachefort?"
„Hij is teruggekeerd tot den ouden zuurdeesem van het
Calvinisme , en ijvert sterker tegen de Revolutie dan ooit te
voren. Hij zegt, dat God hem het satanische der Revolutie
heeft doen inzien."
C o n s t a n t schaterlacht.
„Zoo'n dweper ! Ik had het wel vermoed , toen hij een
paar maanden geleden hier was , dat het zoo zou loopen ,
enfin , het komt er op één zieltje niet aan."
„En die Jean Fare en die Luc de Pair" —vraagt hij
verder — „hoe stellen die het toch ?"
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„Kerels van niks , -- kerels van pap ! En ons dorpsvolk
is geheel ontnuchterd ; konden zij den Graaf weer levend
maken —"
„0, laat hem toch als je blieft in het graf!"
„Zij zouden hem levend maken, als zij konden. Zij schamen
zich over zijn dood ; zij hebben hem in zijn leven gehaat,
en na zijn dood zwaaien zij hem wierook .toe. Er is maar
één man, die keep houdt — dat is M a t t h i e u Germain;
die kerel is zijn gewicht in goud waard !"
„Hij weegt niet veel , Paul — hij is te mager."
„Maar wij wegen er de kaplaarzen bij , Constant !" en
Paul lacht hardop ; in een vroolijke luim.
„En den geest , P a u 1 !"
„Zóó is het. Dat is de vrucht der Revolutie. Vroeger had
een os meer waarde dan een mensch , zoo die mensch ten
minste het blauwe bloed van den adel miste, doch dat is
voorbij. En ik hoop , dat van Parijs weer spoedig een krachtigen verfrisschenden windstoot zal uitgaan over het platte
land — hoe staat het hier , Constant ?"
„De Nationale Vergadering te Versailles heeft in zeventien
artikelen de rechten van den mensch en van den burger
vastgesteld , en met deze Declaratie , deze Verklaring, is een
nieuw tijdvak in de wereldgeschiedenis ingetreden. Doch
wij mogen op dat punt niet blij ven stilstaan , broer — wij
moeten voorwaarts op de ingeslagen baan !"
„Is het rustig in Parijs ?"
„Alles behalve ; ik zeg je immers , dat we vooruit moeten.
Er is een groote gisting in onze hoofdstad ; ' de hofkliek te
Versailles schijnt ons te willen uithongeren — het is dringend noodig , dat de Koning Versailles verlaat , en zijn intrek neemt in de Tuillerien !"
Paul kijkt door de kleine , vierkante ruiten van zijn
bovenkamer naar buiten , waar juist een hoofdofficier
voorbij rijdt.
Hij is wel gelukkig geweest , dat hij voor een matigen
prijs deze bovenkamer is machtiggeworden. Hij is er nog
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maar pas — sedert gister. Het was natuurlijk zijn eerste
werk , om Constant op te sporen , wat trouwens weinig
moeite kostte. Hij wendde zich tot een sergeant der Fransche
gardes, en binnen een uur had hij Constant in de kazerne
gevonden.
„Wie is die hoofdofficier , Constant? Iedereen groet hem !"
„Dat is L a fa y e t t e, een gezworen vriend van Be n j an1 i n Frank 1 i n, den grooten Amerikaan. Hij heeft de
Amerikanen van het Engelsche juk verlost, en thans is hij
bezig, om ons van het aristocratische juk te verlossen. Hij
is de ontwerper der zeventien artikelen, die ik je daar net
noemde, en commandant der Parijsche nationale garde. Hij
is kordaat, moedig en vastberaden , al moet ik er bijvoegen,
dat hij niet doortastend genoeg is."
De beide broeders zijn recht in hun schik, dat zij elkander
nu eiken dag kunnen ontmoeten. Paul voelt als bij ingeving , dat Constant steviger wortelt in de beginselen
der Revolutie dan hij , en Constant kan voor hem in de
toekomst een groote zedelijke steun zijn. De overgang uit
het stille dorpsleven is trouwens zoo groot, en P au 1 waardeert het ten hoogste , dat er in de woelige hoofdstad onder
die vele duizenden vreemde gezichten ten minste één is,
dat hem liefheeft.
„Wat een tumult hoor ik toch ?" zegt P a u I, en hij kijkt
opnieuw door de kleine ruiten.
Constant glimlacht even.
„Zulke standjes hebben wij eiken dag, elk uur -- ik kijk
er niet meer naar , P a u I!"
,,Ja, maar dat is toch iets bijzonders — zie toch eens,
wat een massa vrouwen de straat vullen!"
Constant is opgestaan , en ziet het nu ook.
„Hé!" zegt hij met eenige verwondering — „wat mag dat
beteekenen ? Dat lijkt wel een vrouwenoproer !"
Hij vindt het heel vermakelijk en lacht er om, terwijl
Paul met verbazing naar die aangroeiende vrouwengroep kijkt.
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„Kijk ," zegt Constant: „de mannen zijn zoo lang aan
het woord geweest ; nu willen de vrouwen ook eens een
duit in het zakje doen. Kom , Paul — ga je mee ? Ik heb
nog eenige uren vrijaf: laten wij die vrouwen volgen !"
Het zijn marktvrouwen ; een meisje loopt met een trom
voorop , den generaalmarsch roffelend , terwijl vele honderden vrouwen haar volgen. Zij zijn opgewonden ; zij zwaaien
met de armen, en roepen om brood en wapenen.
De stoet, die door de straten trekt , wordt al grooter ; uit
de stegen, van de pleinen komen de vrouwen bij honderden
aanzetten , om er zich bij aan te sluiten , en als een woelige
stroom gaat de stoet door de straten , totdat hij stilhoudt
bij het Stadhuis.
Paul en Constant zijn al pratend en vol nieuwsgierigheid dit merkwaardige vrouwenleger gevolgd , en als Paul
de schildwachten ziet staan , die de toegangen van het Stadhuis bewaken , zegt hij ongerust : „Als dat maar geen bloedbad wordt, Constant!"
„Toch niet ," antwoordt Constant — „gij kent onze
nationale gardes nog niet ! Zij maken reeds ruimte — kijk,
daar stroomen de vrouwen het Stadhuis al binnen !"
Doch bij die vrouwen hebben zich reeds mannen aangesloten: bandieten met echte galgentronies , en samen hollen
zij het stadhuis binnen , om zich van wapenen te voorzien.
„Dat is de ware anarchie !" zegt P a u 1, die maar al droomt
van de ordelijke , gematigde revolutie.
,,Och , kom ," antwoordt Con st a n t — „dat lijkt maar zoo !"
„De vrouwen zijn razend ," zegt Pau 1, „en de wanorde
is verschrikkelijk — daar moet een groot ongeluk van
komen !"
„Dat denk je , omdat ge de Parijzenaars niet kent. Wacht
maar even -- daar heb je al den man , die de wanorde zal
beteugelen !"
„Wie is het ?"
„Een deurwaarder ; M a i 11 a r d is zijn naam — zie, hij spreekt
de vrouwen toe !"
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,, En zij luisteren !" zegt Paul met een verruimd gemoed.
De hooge gestalte en het vastberaden gelaat van den deurwaarder maken indruk op de menigte.
„Stilte!" wordt er geroepen.
„Hij is een van de overwinnaars der Bastille !" schreeuwt
een grove stem -- „leve Maillard!"
„Ik zal u naar Versailles geleiden — naar den Koning !"
roept de deurwaarder, „ik zal uw klachten aan Zijne Majesteit bekend maken, zoo gij het verkiest !"
„Ja, ja!" roepen vele stemmen — „dat is goed; M a i l l a r d
zal ons tot den Koning voeren — leve kapitein M a i l I a r d !"
en acht duizend vrouwen zullen hem volgen naar Versailles,
naar het paleis des Konings .....
C o ns t a n t kan tot zijn grooten spijt niet mee , want de
dienst roept hem, maar Paul is een vrij man, en met de
uiterste verbazing volgt hij den stoet, zooals de straatweg
van Parijs naar Versailles er nog geen tweede heeft gezien.
De boer achter zijn ploeg houdt stil; de voerlui, die naar
Parijs rijden, moeten omkeeren, want er is geen doorkomen
aan, en de kleine , stille gehuchten in den omtrek raken in
de grootste opschudding.
Paul G at a u 1 weet niet, wat hij er van denken moet;
hij staat hier voor een nieuwe openbaring der Revolutie ,
en hij houdt zijn hart vast , als hij aan de naaste toekomst
denkt.
Het is Parijs , het is het hart van Frankrijk , dat hij hier
hoort kloppen. En deze vrouwen zijn gewapend; hun oogen
fonkelen van den revolutiegloed, en zij zwaaien met hun
pieken, hun knuppels en hun verroeste sabels. Het is waar,
er is nog geen bloed gevloeid, maar die wapenen zijn toch
een bedreiging van het koninklijk gezag, en zoo de Koning
niet zwicht, zullen binnen eenige uren de straten van Versailles worden overstroomd door bloed.
De vrouwen voeren twee kanonnen mede; zij hebben ze
aan het Stadhuis gehaald. De vuurmonden huppelen als
hooggebeende sprinkhanen over den ongelijken straatweg,
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en eene amazone uit Luik , getooid met een verwonderlijke
muts , gekleed in een rood-zijden japon en met een groote sabel
op zijde , zit op het voorste kanon. Zij is vol veerkracht in
al hare bewegingen; hare oogen vlammen. -- Zij is Jeanne
d' A r c , opgestaan uit haar graf, waarin zij drie en een halve
eeuw heeft gerust, om de Revolutie aan te voeren.
„wij gaan den bakker en de bakkerin zoeken !" schreeuwen
de vrouwen , en in den stormpas , in een opperste geestdrift
en met luide fanfares wordt de tocht naar Versailles voortgezet.
De vrouwen zeggen , dat zij niet langer honger willen lijden;
zij schreeuwen om brood voor hun hongerige ingewanden.
Zij zijn in staat om de huizen langs den weg te plunderen,
en Paul verwondert zich , dat zij het nog niet hebben gedaan te Challot of te Sévres , dat zij doortrekken.
Maar zij doen het niet , want de deurwaarder verbiedt
het haar ; hij houdt haar ernstig onder 't oog , dat zij gekomen
zijn om aan den Koning haren nood te klagen , en dan
komt het niet te pas , zegt hij , om de winkels onderweg
leeg te rooven.
Evenmin komt het te pas , om gewapend voor den Koning
en de Nationale Vergadering te verschijnen ; de deurwaarder
is gaarne haar kapitein , doch hij bedankt er voor , om de
aanvoerder te zijn van een bende dreigende furiën.
Hij bereikt bij de meeste vrouwen zijn doel ; zij smijten
hare wapenen weg , en haar spoor wordt geteekend door de
knuppels , de pieken , de verroeste sabels , die zij wegwerpen
in de greppels , de heggen en de droge sloten langs den
straatweg.
Paul G a t a u l's heldere , bruine oogen schitteren van
geestdrift , als hij dit ziet. Hij kan het niet laten , om tot
den Kapitein te gaan, en hem de hand te schudden. „Kapitein,"
zegt hij — „gij zijt een ware zoon des vaderlands , en wij
allen broeders , van den Koning tot den geringsten daglooner !"
Nu prijst hij zijn lot , dat hij dat dorp , die doode negorij
den rug heeft gekeerd , want hier klopt het ware , groote ,
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edele hart van Frankrijk. Hij zal zich in Parijs vestigen,
want hij is er niet gekomen om te lanterfanten ; er is voor
een krachtigen smidsgezel werk volop te krijgen , en hij
zal meteen aan de bron zitten van het ware volksgeluk.
Hij ziet naast zich een vrouw met bleeke wangen ; zij
heeft een zuigeling op den arm, en slechts de revolutionnaire
geestdrift geeft haar kracht , om zich voort te slepen naar
Versailles en naar den Koning.
Paul heeft, toen hij zijn kamer verliet , een paar boterhammen in den zak gestoken , en zich tot de bleeke vrouw
wendend , geeft hij haar de helft.
„Hier, zuster , zegt hij — „neem en eet !" Zij ziet hem aan
met een dankbaren blik ; zij neemt van het brood en zij
g eeft er van aan haar hongerig kind.
Paul voelt zich gelukkig. In den gang der wolken boven
zijn hoofd , in het ruischen van het beweeglijk geblaterte
der populieren langs den straatweg hoort hij het zegelied dér Revolutie , der vrijheid , der aardsche zaligheid.
Hij moet zingen — hij zingt. En honderden en duizenden
vallen in, en over de wijnbergen , over de geploegde akkers
heen klinkt het lied der vrijheid voort in de richting van
Versailles... van het Koninklijk Paleis... van de Nationale
Vergadering .. .
In den boezem dier Vergadering heerschte op dezen vijfden October een hevige onrust.

Na dien gedenkwaardigen nacht van den vierden op den
vijfden Augustus had de Vergadering aan den Koning de
nieuwe grondwet en de „Verklaring van de Rechten van
den mensch en van den burger" ter goedkeuring gezonden.
De Koning had daarop geantwoord , dat hij zijn goedkeuring
hechtte aan de eerste artikelen der grondwet , zonder ze
voor volkomen te beschouwen , en onder het uitdrukkelijk
beding , dat de uitvoerende macht in zijn handen verbleef,
terwijl hij zich over „de Verklaring van de Rechten van
mensch en van den burger" niet nader had uitgelaten.
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De meerderheid der Vergadering, toch reeds verbitterd op
den Koning, werd door zijne nieuwe houding nog meer geprikkeld; de gemoederen raakten verhit, en er hadden op
dezen vijfden October stormachtige beraadslagingen plaats.
En het was in deze historische zitting der Nationale Vergadering, dat de afgevaardigde van Atrecht het woord verkreeg. Hij was in deze Vergadering weinig in tel; hij was pas
een-en-dertig jaar, en zijn vader was als bankroetier uit het
land gevlucht. Hij was klein en mager; hij had een droefgeestig uiterlijk , en zijn stem had een onwelluidenden klank.
Maar hij had dan toch het woord verkregen, en hij sprak.
En allengs trok hij de aandacht; de hoofden richtten zich
naar het taankleurige kereltje; men stootte elkander aan
en vraagde , wie dat was.
Doch hij stoorde zich nergens aan , en liep het veld
zijner rede af op den eentonigen sukkeldraf van een gedresseerd postpaard. Hij overhaastte zich niet ; onder al die
opgewonden menschen was hij de eenige, die kalm bleef.
De afgevaardigden verwonderden zich eigenlijk , dat zij naar
hem luisterden , want wat was er aan zijn rede ? Zij was
zonder leven , zonder gloed , zonder de matste vonk van
bezieling. Zijn woorden waren koud als het ijs der Noordpool, doch in spijt van die ijskoude zat er werking in.
De toehoorders merkten dat wel, en terwijl hun verwondering klom, zette de spreker zijn verschrikkelijk eentonige
rede voort. De woorden druppelden van zijn lippen : één
voor één. Doch het waren geen woorden : het was vitriool.
Het brandde; het brandde overal doorheen.
De spreker bezat een vaste overtuiging, en omhelsde de
beginselen der Revolutie met zijn gansche hart, al was dit
hart koud als ijs.
M i r a b e a u had van hem getuigd : „Die man zal ver gaan!
hij gelooft alles, wat hij zegt." Hoe waar was dat woord;
Hij was als de ploeg, die een rechte vore trekt; hij deinsde
voor de uiterste consequenties niet terug , en zijn rede was
scherp als de bijl der guillotine.
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„Hoe heet die man ?" werd er gevraagd : „waar komt hij
_toch vandaan ?" en er werd geantwoord : „Dat is Robe spierre -- Maximiliaan Robespierre uit Atrecht."
Velen hadden zijn naam nog nooit gehoord, maar zij luisterden te scherper, en met een uitbarsting van geestdrift,
die in de zeldzaamste tegenspraak was met de koelheid van
den spreker, volgden zij den afgevaardigde van Atrecht ,
terwijl hij tot deze slotsom kwam : „Zoo de Koning voorwaarden stelt aan de grondwet, dan plaatst hij zijn wil boven
de rechten der natie; zoo de uitvoerende macht voortspruit
uit de wetgevende macht, zoo komt het gene niet toe, om
deze te critiseeren, en de Koning is verplicht, de geheele
grondwet onvoorwaardelijk te aanvaarden."
Zijn woord maakte een buitengewonen indruk, en zijn
voorstel, om van den Koning de onvoorwaardelijke goedkeuring der grondwet en van „de Rechten van den mensch
en van den burger" te eischen, werd aangenomen.
Een plotseling rumoer in de straten deed de afgevaardigden opkijken, en de straten weergalmden van den kreet:
„Leve Hendrik IV ! Leve de Koning!"
De meeste afgevaardigden begrepen niet wat er gaande
was. Door die kreten heen klonken welkomstkreten; „leve de
Parijsche vrouwen!" werd er geroepen, en voordat de afgevaardigden van hunne verbazing bekomen waren, verscheen
reeds een deputatie van vrou wen , met den Parijschen deurwaarder aan de spits , in de zitting der Nationale Vergadering.
Paul G a t a u 1 drong mee naar binnen; hij hoorde het
aan, hoe de deurwaarder de aristocraten van den toeleg
beschuldigde , om Parijs in de diepste ellende te dompelen,
en van honger te doen omkomen. Hij wist niet, of het waar
was , maar de deurwaarder zeide het, en Constant had
het ook gezegd , en iedereen zeide het. En daarom moest het
stellig waar zijn. En Paul klapte geestdriftig in de handen,
terwijl de deurwaarder met een sombere vastberadenheid
den jammer der hoofdstad schetste.
19
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Hier mocht natuurlijk niet lang getalmd ; de Nationale
Vergadering was niet van zins , om de hoofdstad aan de
luimen der aristocraten te offeren , en de deputatie , die van
den Koning de onderteekening der grondwet en der menschenrechten zou eischen , kreeg tegelijkertijd in last, Zijne Majesteit
met den nood zijner hoofdstad bekend te maken.
Eenige vrouwen volgden de deputatie ; zij werden tot den
Koning toegelaten , en hij ontving ze vriendelijk en welwillend. Hij beloofde voor haar gezinnen te zullen zorgen ;
een door hem geschreven order gelastte de onmiddellijke
verzending van koren naar Parijs , terwijl de Nationale Vergadering van haren kant aan alle gemeenteraden gelastte,
om de granen voor de hoofdstad bestemd , ongehinderd te
laten passeeren.
Een aantal vrouwen , met den deurwaarder aan het hoofd,
keerden thans , met de koninklijke kabinetsorder gewapend,
in triumf naar Parijs terug , doch de meesten bleven , en de
bandieten , die zich bij de vrouwenbeweging hadden aangesloten , bleven ook.
De Koning had nog niet geantwoord op den eisch der
Nationale Vergadering. Hij begon te aarzelen en te weifelen,
zooals dat gemeenlijk met hem ging , daar hij het klare
inzicht in zijn plichten en rechten als souverein miste , en
eerst op den herhaalden aandrang der Koningin besloot hij,
om achter de muren der sterke vesting Metz bescherming
te zoeken , en de kroon te redden , die door het volk werd
bedreigd.
Doch het was te laat. De nationale garde van Versailles
verhinderde de koninklijke rijtuigen , om het traliehek van
het Paleis te passeeren , en de Koning was een gevangen
man in zijn eigen Paleis. Toen was zijn aarzeling overwonnen ; hij eindigde, waarmede hij altoos eindigde : met toegeven , en „de verklaring van de rechten van den mensch en
van den burger" alsmede de grondwet teekenend, reikte
hij ze over aan den Voorzitter der Nationale Vergadering.
Intusschen waren de straten van Versailles vol onrust;
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vrouwen , opgewonden en hongerig , bleven op het plein :
tegenover de troepen , die in slagorde waren opgesteld. Elk
oogenblik kon er een bloedige botsing plaats hebben , doch
de nationale garde nam de partij op van Parijs, en de eerste
geweerschoten werden tusschen de Versailler garde en de
koninklijke lijfwacht gewisseld. Er stroomde bloed , doch
het was gelukkig geen menschenbloed , een paard van een
manschap der lijfwacht was gedood , en het volk viel er
op aan , want het had honger. Er werd een groot vuur ontstoken , en het paard , in stukken gekerfd , er op gebraden.
Het vleesch werd niet half gaar , doch wat hinderde dat?
Men vocht om de vleeschhompen , en vulde den buik.
Het werd avond , het werd nacht ; de regen viel in stroomen neder. Het was de merkwaardige nacht van den vijfden op den zesden October. En het was te middernacht ,
dat Paul G a t a u 1 bij het schijnsel der flambouwen , commandant L a f a y e t t e aan de spits van vijftien duizend Parijsche nationale gardes Versailles zag binnen komen. Reeds
te vijf uur waren zij op marsch gegaan , doch de regen had
hun marsch vertraagd , en voordat zij Versailles binnen
trokken hadden zij trouwgezworen aan de natie, de wet en
den koning.
Vele duizenden Parijzenaren volgden hen. Het was een
schier eindelooze stoet ; het was, alsof Parijs zich plotseling
naar Versailles wilde verplaatsen , en Paul G a t a u 1 werd
opnieuw door de vrees, den angst bekropen, dat de gematigde
Revolutie in een woeste bloedstorting zou eindigen.
Maar hij hoopte, dat L a f a y e t t e's geestkracht deze woeste
wateren zou kunnen beheerschen , en zijn hoop werd niet
beschaamd.
De eerste gang van den vastberaden commandant was
naar de Nationale Vergadering , die onafgebroken zitting
hield ; hij legde haar de motieven bloot , die den Parijschen
gemeenteraad hadden bewogen , om hem met vijftien duizend
nationalen gardes naar Versailles te zenden , en daarop
richtte hij zijn schreden naar het helder verlichte Paleis des
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Konings. Hij verscheen , slechts door twee commissarissen
der stad Parijs vergezeld , voor het traliehek van het paleis,
en alleen , slechts op zijn eigen moed vertrouwend overschreed hij den drempel van het Paleis.
De goedhartige Koning ontving hem met alle welwillendheid. Hij stond toe , dat de schildwachten der Parijsche nationale gardes de buitenposten van het paleis zouden
betrekken , terwijl de lijfwacht binnen het Paleis zou worden
opgesteld.
P au l Gat a u 1 juichte in zijn binnenste , en hij voelde
een onbegrensden eerbied voor dien dapperen L a fa y e t t e,
die even moedig als bedachtzaam was. Men vertelde elkander , dat een hoveling hem had toegesnauwd : „Zie daar
C r om w e l l !" en hij had kalm geantwoord : „C r o m well
zou niet alleen zijn gekomen !"
Paul maakte vergelijkingen tusschen C r o m we 11 en
Lafayette en hij kwam tot de overtuiging, dat Lafayette
hooger stond dan C r om w el 1. L a fa y et te wilde den Koning
beschermen zonder de rechten van het souvereine volk te krenken, en C r o m w e 11 offerde den Koning op, om de rechten
van het souvereine volk te handhaven. Zij waren beiden revolutionnair, doch de hardheid was aan den kant van C r o mw e 11, en de barmhartigheid aan den kant van L afa y e t t e.
Zijn vader had het betwist , dat C r o m w e 11 een revolutionnair was ; zijn vader had altijd beweerd , dat C r om we 11
streed voor de souvereiniteit Gods , toen hij tegen Karel I
het zwaard trok , doch bij zijn mystieken aanleg voor de
stemure Gods had gehouden , wat slechts de vrucht was
van een bedrieglijk gevoel. In de worsteling der gebeden
had C r om w e 11 den Bijbel opgeslagen , en daar had hij
gelezen in het eerste hoofdstuk der Spreuken : „Keert u
tot Mijne bestraffing; ziet , Ik zal Mijnen Geest ulieden overvloediglijk uitstorten ; Ik zal Mijne woorden u bekendmaken."
Toen had hij met aandacht geluisterd naar de stemmen in
zijn gemoed , en het had Koning Karel I schepter en leven
gekost.
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C r o m we 11 had zich vergist , zoo zeide vader Maurice ,
toen hij in de stemmen zijns gemoeds de stem des Heeren
meende te herkennen , doch was hij daarom een revolutionnair ?
Ja, hij was een revolutionnair ! Paul hield het strak en
stijf vol, en den gedachtengang van zijn vader niet begrijpend , zou hij in staat zijn geweest, om dezen bij het nietdenkend deel der natie in te lijven.
Het was nu drie uur in den nacht, en er kwam rust.
De herfstwind ruischte koud en huiverend door het geboomte , en in de zaal der Nationale Vergadering werden de
kaarsen gebluscht. De menschen gingen naar huis, naar
bed, en de vele duizenden Parijzenaren zochten een onderkomen. Zij hadden toch levensmiddelen gekregen; zij hadden gegeten en gedronken, en vonden een onderdak in
de herbergen, in de kazernen, onder de hooge gewelven
der kerken.
Paul had eveneens een onderdak gezocht; hij strekte zich
in zijn kleeren op een bank uit van een logement, dat opgepropt was met vreemdelingen, en hij sliep dadelijk in.
Hoe lang hij had geslapen, wist hij niet, maar het begon
te schemeren, toen hij geweerschoten hoorde. Hij was onmiddellijk overeind, en hij snelde naar buiten, met het buis
onder den arm, dat hem tot hoofdkussen had gediend.
Een nationale garde stormde hem voorbij in de schemering.
„Hé, garde !" riep Paul, „waar wordt er geschoten ?"
„Bij het Paleis; Parijsche struikroovers zijn bezig, om het
Paleis te bestormen !" en de garde holde voort, met het geweer
in de hand.
Men hoorde , hoe de grendels van de deuren werden ge-

schoven; in de straat vertoonden zich onthutste gezichten ,
die uit den slaap waren opgeschrikt, en men zag een hoop
menschen naar het Paleis hollen.
„Die bandieten — die gemeene schooiers !" riep een Parijsche
vrouw , de armen toornig opheffend : „wij zijn voor de orde ,
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maar die galgentronies willen het Paleis plunderen — zij
bevlekken de eer der Revolutie !"
Een oude nachtwacht, dien Paul aanklampte , wist er
meer van.
„Ik heb het wel gedacht ," zeide hij ; „terwijl de rustige
burgers een onderdak zochten , legden de bandieten groote
vuren aan op het plein , en zonden hun verkenners uit , die
de zwakke punten van het Paleis moesten bespieden. En
toen zij die plaats hadden ontdekt, zijn zij er op los getrokken.
Zij hebben den Koning misschien al met hun knuppels doodgeslagen ; in elk geval was er een bende bij, die de Koningin
wilde worgen. Ginds staat het Paleis , maat; heb jij zin , dan
ga er heen ! Ik heb de ronde gedaan , en ga naar huis —
kij k , het wordt al dag!"
Paul bedacht zich niet lang; hij sloot zich bij een groep
burgers aan , en rende met hen naar het Paleis, welks grootsche
en indrukwekkende lijnen vaag uitkwamen in de schemering
van den Octobermorgen.
Het traliehek was opengestooten, en zonder aarzelen volgde
hij de burgers tot binnen het uitgestrekte Paleis , waar hij
alles in de verschrikkelijkste verwarring vond. Woeste kerels,
die aan het rad schenen ontsnapt, snuffelden als hongerige
wolven in de koninklijke vertrekken rond , terwijl anderen
met groot getier stormliepen tegen de deur, die door de
lijfwacht werd verdedigd.
Het was Paul duidelijk, dat de aanval der woestelingen
voor de bewoners van het Paleis een volkomen overrompeling was, en daar de schildwachten waren uitgezet, kwam
bij hem de gedachte op aan een schandelijk verraad.
Doch de soldaten der lijfwacht waren van plan, om zich
tot het uiterste te verdedigen; zij hadden de deur verbarricadeerd , die toegang gaf tot de vertrekken der Koningin,
en zij wilden liever sterven dan vluchten.
Het Paleis weerklonk van ijzingwekkende kreten ; de
Koningin hoorde met een hart, dat bonsde van angst , hoe
deze bende , dat schuim van Parijs , haar vervloekte tot in
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den afgrond der hel, en zoo deze zwakke deur bezweek,
bezweek het laatste schild, dat haar tegen de volkswoede dekte.
Zij was door het hevige rumoer en door de geweerschoten
opgeschrikt uit haar slaap, en zij stond daar in haar nachtgewaad , terwijl hare moordenaren zich schor schreeuwden,
om haar doodsangst te vermeerderen. Zij beefde over al haar
leden; zij gunde zich geen tijd, om zich aan te kleeden en
door een hofdame, die den kleinen Kroonprins droeg, gevolgd,
vluchtte zij naar de kamer des Konings. Doch de kamer was
gegrendeld, en door angst verteerd, hoorde zij op weinig
passen afstands de woeste kreten harer beulen.
Daarop ijlde zij naar hare vertrekken terug; hier vond zij
gelukkig den Koning, die haar langs een anderen toegang
had bereikt, en met kloppende harten wachtten Lode w ij k
X V I en Maria Antoinette op de ontknooping.
Doch even plotseling als het hevig rumoer was gekomen,
verstomde het, en een krachtige, welluidende stem riep van
genen kant der bestormde deur : „Doet open , heeren der
lijfwacht! Gij hebt ons eens te Fontenoi gered -- wij zullen
het u heden doen !"
Toen werd de deur geopend, en op den drempel verscheen de
nobele, schitterende figuur van den lateren generaal H o c h e.
Het waren de vroegere Fransche garden, thans in soldij
bij de Parij sche nationale garden , aan wier hoofd H o c h e
het koninklijke echtpaar redde.
Zij braken met geweld door den volkshoop heen, die de
deur belegerde , en onder die dappere gasten herkende P a u 1
zijn broeder Constant.
Hij viel zijn broeder om den hals.
,,Jullie komt ter rechter tijd , Constant!" riep hij , terwijl
zijn gezicht van vreugde straalde.
„Dat doen wij altijd, Paul!" antwoordde Constant met
het trotsche zelfbewustzijn van den Franschen garde.
„Wanneer zijt gij gekomen ?"
„Van nacht !"
„Ik heb je niet gezien !"
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„'t Is geen wonder! Onder zooveel duizenden , en dan in
den nacht ! Je moogt van geluk spreken, dat wij elkander
hier ontmoeten, maar jij bent een gelukskind — dat heb ik
al lang gemerkt! Dat moest vader eens zien, jongen, dat wij
even vrijmoedig onze voeten zetten op de parketvloeren van
het koninklijk Paleis als op de blauwe tegels van zijn woonvertrek !"
„Wat moet er met den Koning gebeuren , Constant?"
„Die moet natuurlijk mee !"
„Waarheen ?"
„Waarheen? Dat is me ook een vraag — naar Parijs natuurlijk !"
„En als hij weigert ?"
„Hij zal niet weigeren. Wees gerust — hij gaat mee !"
Paul kreeg den indruk , dat Constant den Koning beschouwde als een man zonder wil, en dat hinderde hem
toch. De zuurdeesem der ouderwetsche begrippen was nog
niet volkomen uit zijn gemoed uitgezuiverd ; hij kon zich
nog niet verzoenen met het denkbeeld , dat de Koning slechts
een stroopop was.
Doch de schaduw, die over zijn geluk heentrok, verdween
als een morgenwolk voor de triumfeerende zon, toen hij ,
naar buiten tredend, L a f a y e t t e met den Koning op het
balkon zag verschijnen.
Hij kon zijn oogen bijna niet gelooven, en toch was het
waar. En uit de diepte steeg met de kracht van den donderslag de kreet op : „Leve de Koning !"
Daarop verscheen L a f a y e t t e met de Koningin. De Commandant zeide geen woord; het zou trouwens niet verstaan
zijn, want het rumoer was te sterk. En het volk zweeg, want
de vroegere Oostenrijksche prinses werd door velen gehaat.
Maar zij verscheen nu niet als de vorstin, maar als de
moeder. Zij had hare beide kinderen aan de hand ; den
Kroonprins en de Prinses. En de Commandant boog met
onnavolgbare gratie voor de Koningin, ten aanschouwe van het
gansche volk , en hij kuste hare hand. Toen werd het hart
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van het volk bewogen , en het riep in uitbarstende geestdrift :
„Leve de Generaal! Leve de Koningin!"
Paul Ga ta u 1 wilde het mede roepen; maar het was hem
onmogelijk -- zijn gemoed was overstelpt. Hij keerde zich
om ; de heldere tranen biggelden hem over de frissche, bruine
wangen, en door die tranen heen zag hij den droom zijner
idealen in vervulling gaan.
De Koning vergat echter in den roes der verzoening de
soldaten der lijfwacht niet, die voor hem in den dood hadden
willen gaan, en hij legde bij L a f a y e t t e een goed woord
voor hen in.
Dat woord vond gehoor. L a fa y e t t e nam een soldaat der
lijfwacht, hechtte hem de tricoloe-cocarde op den hoed , en
omarmde hem ten aanschouwe van het geheele volk. En het
souvereine volk was opnieuw genadig. Het riep : „Leve de
lijfwacht!" terwijl de nationale gardes en de manschappen
der lijfwacht zich verbroederden door hoeden en petten te
verwisselen.
Doch het souvereine volk , dat genadig kan zijn, eischte
toch ook zijn recht. Het eischte, dat de Koning met de
Koninklijke familie zou verhuizen naar Parijs — onmiddellijk,
zonder uitstel.
En de Koning stemde toe, want hij was geen Koning,
maar de gevangene van den veelhoofdigen Koning , die het
souvereine volk wordt genoemd.
Te tien uur in den morgen van den zesden October verIiet de koninklijke familie Versailles, een weemoedigen blik
achterwaarts werpend naar het Paleis , dat zij nooit meer
zouden betreden. Een stoet van zestig duizend menschen
vormde het indrukwekkende geleide, en zij volgden de
koninklijke familie van Versailles tot Parijs.
En de vrouwen liepen in juichende rijen voor de koninklijke koets uit. Zij zongen en dansten; zij schreeuwden : „Wij
zullen geen brood meer te kort komen; wij brengen den
bakker en de bakkerin mede !"
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HOOFDSTUK X V I.

De herfst is gekomen, en de herfst is gegaan. 't Is winter;
het heeft gevroren, en daarop is de dooi ingetreden — er
ligt een laag vuile sneeuw in de smerige straten.
Paul Ga t a u l heeft nog geen `asten arbeid gezocht;
Co n s t a n t zegt, dat Pau 1 één bonk politiek zal worden ,
en in Parijs is er afwisseling genoeg.
Paul is blijde, dat hij den tweesprong achter zich heeft,
al kan hij zich niet ontveinzen, dat de werkelijkheid niet
altijd met zijn idealen strookt. Nu de roes der opwinding is
verdwenen, moet hij erkennen, dat de manier, waarop de
Koning naar Parijs werd overgebracht, iets stuitends had.
Het heette, dat die zestig duizend Franschen een eeregeleide
vormden, doch in werkelijkheid waren het zestig duizend
cipiers, en van zijn ideaal, om de rechten des volks met de
rechten van het Koningschap te verzoenen , heeft hij nog
bitter weinig ontdekt.
Doch hij behoudt zijn jongen , frisschen moed ; Rome is
ook niet in één dag gebouwd, en hoe durft hij zich een
beslissend oordeel aanmatigen, daar hij nog maar een paar
weken in Parijs vertoeft?
„Ah, daar is C o n s t a n t," zegt hij — „wat komt hij met
een geweld de trap opstormen !"
„Zijt ge klaar, Paul ?"
„Al lang, jongen ; ik begon me al een beetje te vervelen —
ik ben blijde, dat ge komt!"
„Vooruit dan maar; ik vind het altijd prettig, wat vroeg
in de club te zijn !"
„Waar wordt de club gehouden — in een restauratiezaal ?"
„Mis, broer — in een kerk !"
„Sapperloot — in een kerk ! En gij hebt gezegd, dat ik in
een kerk niet thuis behoorde ?"
» We hebben er de duffe kerklucht eerst goed uitgerookt,
hoor !"
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„Mooi — dan zal ik er geen last van hebben."
Voor Paul is het steeds een genot, Constant te ontmoeten. C o n st a n t bezit iets, dat hij mist : die rotsvaste,
nooit geschokte overtuiging in den triumf en de heilzaamheid der Revolutie, Paul let te veel op de verschijnselen
der Revolutie ; in een hoek van zijn hart schuilt een onuitroeibare vrees, dat zij de breede heirbaan zal verlaten, en
in een heg of een afgrond zal tuimelen.
Maar als hij C on st a n t maar aankijkt , dan wijkt die
vrees , en krijgt hij kracht , om met mannelijken tred de
Revolutie te volgen.
Zij haasten zich nu, om de trap af te komen. De dag is
reeds gedaald; aan lange touwen over de straat gespannen
hangen de brandende lantaarnen , en samen gaan zij naar
een van die merkwaardige clubvergaderingen, waar het lot
van Parijs en van Frankrijk wordt besproken en beslist.
De club der Cordeliers houdt haar vergaderingen inderdaad in een kleine kerk , in een kapel. Dat is zonder opzet.
De kapel werd niet gebruikt, en de Cordeliers namen er
bezit van, zooals de Jacobijnen van het voormalig klooster
van St. Jacob.
Als de gebroeders binnentreden , zijn er nog maar weinig
menschen aanwezig, terwijl hun jonge oogen werk hebben,
om door het schemerlicht heen te dringen. Want de verlichting is vrij slecht; dat is met opzet, om aan de samenkomst een glimp van soberheid en armoede bij te zetten.
Het aantal aanwezigen is nog gering. Zij zitten langs de
vochtige wanden der kapel in duistere hoeken, terwijl hun
gefluister, hun gehoest en het geschuifel hunner lompe schoenen hol weerklinkt in de kille , leege ruimte.
„Laten we hier gaan staan ," zegt C o n sta n t op gedempten
toon : „vlak bij den ingang, dan kunnen we de bezoekers
goed opnemen !"
Paul vindt het goed; hij is in zoo'n club nog niet geweest,
en hij is vol spanning, om de helden der Revolutie te ontmoeten.
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Er stappen Benige armoedige burgers uit de voorstad SaintAntoine binnen, gaan langs de Gat a u 1 s voorbij , en zoeken
een goede plek.
„Goeien avond, Mara t !" wordt er dan geroepen, en de
bedoelde man treedt binnen.
„Is dat de geduchte Marat?" vraagt Paul, en Constant,
antwoordt : „Dat is hij."
„'t Kan vreemd gaan," zegt P a u 1: „wie had durven voorspellen , dat het Genève van Calvijn zoo'n volbloed revolutionnair zou opleveren !"
„De Revolutie is de dochter der Reformatie," zegt Con s t a n t
terechtwijzend — „de natuur heeft zich niet vergist, toen
zij in Genève een Mar at liet geboren worden."
„'t Is waar ook !" zegt P a u 1. 't Is immers een zijner eigen
stellingen, die hij tegenover zijn vader met groote beslistheid
heeft verdedigd, en hij verwondert zich, dat de beginselen,
die hij huldigt, telkens aan zijn hersens ontsnappen. Als hij
het niet zoo zeker wist, dat hij den tweesprong voorbij was,
zou hij er aan gaan twijfelen.
Doch die Jean Paul Mara t, die de geneeskunst en vele
takken der natuurkundige wetenschappen beoefent, trekt,
toch zijn aandacht, en hij verbaast zich over de slordigheid,
waarmede deze volksleider is gekleed. Hij draagt een donkerbruinen kalen rok, waaronder een verschoten rood vest even
te zien is; zijn gestreepte kousen zijn versleten, en de afgerafelde touwtjes in de schoenen versterken den indruk van
slordigheid en sjofelheid.
P a u l is eigenlijk teleurgesteld, als hij den man ziet, die
reeds een zekere vermaardheid heeft gekregen; die gele gelaatstint, die scheeve hals, die roode oogleden -- dat alles
maakt een onaangenamen indruk. Mar at draagt smerig
linnen met wijd openstaanden hals; de haren zijn tegen de
slapen vastgeplakt, en worden bedekt door een lagen hoed
met breede, opgetoomde randen.
„Hij is geneesheer bij de stalknechten van den graaf van
Artois."
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„O zoo!"
,,Hij heeft zich naam gemaakt door de wijze, waarop hij
deel heeft genomen aan de bestorming der Bastille !"
„Goeien avond, D a n t o n !" wordt er geroepen.
„Zoo — is dat nu advokaat Danton, Constant? Hij
heeft den lichaamsbouw van een reus —"
„En het stemgeluid van een leeuw; alles siddert, als hij
los komt!"
„Goeien avond, Le g e n d r e!"
Legendre is een vleeschhouwer, die nauwelijks lezen en
nog moeielijker schrijven kan, maar niettemin tot de voornaamste redenaars dezer club behoort.
„Goeien avond, C l o o t z !"
C 10 o tz is een baron, een millionair, en naast hem stapt
een scharenslijper de kapel binnen.
Allengs vult zich de zaal met de onrustige geesten van
de club der Cordeliers. Want het zijn de Cordeliers, die
hier vergaderen; het zijn de geestverwanten, de ultra's der
Jacobijnen. De Jacobijnen zullen Frankrijk drillen , en zij
zullen de Jacobijnen drillen; als de club der Cordeliers haar
stem verheft, zal Parijs er van staan te daveren.
Danton betreedt de tribune, het spreekgestoelte. Nu kan
Paul Gat a u 1 hem beter zien : door het rookerige schemerlicht heen, en zooals hij den voorzittershamer in de gespierde hand neemt, openbaart hij onmiddellijk die resoluutheid, die kordaatheid en dat geweldige, dat titanische, dat
over de menschen wil heerschen. Als hij de tribune beklimt,
laat hij het menschelijke achter; het is een demonische
kracht, die loskomt, en zijn dreunende stem klinkt met
het geweld van een waterval door de vergadering.
Hij geeft aan L e g e n d r e, den vleeschhouwer, het woord,
en de vleeschhouwer hakt en kerft de taal, zooals hij een
dooden os hakt en kerft. Hij radbraakt het mooie, melodieuze
Fransch, 'raar den Franschen toehoorders hindert het niet.
Integendeel: het is hun welgevallig, want deze slager, deze
vooruitstrevende revolutionnair, bewijst er immers mee, dat
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men de spraakkunst niet behoeft te kennen, om groot te
zijn in den raad der Cordeliers.
Doch Leg endre is nu aan het einde , en D a n ton roept
met zijn dreunende stem : ,, plet woord is aan Mara t."
Mar at is gekomen om zich te verdedigen tegen de
Nationale Vergadering, die hem in rechten wil betrekken.
De oorzaak zit in het dagblad, dat M ar at volschrijft:
„de Volksvriend."
Zijn toon in dit dagblad loopt trouwens de spiegaten uit.
Hij heeft zoo pas aan het volk den ernstigen raad gegeven,
om zakken vol keien naar de tribune te slepen, en iederen
afgevaardigde, die zich aan hoogverraad schuldig maakt,
te steenigen, terwijl hij verklaart, dat de luie Nationale
Vergadering een weldadigen por zou krijgen, zoo men haar
van tijd tot tijd eenige afgehouwen menschenhoofden op
ijzeren staken liet zien.
De meerderheid der Cordeliers geeft de Nationale Vergadering, eigenlijk gelijk ; zij vindt M ar a t s geschree uw in
de „Volksvriend" dollemanspraat, en zijn eigen geestverwanten hebben hem verzocht, om zich te matigen.
Doch zij hebben er niets mee gewonnen ; M ar at is nog
woester geworden in zijn verwoede uitvallen, en nu de
Nationale Vergadering de vrijheid der drukpers wil temperen, zal de club der Cordeliers Mar at handhaven, en zijn
dagblad beschermen.
Want hoe verdeeld de Cordeliers onder elkander ook
mogen zijn, tegenover den gemeenschappelijken vijand staan
zij schouder aan schouder , en terwijl Mar at voor zich
zelf de meest bandelooze vrijheid der drukpers opeischt,
ziet hij er volstrekt geen been in , om de drukpersen zijner
vijanden te vernielen.
Dat noemt hij trouwens maar kinderspel, en dit kleine
ventje met zijn scheeven hals, zijn grijze katteoogen en zijn
kromme beenen zal binnenkort blijken, de fanatiekste dweper
te zijn in de slagorden der Revolutie.
Hij heeft den mond steeds vol over het volk , doch onder
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het volk verstaat hij enkel het schuim, de heffe des volks,
en dit schuim draagt hij op het hart : dat wil zeggen op
dien molensteen in zijn borst, die bij Mara t de plaats van
het hart inneemt.
Niet de liefde maar de haat is de groote drijfkracht van
zijn leven. Hij kent slechts éénen zucht : dat is de vernedering
der hoogere standen, en hij kent slechts éénen dorst: den
dorst naar bloed.
Pa u 1 ziet hem op het spreekgestoelte verschijnen , en
Mar at is aan het woord.
„Ik dank ulieden," zegt hij , „voor de hulp , die gij mij
tegen die aristocratische schurken toezegt , en ik maak mij
sterk, om u te bewijzen , dat ik gematigd, zeer gematigd,
overdreven gematigd ben geweest. Men heeft mij willen
overhalen, om de artikelen in mijn blad, waartegen de
beschuldiging gaat, de vrucht van ondoordachtheid en
ontevredenheid te noemen. Ik zal het niet doen ; ik zal er
mij wel voor wachten; het zou een leugen zijn. Die artikelen,
die bloeddorstig worden genoemd, zijn mij door de menschelijkheid ingegeven, want is het niet menschelijk, om een
weinig bloed te eischen , ten einde noodzakelijkheid te
voorkomen , om later meer te vragen?
„Het spreekt van zelf, dat langer dralen stroomen bloeds
zal kosten , want de aristocraten worden in hun samenzweringen al sluwer en brutaler. Ik weet van eene modemaakster der Koningin, der Oostenrijksche , dat het witte lint
onlangs drie centimes per el is opgeslagen, omdat de Oostenrijksche zoo'n buitensporigen hoop witte cocarden in voorraad
heeft laten maken. En heeft L a fa y e t te, de commandant
der Nationale Garde , in de Voorstad Saint-Antoine niet
onlangs vijftien duizend snuifdoozen laten maken, met zijn
portret op het deksel ?"
Als Mar at met zijn anecdotes begint, is hij onuitputtelijk,
en Paul, die dezen man nog nooit heeft gezien, staart hem
bij het licht der waskaarsen, die slechts een flauw schijnsel
geven, met de uiterste spanning aan.
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Het ééne verhaal , dat hij doet , is al doller dan het andere.
De meest dwaze geruchten , de ongerijmdste vertelsels , ja
de tastbaarste leugens kan hij gebruiken, om de aristocraten
maar in een hatelijk daglicht te plaatsen.
Hij schroomt daarbij niet , om zich zelf op een schitterend
voetstuk te plaatsen; hij noemt zich het oog , waarmede het
volk de samenzweringen naspeurt tot in de ingewanden der
aarde ; de hand , waarmede dat souvereine volk de landverraders grijpt.
Hij heeft beweerd , dat zeshonderd stroppen de Revolutie
en Frankrijk zouden redden , doch hij kan die bewering
niet langer handhaven. Geen zeshonderd maar twintig duizend
stroppen zijn er noodig , en hij zal zich met de ondankbare
taak belasten , om de twintig duizend aristocraten aan te
wijzen , die het recht op het leven hebben verbeurd.
Paul wordt zeer onrustig.
„C o n s t an t ," fluistert hij zijn broeder in 't oor -- „ik
voel me hier niet thuis ! Ik houd van een gematigde Revolutie,
en de woorden van dezen man druipen van bloed."
Er komt een kleine , medelijdende glimlach om C o nstants lippen.
„Ge zijt er nog niet aan gewoon , Paul — dat betert met
den dag."
„Zijn hier in Parijs geen andere revolutionnairen — van
gematigder richting ?"
„Ja, die hebben we ook ; het zijn een partij makke schapen,
die de Revolutie nablaten , maar hare consequenties niet
aandurven. Zij schreeuwen van temperen en remmen, maar
voor den drommel ! daar houden wij Cordeliers niet van!
Die een eierstruif verlangt , moet de eieren durven stuk
slaan — dat meen ik. En zijt ge 't niet eens met mij , dan
zijt ge geen ware revolutionnair."
Constant zegt dit op harden , scherpen toon , en het
vastberaden vuur der Revolutie flikkert uit zijn donkere oogera.
Doch daarna klopt hij P a u 1 op de schouders , op vriendelijker toon voortgaande :
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„'t Is niet zoo kwaad bedoeld , broertje ! Ik wou je enkel
maar waarschuwen voor de zoogenaamd gematigden, de
halven, die het altijd moeten verliezen , omdat ze visch noch
kuit zijn. Hoor ze onzen Mar a t eens toejuichen — hij wordt
de machtigste man van Frankrijk !"
„Zooveel te erger voor Frankrijk !" zegt P a u 1, zich naar
den uitgang keerend.
„Vat ga je doen ?" vraagt Constant verwonderd, en
Paul antwoordt op vasten toon : „ik ga heen — ik heb er
genoeg van!"
„Kom, kerel, blijf nog wat !" zegt Constant, maar P a u 1
is niet te houden.
„Ik stik hier," zegt hij op heftigen toon; „ik mik hier
den lauwen geur van het warme bloed !" en hij stuift de
kapel uit, alsof zij vol bezetenen was geweest.
Het bloedige ros van de Revolutie heeft hem op het hart
getrapt en hij zou het wel kunnen uitgillen van smart en
zielepijn. Nu ziet hij , waar het heen gaat. Moord! en nog
eens moord ! en altijd moord ! daar zal het op uitloopen.
Zijn gezond verstand zegt hem , dat zoo'n woesteling als
M a r a t de meer bezadigde elementen der Revolutie zal verdringen; het volk brult immers reeds : „Weg met de gematigdheid!"
Twintig duizend hoofden vraagt M a ra t. Deze kerel met
dien afschuwelijken kop en die nog afschuwelijker inborst
is de held , de Koning in de club der Cordeliers. Hij is dol
van bloeddorst; hij is krankzinnig; hij is bezeten. Maar hoe
doller hoe beter. Vandaag vraagt hij twintig duizend hoofden,
en morgen tweehonderd duizend — alles in het belang van
het volk. En hij zal zijn doel bereiken, want de uitersten,
de ultra's zullen triumfeeren.
P a u 1 s hoofd schijnt te bersten van de hoofdpijn, en met
de hand aan het voorhoofd, stormt hij door de smerige
straten voort naar buiten, naar de Seine, die hare donkere,
zwarte golven rusteloos voortstuwt naar de groote, geheimzinnige zee.
20
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Hij zet zich daar neder, bij den pilaar van een brug, terwijl de gure wind zijn gloeiende slapen verkoelt. Hij denkt
over zijn leven na, en hij komt tot de ontdekking, dat hij
feitelijk nog op den tweesprong staat. Want was hij den
tweesprong voorbij , zooals Constant hem voorbij was,
dan zou hij daar in het rookerige schemerlicht dier sombere
kapel niet hebben gezeten met een verscheurd gemoed. Hij
klaagt zichzelven aan, omdat hij altoos heeft gehinkt op twee
gedachten. Hij wilde steeds een gematigde Revolutie. Het
sterkste bewijs, dat hij aarzelde, dat hij weifelde, dat hij
den handwijzer van den tweesprong in het oog wilde houden.
En omdat hij geen besliste keuze kon doen, verliest hij
alles. Hij heeft den Bijbel vaarwel gezegd , om de Encyclopedie te behouden, doch de beginselen der Encyclopedie
durft hij in hun consequenties niet aan, omdat zij hem te
ver van den Bijbel zouden verwijderen. Hij is noch het een
noch het ander; hij is koud noch heet; en daar ergens in
dien ouden Bijbel moet het staan, dat Christus de Laodiceërs
uit Zijn mond zal uitgpuwen.
Hij zit daar lang; hij voelt zich door God en menschen
verlaten in die groote , vreemde stad. Doch dan opblikkend,
ziet hij , hoe hij door een paar politiemannen wordt bespied.
Zij denken zeker, dat hij in de Seine zal springen, en hij
rijst op. Hij wandelt langzaam naar zijn woning; naar dat kleine
bovenkamerke in de buurt van de voorstad Saint-Antoine.
Hier vindt hij zijn broeder, die hem reeds wacht. Het
doet Paul toch goed , dat Constant hem nog g'n nacht
wil zeggen.
„Ik vind het broederlijk van je, dat ge nog even komt!"
zegt Paul op hartelijken toon — „kom, broer, hier heb je
een stoel!"
Constant had reeds een kaars aangestoken , maar hij
gaat niet zitten.
„Hoe jammer ," zegt Constant, „dat gij zijt weggegaan!
De Revolutie gaat met kracht vooruit, P a u 1, en onze club
krijgt de leiding. M a r a t heeft nog veel krasser gesproken,

307

toen gij weg waart, en ons volk draagt hem op de handen.
Hij is S i m s o n, die de aristocratische Filistijnen zal verslaan.
Zijt ge bang voor een beetje bloed ? Ik niet, hoor ! Al moeten
wij tot de knieën door het bloed waden, wij zullen het
doen , om het Kanaän der vrijheid binnen te gaan !"
Hij is opgewonden; zijn donkere oogen vlammen van
geestdrift, terwijl het gelaat van zijn broeder verduistert.
„Wij krijgen een hemel op aarde , P a u 1 !"
„Een hemel !" steunt P a u 1.
„Waar gerechtigheid zal heerschen !"
„De gerechtigheid en de bloedhond M a r a t— o C o n s ta n t,
onze weg loopt uit op het verderf!"
De jonge Fransche garde kijkt zijn broeder verrast en
onderzoekend aan ; hij vreest een oogenblik voor een plotseling
opkomende krankzinnigheid, doch als hij in die treurige,
moedelooze oogen staart, merkt hij wel, dat het op een
ander punt schort.
Zijn broeder is een zwakkeling -- dat is het. Paul kan
den reuzenpas der Revolutie niet bijhouden; hij heeft zich
overloopen ; hij moet eerst weer op adem komen.
Hij schudt hartelijk Pauls hand, terwijl hij vertrekt.
„Slaap maar eens goed uit, broer," zegt hij , ,,en morgen
zult ge verwonderd zijn, dat ge van avond zulke dwaze
muizenissen in je hoofd hadt — wel te rusten hoor !" —
En Paul hoorde den veerkrachtigen stap van zijn broeder
de trap afdalen, de buitendeur open- en dichtslaan, en hij
is alleen.
Hij tuurt nog lang door de kleine , vierkante ruiten in
de duistere straat, en hij voelt niet eens, dat het zoo bitter
koud is op zijn kamer. Zijn waard brengt hem het avondbrood,
maar hij roert het niet aan , en daarop gaat hij naar bed om
te slapen, maar hij slaapt niet. Een onuitsprekelijk gevoel
van verlatenheid overstelpt zijn ziel, en hij is alleen op de
groote, wijde wereld.
Hij was gisterenavond toch eindelijk in slaap gevallen,
en in zijn woeste droomen had hij bovenmenschelijke
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inspanningen gedaan , om over dien berg van twintig duizend
menschenhoofden heen te komen. Het was hem niet gelukt;
zijn wanhopige pogingen waren te vergeefsch geweest, en ten
slotte had hij de vreeselijke beklimming gestaakt. En zich
neerzettende aan den voet van dien afschuwelijken berg,
had hij die doodshoofden bekeken, en hij had er vrienden
tusschen herkend ... bloedverwanten ... zijn eigen vader ...
Toen was hij ontwaakt met een angstkreet, die door het
geheele huis had weerklonken, en zijn waard was verschrokken de trap opgesneld.
„Wat is het, monsieur Gat au 1?" vraagde de gedienstige
man , en Paul antwoordde : ,,'t Is niets , monsieur — ik lig
nog te bed , terwijl het reeds helder dag is!"
Het was een vriendelijke wintermorgen en de zon scheen
koesterend door de kleine, vierkante ruiten.
Het deed Paul toch goed, de zon te zien. Vele dagen
was het grauw, mistig geweest, doch nu beloofde de blauwe
hemel met zijn kleine, doorzichtige wolken een heerlijken dag.
Hij gebruikte zijn ontbijt, en at met smaak. Daarop wandelde hij de straten in, bleef voor enkele winkels staan, en
deed zijn best, om de krijschende stemmen der Revolutie
te ontloopen.
Doch hij wilde het onmogelijke, want juist de Parijsche
straten waren de vuurhaarden der Revolutie. In die straten
kwam zij tot openbaring, verkreeg zij vleesch en bloed, en
van uit die straten werden Frankrijk en Europa beroerd.
Hij kocht een „Volksvriend," en las het blad. Hij had
het niet moeten doen, maar toch deed hij het. Op dit oogenblik, terwijl de afgrond, waarin hij zou neerstorten, zich
reeds voor hem opende, vleide hij zich opnieuw met de
hoop, dat de Revolutie haren schrikwekkenden galop zou
staken, en de menschheid tot inkeer zou komen.
I1 ij las het blad, dat door M a r a t was geschreven met
een pen, die altoos in bloed werd gedoopt. De volksmenner
was nog heftiger dan gisteravond ; hij was met twintig duizend
menschenhoofden niet meer tevreden. Hij zeide : „Het oude
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menschdom is verrot; het moet worden uitgeroeid, om er
een nieuwe menschheid voor in de plaats te planten !"
Paul voelde die knagende hoofdpijn weer komen; „ik
moet rust hebben !" dacht hij, en hij ging naar huis.
Hij verbaasde zich, dat hij zoo gauw genoeg had van de
Revolutie. Hij was nog maar enkele maanden in Parijs, en
hij wilde er al weer uit. Het was dwaas, kinderachtig, om
zoo gauw te vertrekken. Hij was nog niet in staat, om een
bezadigd oordeel over de Revolutie te vellen, en hij brak
er reeds den staf over.
Die vergadering van gisteravond in de club der Cordeliers
had het hem gedaan; zij was als een nachtvorst over zijn
idealen gegaan; zij had zijn verwachtingen op het ruwste
den bodem ingeslagen.
Doch neen : het was al vroeger begonnen. De twijfel had
in zijn ziel reeds post gevat, voordat hij zijn voeten in de
Parijsche straten had gezet. Zonder het te weten, had hij
dien twijfel meegesleept uit het stille, vredige dorp, en nu
viel die twijfel hem aan als een geharnast man. Hij had
met den God zijner vaderen gebroken --- dat was erg; en
hij kon dien God niet vergeten -- dat was nog erger!
Hij bleef den ganschen dag op straat, om afleiding te
hebben, en toen het avond was, ging hij naar zijn tehuis.
Zoo deed hij dag aan dag, en onder de grauwe sneeuwluchten zag men hem eenzaam langs de Seine-kaden dwalen.
Constant wilde hem opbeuren, en lachte om zijn bezwaren, maar Constant was den tweesprong voorbij. Hij
had een besliste keuze gedaan; hij zou het bloedig ros der
Revolutie volgen op zijn ontzettend spoor met de geestdrift
van den jongeling en met de vastberadenheid, die in het
geslacht der G a t a u l s erfelijk was.
Doch P a u l stond daar niet. Hij moest met het bitterste
verdriet erkennen, adat hij zich had vergist, en deze vergissing betaalde hij met zijn levensgeluk. De vrijheid, de
gelijkheid en de broederschap vormden in hun drieëenheid
een mooi uithangbord, maar daarbij bleef het. Het was
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een valsche leuze. Het werd hem al duidelijker — van dag
tot dag.
Hij woonde geen revolutionnaire vergaderingen meer bij;
hij verontschuldigde zich tegenover Constant; hij zeide,
dat de hoofdpijn hem kwelde.
Dat was ook waar; bovendien : hij had geen lust, om met
zijn broeder te redetwisten, want het gaf toch niets. Hij
was bedrogen, dat was het. De Godsdienst had hem iets
voorgegoocheld, en de Revolutie deed het op hare beurt
eveneens. Het werd alles één groote leugen voor zijn oog,
en als hij het groote Parijsche kerkhof voorbij wandelde,
prees hij de dooden gelukkig.
Hij werd al stiller; al meer teruggetrokken. Hij kwijnde,
die eens zoo frissche wangen vielen in. Hij voelde, dat de
grond onder zijn voeten wegbrokkelde; hij had zijn vader
en zijn moeder verlaten, om de Revolutie aan te hangen,
en zij had hem bedrogen. Zij was tyranniek, despotiek en
hare zegepraal was de zegepraal van het brutaalste geweld.
Hij kon niet meer terug — dat wist hij wel, maar hij
kon ook niet vooruit en bij den tweesprong zou hij door
den afgrond worden verzwolgen.
Hij lag nachten lang te peinzen, met de hand over het
voorhoofd gaande; hij was ziek -- in die overspannen hersens had zich een zielsziekte vastgezet.
Constant vond het dringend noodig, dat Paul werd
opgemonterd, en hij raadde zijn broeder aan om de vroolijke, -gezellige herbergen van Parijs te bezoeken.
Paul wilde er in het eerst niéts van hooren, doch C o ns t a n t
hield vol en Paul ging ten slotte. Doch de wijn smaakte
hem niet, en de vrouwelijke bedienden, die er rondliepen,
bevielen hem nog minder.
Hij dacht aan M a d e l e in e , toen hij deze schepsels zag;
hij dacht aan de onaantastbare kuischheid, die aan deze
bloem der bergen hare hoogste schoonheid verleende, en hij
walgde van die veile deernen met hare geblankette gezichten
en brutale oogen.
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Hij had rust noodig — rust.
Constant met zijn ijzeren hersens had geen rust noodig,
maar hij wel, en vele Franschen met hem, omdat zij
overspannen raakten. Het was merkwaardig, op hoe onrustbarende wijze de krankzinnigheid toenam. De ongelukkigen
konden de bliksemsnelle omwentelingen van het rad der
Revolutie niet bijhouden; zij raakten hunne zinnen kwijt,
en terwijl het aardsche geluk toenam; de vrijheid, de gelijkheid
en de broederschap , werd het den menschen door hun
zinsverbijstering minder mogelijk , om dat geluk te genieten.
Zoo snakte de jonge smid dan naar rust, meer dan de
daglooner naar den avond, en toen zijn vermoeide geest
zich uitstrekte naar die rust, trof hem de vurige pijl des
Satans tusschen de gespen en het pantsier.
In het eerst schrok hij er voor terug, toen de gedachte
aan den zelfmoord door zijn kranke hersens bliksemde, doch
allengs verloor de gedachte hare verschrikking. Hij kende
wijsgeeren, die den zelfmoord verheerlijkten, en de zelfmoord
gaf rust, al was het de rust van het graf.
Hij was oud, al telde hij nog maar drie-en-twintig jaar;
hij liep met gebogen rug; hij sleepte zich voort door de
straten van Parijs.
En er was niemand , die hem troosten kon.
„Hij wordt gek !" zeide er één.
„Of vroom , wat hetzelfde is !" zeide een tweede.
Hij werd echter het een noch het ander — maar hij
werd wanhopig.
Hij vond nergens hartelijkheid, uitgezonderd bij zijn
broeder, die hem echter wegens den dienst weinig meer kon
ontmoeten. Hij zag overal vreemde gezichten, en met een
gevoel van heimwee dacht hij aan huis. Hij dacht aan zijn
geboortedorp , waar hij ieder gezicht, elk huis, eiken struik
kende ; waar hij was opgegroeid ; waaraan hem duizend
dierbare herinneringen bonden.
En hij zeide aan Constant op zekeren dag, dat hij Parijs
wilde verlaten, en C o n s t a nt keurde het goed.
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„De rust op het land zal je gauw opknappen ," zeide
Constant, „en dan zien we elkander weer."
Want Constant wist niet, dat Paul er heenging, om
er te sterven.
Zoo was Paul G a t a u 1 dan besloten, om Parijs te verlaten,
en nu hij tot dat besluit was gekomen , ontwaakte nog eens
de oude geestkracht, om dat besluit onmiddellijk uit te voeren.
„Ik ga dadelijk ," zeide hij -- „op staanden voet."
„Waarom zoo'n haast ?" vraagde Constant — „wacht
tot morgen , tot de volgende week !" maar P au 1 trok de
schouders op.
„Waarvoor zou dat wachten dienen ?" zeide Paul; „gij
zegt zelf, dat het land mij moet genezen."
Constant moest hem gelijk geven, en hij vraagde : „Waar
gaat gij heen?"
Toen antwoordde Paul: „Naar huis !"
Doch in zijn stem werd de vroolijke klank gemist, waarmede
de zoon zijn reis naar het vaderhuis aankondigt, en C o n s t a n t,
die geen angst kende, voelde een plotselingen angst opkomen.
„Is het wel waar?" vraagde hij bezorgd, en Paul antwoordde:
„Het is waar."
Constant ging nu heen , want hij moest naar de kazerne,
en hij zeide zoo luchtig mogelijk : „Nu broer -- houd je
maar taai!"
Dit was zijn troost , en meer wist hij niet. Doch zijn
oogen werden vochtig , en het voorgevoel van een groot
ongeluk vervulde zijn ziel.

HOOFDSTUK XVII.

De rekening met den waard was gauw vereffend. De waard
zeide met een allerbeleefdste buiging, dat monsieur G a t a u 1
een volle week moest betalen, al was het pas Donderdag, en
hij hoopte dat monsieur daartegen geen bezwaar zou hebben.
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Paul dacht er niet aan , om bezwaar te maken , en hij
verwonderde zich, toen hij het verhelderde gelaat van zijn
hospes zag. Het verschil van eenige sjofele sous scheen
over het geluk of het ongeluk van dezen waard te beslissen —
P aul had het geluk van Constant benijd, en nu benijdde
hij het geluk van dezen waard , die in de bekrompenheid
van zijn hersens met zoo weinig tevreden was.
Zoo verliet Paul G a t a u 1 dan Parijs, en hoe langer hij
liep, hoe sneller zijn voetstap werd. Het scheen, dat de
straatkeien onder zijn voeten begonnen te gloeien ; hij passeerde
de voorstad Saint-Antoine , waar het altaar brandde der
Revolutie, en toen hij een blik wierp op de armzalige puinhoopen der eens zoo trotsche Bastille, haalde hij diep adem.
Doch hij vertraagde geen oogenblik zijn gang, en hij keek
met schuwe blikken rechts en links als een misdadiger,
die een moord op zijn geweten heeft.
Maar wat was dan toch zijn misdaad ? Had hij een verschrikkelijke daad uitgevoerd ? Had hij een moord op zijn
geweten?
In het minst niet, doch het feit, waarop zich de grootste
geesten der eeuw als op een allergewichtigste overwinning
beroemden, maakte hem vervaard, en vervulde zijn ziel met
den angst der wanhoop.
Waar stond hij nu eigenlijk ?
. Hij had twintig maal gemeend, dat hij den tweesprong
voorbij was, en telkens ontdekte hij , dat hij aarzelend bleef
staan. Neen, hij was den tweesprong niet voorbij ; het was
zijn ongeluk, de vloek van zijn jonge leven, dat hij altijd
hinkte op twee gedachten. Doch thans schreed hij den tweesprong voorbij , al was het met stappen, door de wanhoop
geschoeid. De duistere machten van het kwade hadden hem
aangegrepen; zij zouden hem niet meer loslaten, en terwijl
hij vertwijfelde aan God en de Revolutie, ontzonk hem alles.
Pa u 1 wandelde bedaarder voort, toen hij de groote stad
achter zich had. Die breede landelijke wegen, die zich eindeloos voor hem uitstrekten , die onafzienbare, golvende akkers,
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sluimerend onder het blanke sneeuwkleed, oefenden een
zekere bekoring uit op zijn geest. Hij werd kalmer; hij
beklom een heuvel, die door het licht der vriendelijke winterzon was overgoten , en het kranke hoofd met beide handen
stuttend, staarde hij met een zacht , droef gepeins naar de
schitterende koepels en de hooge torens van het gistende
Babylon.
Een jonge haas spitste de ooren , en gluurde van achter
de verdorde eiken stronken naar den zonderlingen man;
een paar veldarbeiders, die met een hond aan het touw, op
de bunzingjacht waren, keken hem nieuwsgierig aan, en
schudden het hoofd.
Doch Paul G a t a u 1 werd kalmer. Hij keek met aandacht
naar de dunne blauwe rookzuilen, vredig opkronkelend uit
de schouwen der landelijke woningen; hij zag de ingevroren
beek met haar ijsspiegel, waarop kleine jongens liepen te
springen en te dansen, terwijl deze zonnige dag zijn best
deed, om de verstorven bosschen op te wekken uit hun
winterslaap.
De jonge hoefsmid zat daar te staren en te peinzen, totdat
de nevelen opstegen uit de valleien, en de zon verdween.
Hij voelde weer zijn ellende , en hij vraagde zich af,
waarom hij toch Parijs verliet ? Wat zocht hij buiten Parijs?
Was daar in Parijs -- in den koelen schoot der diepe Seine —
niet te vinden, wat hij buiten de hoofdstad zocht?
Dat was een vraag, die toch wel beantwoord mocht worden , en de beantwoording was niet zoo moeilijk. Toch leek
het den ongelukkigen zwerveling een zwaar en moeilijk
vraagstuk , en hij ging opnieuw met de handen over dat
gloeiende hoofd , waar zware hamers rusteloos op ijzeren
aambeelden beukten.
Hij wilde er een eind aan maken — dat was waar. De
tweespalt zijner ziel maakte hem krankzinnig, en terwijl
C o n s t a n t s geestdriftige oogen van het aardsche vrederijk
spraken, dacht hij er over na, of de strop of het water het
verkieslijkst was.
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En drie dagen had hij noodig, om tot de overtuiging te
komen, dat het water was te verkiezen boven den strop.
Het was in den avond, op het einde van den derden dag,
dat Paul G a t a u 1 zijn geboortedorp naderde. Het was een
onstuimige avond; grauwe sneeuwwolken dreven laag langs
het zwerk , en de wind uit het Noorden blies scherp door
het verdorde geboomte. Hij was , met den straatweg achter
zich , den naakten veldweg reeds ingeslagen , en rechts —
als een eenzame schildwacht — stond daar de dorre wilg in
den ingesneeuwden graskamp van voerman C h are t t e.
Onder dien dorren wilg had hij gezeten in dien revolutienacht van verleden zomer. Het was nog maar enkele maanden geleden, doch voor den jongen hoefsmid hadden zij de
lengte van eeuwen.
De boom was geheel kaal; hij strekte de naakte takken
klagend uit het blanke sneeuwveld op naar de grauwe luchten, en eenige bonte kraaien vlogen op uit zijn kruin , toen
P a u 1 voorbij ging.
C h a r e t t e's bles en schimmel waren niet te zien , zij
stonden stellig op stal : onder ginds afdak , dat Paul zoo
goed kende.
Want Paul had C h ar et te 's woning nu bereikt. Ze stond
tien pas van den weg af, en de lage nok van het opgelapte
stroodak kwam nauwelijks boven de toppen der appelboomen
uit , die onrustig heen en weer schudden in den scherpen wind.
De geteerde luiken waren gesloten , doch het licht der
lamp drong door de wijde scheuren, en er vielen smalle
lichtstrepen over het erf.
Paul G a t a u 1 stapte het erf op , en keek door die scheuren
naar binnen. Het was geen ijdele en ongepaste nieuwsgierigheid , die hem daartoe bewoog, maar die diepe , onuitroeibare trek der vriendschap , die een laatsten stillen blik
wil werpen op de vrienden , voordat men de reis gaat aan-vaarden naar het verre , onbekende land.
C h a r e t t e zat aan de ongeverfde tafel , met den rug naar
het venster. Hij had twee kinderen op zijn knieën, en zes
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zaten er aan tafel, terwijl de moeder op den hoek zat; met
het spinnewiel naast zich.
Het was een rumoer van belang; de kinderen riepen en
schreeuwden en lachten om het hardst , en trokken Charette
aan zijn haren , aan zijn baard. En Charette doorstond
die aanvallen met een onverstoorbaren glimlach , en lustig
snorde het spinnewiel.
Die Charette toch ! Hij zat daar met een gelapten kiel,
op een vermolmden stoel, te midden der armoede. En toch
lachte hij ! Het was haast onbegrijpelijk , en toch was het
waar : die menschen hadden een bewonderenswaardig geluk —
zij waren rijk in hun armoede.
Charette had de broekzakken vol eikels ; hij strooide ze
uit over den leemen vloer, en de kinderen kraaiden het
uit van pleizier. Zij vochten om die eikels; zij rolden over
elkander heen als jonge honden, en lustig snorde het
spinnewiel....
Paul zet zijn tocht voort. Hij is thans in de notenlaan.
De wind waait met kracht door de zware, kromme takken,
en de boomen kreunen van pijn. Zij zijn geheel bladerloos;,
van de heerlijkheid van den vervlogen zomer is geen spoor
meer te ontdekken.
„Zoo komt er aan alles een einde," denkt P a u 1, en hij
loopt verder, totdat hij het benedeneinde van het dorp heeft
bereikt. Het is koud ; het vriest hard ; Paul -huivert van
de koude.
Er komen hem een paar menschen tegen, hij sluipt vla k
langs de muren der huizen, opdat zij hem niet zullen herkennen. Zij hebben de kragen opgezet, en gaan snel voort,
om spoedig den warmen haard te bereiken.
Zij hebben een tehuis -- een eigen haard — en hij heeft
niets. Hij is een vermoeide zwerver, en het dorp zijner geboorte is voor hem een vreemd land geworden.
Een hond springt voor zijn voeten en blaft hem aan, doch
anders ziet hij geen levend wezen. Het schild van het ver-
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laten molenhuis hangt te zwiepen aan de ijzeren stang, en
maakt een geluid als het gesteun van een mensch, die in
doodsnood verkeert.
Doch de hond en die twee menschen verdwijnen in de
donkerte, en Paul ziet niemand meer. De straat schijnt
uitgestorven; de linden met hare geplunderde takken staan
te treuren, en de ijzige noordenwind veegt langs de vereenzaamde huizen.
Met elke schrede, die hij thans doet, vermenigvuldigen
zich zijne gedachten; en zijn hart klopt, terwijl zijn moede
voeten het dorpsplein betreden.
De ademtocht des doods gaat door de kruin van den geweldigen eik ; hij staat daar naakt en bloot, en zijn verstorven takken strekken zich weeklagend uit naar de grauwe
.
luchten.
Paul gaat langs de pomp ; hij ziet den verweerden hoefstal der smidse, en uit de ouderlijke woning blinkt het
zwakke schijnsel der lamp als een kleine ster der hope.
Doch voor den zelfmoordenaar blinkt er geen ster der
hope; voor iedereen weet hij raad behalve voor zich zelven.
Hij is geschandvlekt; hij is een melaatsche; hij heeft zijn
doodvonnis onderteekend, en hij zal sterven buiten de
legerplaats ....
Paul is de ouderlijke woning genaderd, en rechts is de
smidse. Zij is vroeg gesloten; het fornuis is gedoofd, en in
den verroesten luchter brandt een vetkaars.
En Paul gaat naar het raam, waar zijn ouders plachten
te zitten; hij kijkt schuw om als een dief, die op heeterdaad
vreest betrapt te worden, en hij tuurt tusschen de reten
der vensterluiken door.
Hij kan weinig zien; zijn vader zit schuin van het raam
gekeerd -- aan het einde der tafel -- en met het gelaat
naar het vuur. Sultan ligt lang uitgestrekt op de blanke,
ijzeren haardplaat, en in den hoek, waar vroeger grootvader
G a t a u 1 placht te zitten, heeft de kleine J a c o t plaatsgenomen.
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Moeder Mar t h e zit aan de tafel; zij zit te lezen -- vermoedelijk heeft zij weer een preek van den beroemden
woestijnprediker of van een anderen geliefden leeraar der
Fransche Gereformeerde kerk voor zich liggen. Niemand
spreekt een woord, en Paul ziet zijn moeder in het lieve
maar helaas te vroeg gerimpelde gelaat. Het kost hem een
groote zelf beheersching, om niet naar binnen te gaan, haar
om den hals te vallen en het uit te roepen -- neen, uit te
schreeuwen : „Mijne moeder — mijne allerliefste moeder!"
Maar waartoe zou het dienen ? Het zou den beker nog
bitterder maken — is hij niet reeds bitter genoeg?
P a ul meent gerucht te hooren, en springt van het raam
weg naar de heg van doornstruiken, die den tuin der G at a u l s van het dorpsplein scheidt.
't Is een vrouw, die met een emmer aan den arm naar
de pomp strompelt, om water te halen. En van den anderen
kant -- uit de buurt van Jean F a r e's herberg -- komt
een man, en zij ontmoeten elkander vlak bij de pomp van
het dorpsplein.
„Is je melkkoe beter?" vraagt de man, en zij antwoordt
„Niet beter, Late 1; het beest gaat dood — het is verschrikkelijk !"
„Dat is het wel !" zegt de man — „zoudt ge dat middel
van C h are t t e niet eens probeeren ?"
„Ik heb reeds alles geprobeerd !" zegt de vrouw met een
zwaren zucht, en zij slaat de hand aan den langen zwengel
der pomp, terwijl de man doorgaat.
„Ook al ellende !" denkt Paul — „wat is de wereld toch
vol ellende!"
Hij kent de vrouw heel goed. Het is eene weduwe, die
twee melkkoeien bezit, en in de opbrengst der melk haar
hoofdbestaan moet zoeken. Nu zal de ééne koe doodgaan;
haar bestaan zal half vernietigd zijn, en zij zal naar de bedeeling moeten voor hare arme bloeden van kinderen.
Hij heeft nog eenige sous in den zak ; hij heeft ze niet
meer noodig, en zou ze haar gaarne geven. Maar hij zou
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zich verraden, en trekt de hand, die hij reeds in den zak
had gestoken, terug.
En hij hoort opnieuw gerucht. De geteerde deur der
smidse gaat knarsend open, en Maurice G a t a u l treedt
naar buiten.
Paul ziet zijn vader, terwijl hij dieper tusschen de doornstruiken wijkt, en zijn oog rust op dat gelaat, dat even
verhelderd wordt door het licht van enkele sterren.
Het is hetzelfde gelaat van vroeger : diezelfde stoere vastberaden lijnen. Maar de rimpels zijn verdiept, en om de
lippen speelt een trek van zwaarmoedige droefheid.
M a u r i c e doet eenige passen in de richting der doornstruiken, en hij nadert P a u 1 zoo dicht, dat deze zijnen vader
met de hand zou kunnen bereiken. En toch zijn zij door
een afgrond gescheiden, die niet te overbruggen is.
Nu keert Maurice den rug naar zijn zoon, en P a u 1
hoort hem zuchten.
Het verwondert P a u 1 niet. Hij hoorde daar net die vrouw
zuchten, en nu zijn vader. En de eik zucht in zijn verstorven
takken, en die doornstruiken, waartusschen hij staat, en die
dorpsstraat met hare vereenzaamde huizen -- ja de geheele
lucht is vervuld met zuchten.
Het verwondert hem niet; opnieuw, terwijl de afgrond
zich reeds heeft geopend, om hem te verzwelgen, voelt hij
de waarheid van Gods woord : „Het gansche schepsel zucht."
En Paul hoort zijn vader zuchten, nu denkt Maurice
aan P a u 1, den verloren zoon, en aan C o n s t a n t, die ook
een verloren zoon is.
Vader Maurice denkt niet dan met pijn en zelfverwijt
aan dien vreeselijken Zondagvoormiddag, toen hij zijn zoon
tot een bastaard verklaarde. Het was de stoere Calvinist,
die boven kwam in zijn ziel; de Hugenoot, die zijn zoon
prijsgaf, om de eere zijns Gods te redden. Daar was veel
zondigs, veel verkeerds geweest in den ijver, waarvan hij,
toen blaakte, en in de stoerheid van zijn Calvinisme was
de teederheid van den vader ondergegaan.
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Doch had hij wel den waren Calvinist vertoond, toen hij
den heiligen band tusschen zich zelf en zijn kind had verscheurd?
Hij was er schromelijk in te kort geschoten ! Zijn toorn
had hem verleid ; wel de stoerheid maar niet de teederheid,
niet het innige, roerende mededoogen van den Calvinist had
hij vertoond, en er was vreemd vuur op het altaar geweest,
terwijl hij ijverde voor de eere Gods. Vader Maurice gaat
niet vrij uit — o hij voelt het, en op dat kleine opkamerke,
waar de engelen nederdaalden, om de ziel van grootvader
G a t a u 1 op te nemen, heeft hij in stilte bloedige tranen
geschreid om zijn onherstelbare daad.
Zoo is de strijd van Maurice G a t a u 1 dan wel zwaar,
en toch staat hij rechtop: ongebogen en veerkrachtig als
gindsche eik , die de naakte , forsche takken als gespierde
armen naar boven strekt.
Paul houdt de hand op het hart , want hij vreest, dat het
kloppen van dat onstuimige hart hem verraden zal, en met
een nameloos wee in zijn ziel ziet hij zijn vader zich langzaam
verwijderen. Hij' heeft de smidse reeds bereikt — hij heeft
de klink in de hand.
Paul kan het niet langer uithouden ; hij wil naar zijn
vader gaan, hij wil roepen, want de kinderlijke liefde komt
met onweerstaanbare kracht bij hem boven. Maar hij staat
daar als verstijfd ; zijn lippen zijn verlamd , en slechts een
kreunend geluid komt uit zijn keel.
Vader Maurice kijkt even om — is het de geheimzinnige
band des bloeds , dien hij voelt ? Daarop echter opent hij
de deur der smidse. En de deur gaat open en dicht, en
vader Maurice is verdwenen.
Paul gaat met de hand over het voorhoofd, terwijl hij
door een zware hoofdpijn wordt gefolterd. Daar achter dat
voorhoofd : daar is het; daar zit de kwaal. Hij is ziek ; de
hersens deugen niet meer.
't Is toch maar goed; dat hij zijn vader niet heeft gesproken.
Wat zou het hebben gegeven ? Immers niets -- zijn weg
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gaat naar de diepte , waar de dood Koning is, en niemand
kan zijn ondergang keeren.
Hij waggelt als een dronken man , maar hij kijkt niet
meer om, en hij gaat den burchtweg op.
Een jongen komt hem tegen; „die heeft hem ook om!"
zegt de jongen , en hij jouwt den ongelukkige uit.
Doch het deert P a u 1 niet meer; het verscheelt hem niet;
de beschimping door zoo'n straatjongen — wat raakt het hem?
Zoo wandelt hij dan voort, terwijl zijn gang weer vaster
wordt, totdat het grafelijk kasteel met zijn geblakerde muren
als een reusachtig spook voor hem in de donkerte oprijst.
Daarop slaat hij links en bereikt langs een dwarspad het
Hugenotenpad, waarover Madeleine en hij den doodelijk
gewonden Jonker voortdroegen.
Hoe levendig staat die tocht hem nog voor de oogen!
Hoe kent hij die plekken , waar ze telkens uitrustten , als
ze moede werden ! Het was een sombere morgen, maar op
zijn grijzen achtergrond schitterde M ade 1 e i n e's liefde en
toewijding met een glans en een warmte, die zijn ziel
verkwikte. Hij is harer niet waardig — hij wil het erkennen;
hij heeft haar ruw en schandelijk behandeld, toen hij haar
zoo onbetamelijk in haar heiligste overtuiging kwetste, en
terwijl hij haar voor eeuwig heeft verloren, is hij overtuigd,
dat hij niets heeft geoogst dan zijn verdiende loon.
Hij is moede , en hij zet zich neder : aan den kant van
het pad , bij de verdorde struiken.
En een paar raven zweven hoog boven zijn hoofd heen,
terwijl zij de lucht vervullen met hun hongerig geschreeuw.
De korte rust heeft hem goedgedaan, en hij stapt weer
vaardiger voort : al maar voort in den ontstuimigen nacht,
terwijl de grauwe wolken heenjachten over de toppen der
bergen. Hij voelt opnieuw de moeheid terugkeeren , doch
hij overwint ze door een laatste opflikkering zijner oude
geestkracht , en hij loopt flink voort, totdat hij het gereformeerde kerkje heeft bereikt.
Hij doet een diepen ademtocht — zijn pad kort nu op;
21
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hij is bijna aan het eind van dien moeilijken weg, dien
men een menschenleven noemt.
Ginds is het pad , dat naar beneden voert — al meer
lager, totdat het de diepte heeft bereikt, waar de wijde
inhammen van het blauwe meer zich als reuzenarmen
uitbreiden, om den moeden zwerver op te nemen.
Daar — in de diepte — roept en lokt het water tusschen
het ruischende riet , en daar zal Paul Ga ta u 1 rusten , die
vader en moeder en God en alles wat hem lief en dierbaar
was , verliet , om de Revolutie aan te hangen.
Hij staat bij het kerkje — wat een bescheiden kerkje is
het toch ! Hij heeft de Notre Dame gezien van Parijs —
dat is een verschil!
Op den nok staat de haan ; hij draait op zijn stang , en
dat geknars klinkt hem als een waarschuwend hanengekraai
in de ooren.
M a d e l e in e heeft hem eens op dien haan gewezen als op
het beeld der waakzaamheid, en hij glimlacht weemoedig,
als hij daaraan denkt. Zij zal wel groote oogen opzetten, als
zij hoort : „P a u 1 Gat a u 1 heeft zich verdronken -- de visschers hebben hem met hun netten opgesleept !" Maar zij
zal hem gauw vergeten zijn; menig jongeling heeft Paul
om dat knappe meisje benijd, en zij zullen de baan vrij
krijgen, als hij dood is.
Maar het hindert hem toch, dat de visschers hem zullen
vinden; hij raapt een paar zware steenen op , en stopt ze in
de zakken van zijn buis.
„Nu zullen de visschers mij niet vinden", zegt hij , „en
ik zal rusten op den bodem van het meer."
En met de zware steenen en zijn zware leed beladen,
daalt hij nu den berg af. Er zijn trappen uitgehouwen in
den berg, en deze trappen daalt hij af.
Hij krijgt groote haast , want hij hijgt naar het einde,
doch de trappen zijn in de duisternis erg lastig voor den
voetganger; en het is een ontzettende 'diepte, die hij voor
zich heeft. Soms is er een soort groote overloop , waar de
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weg gelijkvloersch is, doch dan begint hij weer met
trappen te dalen.
Paul moet toch even rusten, want hij voelt het in de
knieën , in de voeten. Hij steekt de handen in de zakken,
om de steenen weg te werpen, maar het is niet zeker, dat
hij aan den oever steenen zal vinden , en hij laat ze zitten
in zijn buis.
„Wat is de weg toch lang naar het meer ! Hij heeft dien
weg honderd keeren afgelegd , doch zoo lang als thans is hij
nooit geweest. Toch is hij op den rechten weg — dat kan
niet missen ; met geblinddoekte oogera zou hij het meer
kunnen vinden.
Wat moet hij zich toch afbeulen om den dood te zoeken!
Hij kan het toch gemakkelijker hebben — waarom stort
hij zich niet naar beneden, om met verpletterden schedel
te blijven liggen?
Maar neen, dat zal hij toch niet doen; ze mogen hem
niet vinden — zijn einde moet verborgen blijven.
Hij staat op en daalt opnieuw. En dezen keer zet Paul
G at a u 1 zijn zwaren tocht voort , totdat hij het ruischen
hoort van het verwelkende riet en den golfslag van het
water , waarover de wind , tusschen de bergpassen voortdringend , in krachtige stooten heenvaart.
Hij ziet naar boven ; het zwerk is vol sneeuwwolken, en
de laatste ster is verdwenen. En hij nadert het meer, waarvan
slechts de uiterste rand door een dun ijsvlies is bedekt.
Hij heeft een brandenden dorst, en het water zal den dorst
lesschen, want hij dorst naar den dood....
„G'n avond !" klinkt een stem uit het riet.
Hij schrikt er van; maar hij herstelt zich spoedig; het
zal een visscher zijn, die naar zijn netten gaat kijken.
En hij zegt : „G'n avond!" terwijl hij langs den oever wil
voortgaan.
„ Halloh, vrind ! sta eens stil !" roept die stem op forschen toon.
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P a u 1 heeft die stem nooit gehoord, en hij is zeer verdrietig,
omdat die stem hem gebiedt om stil te staan.
„Wat moet je?" vraagt hij op onvriendelijken toon , en
de vreemde stem antwoordt , terwijl Paul duidelijk het
knakken van het riet kan hooren : „Dat zal ik je dadelijk
vertellen , ziezoo , daar ben ik dan eindelijk door dat moeras
van riet en biezen heen geworsteld !"
De vreemdeling staat nu vlak bij Paul G at au 1, en dezen
scherp fixeerend, vraagt hij: „Wat zoek je hier bij stormen ontij?"
Nu merkt de jonge hoefsmid toch , dat hij zich vergiste;
het is geen visscher maar een grenskommies , met de buks
over den schouder.
En van achter den stam van een zwaren wilgeboom komt
een tweede koormies aanloopen , om den eerste zoo noodig
bij te staan.
„Nu spreek op !" zegt de eerste kommies — „wat zoek je hier?"
„Daar ben ik jou geen verantwoording voor schuldig!"
antwoordt Paul op beslisten toon.
„Jij bent een smokkelaar !"
„Een smokkelaar ?"
„Ja, een smokkelaar. De grens is dicht bij , en geen
fatsoenlijk mensch gaat in zoo'n ontstuimigen nacht bij het
meer voor zijn pleizier een wandeltocht maken. Ik zal je
zakken eens onderzoeken — ha , schelm, daar heb je 't al !"
„Wat is 't , C o r n e i 11 e ?" vraagt de tweede kommies.
„Wat het is ? Hier voel eens !" en de eerste kommies haalt
de twee groote steenen uit Pauls buis.
„Wat doen die steenen daar , vrind ?"
Paul haalt de schouders op.
„Beken maar , wat zit er in die steenen?"
„Niets — niemendal!"
C o r n e i l l e glimlacht.
„Ge zult me niets wijsmaken , man !" En bij het licht
van een dievenlantaarntje, dat hij uit zijn mantel te voorschijn
haalt , bekijkt C o r n e i l l e aandachtig die ruwe steenen.
Hij en P i r o n zijn pas naar deze streek overgeplaatst;
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zij kennen niets van P a u 1 Gat a u 1, en het is geen wonder ,
dat zij hem van smokkelarij verdenken. Zoo speuren zij dan
met de routine van ervaren ambtenaren naar verborgen
scheuren en breuken, doch zij ontdekken niets; zij werpen
de steenen op een harde klip , dat ze in stukken breken,
en deze stukken worden opnieuw aan het nauwkeurigst
onderzoek onderworpen. Doch het is voor niet en, Paul
G a t a u 1 staat er bij met de houding van een man , die met
het leven heeft afgerekend.
C o r n e i 11 e licht hem in het gelaat , en wordt getroffen
door die vermoeide , lijdende , door smart en wanhoop
geteekende gelaatstrekken.
„Zijt ge niet goed, maat?" vraagt hij op wat vriendelijker
toon en Paul antwoordt : „Ik heb pijn in 't hoofd."
„In 't hoofd?"
„Ja -- in 't hoofd — kan ik gaan ?"
„Gij kunt gaan — zeg : waar woont ge ?"
„In de vallei : in het dorp Artais."
C-o r n e i 11 e haalt een stuk brood uit zijn zak.
„Hier maat, — je ziet er zoo ellendig uit : neem en eet
en ga gauw naar huis !"
„Dank je !" zegt P a u 1, maar hij eet niet, en hij steekt
het brood werktuiglijk in zijn zak.
En hij gaat heen, terwijl de beide kommiezen hem nog
even nakijken in de duisternis.
„Krankzinnig!" zegt P i r o n.
„Neen," zegt C o r ne i 11 e — „dat niet. Hij wou zich verdrinken, en hij droeg de steenen bij zich, om niet meer
boven te komen. Ik heb die gevallen meer bijgewoond : 't is
een ongelukkige liefde — dat is het altijd bij die jonge
menschen! Bij oudere menschen zijn het gemeenlijk geld
zorgen — ik ken dat wel !"
„Hij kan terug komen, C o r n e i l l e."
„Natuurlijk — wij hebben zijn leven hoogstens eenige uren
verlengd. 't Is ellendig — dat is 't. Maar kom, P i r o n —
wij zullen den oever afpatrouilleeren !"
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En met de kappen van hun mantels opgeslagen voor de
koude, schrijden zij voorzichtig voort, om naar smokkelaars
te zoeken.
Paul sleept zich met den last zijner wanhoop weer tegen
de steile, moeilijke rotstrappen op : werktuiglijk als in een
zwaren droom. Dan echter voelt hij honger. Hij verwondert
er zich over; het is zoo vreemd, dat een zelfmoordenaar
nog honger voelt. Maar hij neemt toch van het brood, en
hij eet, ja hij verslindt het brood, nadat hij de eerste bete
heeft geproefd.
Dat stuk brood doet hem goed; zijn onmetelijke vermoeidheid wijkt, en hij klautert met vasteren gang de steile
trappen op, totdat hij weer boven op den bergrug is — bij
het kleine kerkje.
Hij ziet rond; ginds, in de diepte, ligt het dorp, doch
hij ziet het niet, daar de duisternis het belet. Doch op de
bergen is het iets lichter, en hij richt het scherpe oog naar
Madeleine's woning.
Ginds — die kleine, vage stip, die moet het zijn ; juist
drijft er een grauwe, grillige sneeuwwolk overheen.
En er komt een zonderlinge gewaarwording bij hem op;
een sterke zoete drang, om M a de l e in e nog eens te zien;
zoo hij stevig doorloopt, kan hij er binnen een half uur zijn.
Hij is reeds op pad, want het stuk brood van dien barmhartigen kommies heeft hem uitermate verkwikt, en zijn
levenskracht is opnieuw ontwaakt.
Hij moet recht tegen den wind in, en het is een koude,
snerpende wind. Maar hij worstelt moedig voort, al maar
die vage, donkere stip in de verte in het oog houdend.
De tocht valt hem echter toch niet mee; als hij halverwege is gekomen, moet hij erkennen, dat hij zijn kracht
heeft overschat, en hij blijft met knikkende knieën staan.
Een onuitsprekelijke moeheid grijpt hem aan ; er is nergens
een levend wezen te zien, en hij voelt zich van God en
menschen verlaten.
Hij keert terug op zijn schreden, en de wind stuwt hem
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thans voort. Hij is koud tot in het merg van zijn gebeente;
hij heeft de koorts; zijn tanden klapperen op elkander. Hij
zoekt naar een beschutte plek, doch hij vindt ze niet; afgetobt sleept hij zich voort tot het kerkgebouw, en het
naakte kerkplein overschrijdend, waggelt hij naar het belendende struikgewas. Daar achter die beukestruiken met
hun verdord gebladerte is een wijde, diepe kuil; hij laat
er zich in afglijden, en beschut voor den wind en overweldigd door de vermoeidheid, valt hij in een diepen slaap.

HOOFDSTUK XVIII.

De zon scheen vriendelijk op het struikgewas, toen Paul
G a t a ul ontwaakte. Hij keek verbaasd rond ; hij wist niet,
waar hij was, en hij moest zich bezinnen.
Hij had heerlijk geslapen; die knagende hoofdpijn was
geweken, en hij had een gevoel van nieuwe levenskracht.
Doch hij kende het bedriegelijke van dat gevoel; hij kende
het bij ervaring. In den morgen had hij moed, doch dan
kwam de grijze mist der wanhoop langzaam maar onweerstandelijk opzetten. Dat was zijn ziekte; de kranke hersens
-- die deden het ....
Hij rees op , en keek over den rand van den kuil. Hij
had lang geslapen; naar den stand der zon te oordeelen,
was het reeds over negen. Het kleine kerkske stond voor
hem, en over het kale kerkplein zag hij menschen het
bedehuis binnengaan.
P a ul kon alles duidelijk zien. Niets dan het verdorde,
taaie gebladerte van eenige beukestruiken scheidde hem
van het kerkplein.
Hij wist niet, welke dag het heden was, maar nu begreep
hij het; aan de kleeren der kerkgangers zag hij , dat het
Zondag was.
Er kwamen al meer kerkgangers aan, in Zondagsche
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kleeding en zijn belangstelling nam toe. Hij kende hen allen;
hij zou hen bij name hebben kunnen noemen. Toch verwonderde hij zich , dat hij hen nog kende , want de weinige
maanden, waarin hij hen niet had gezien, leken hem wel
eeuwen.
Hij zag Rachefort.... hij zag Madeleine....
De berggids had den stevigen doornstok in de hand, en
M a d e l e i n e wandelde naast hem met vluggen, veerkrachtigen tred. Paul zag haar , hij zag haar aanvallig gelaat ,
die frissche wangen en dien fieren opslag der oogen, waarop
hij vroeger zoo trotsch was geweest.
Van een andere zijde zag hij een groep van drie menschen
over het Hugenotenpad naderen. Den middelste had hij
nooit gezien; naar zijn kleeding te oordeelen , was het een
predikant, doch de twee anderen kende hij.
Een zeldzaam gevoel overstroomde zijn ziel, terwijl hij
zijn ouders zag opgaan naar het bedehuis, en er kwamen
tranen in zijn bruine oogen, terwijl hij dacht aan den gelukkigen tijd, toen hij met hen opging.
Voor moeder Mart he scheen de weg bergopwaarts zwaar
te worden; zij bleef herhaaldelijk eenige passen achter, en
de beide mannen, die in druk gesprek met elkander schenen
te zijn, wachtten haar dan telkens op.
Maar nu zag Pau 1, dat M a d e le in e de kleine troep
tegemoet wandelde, en moeder M ar t h e in den arm nam.
Daarop wandelden de predikant en M a u ri c e snel voort;
zij hadden stellig nog een korte bespreking met den kerkeraad te houden, voordat de dienst begon.
Pa ul zag dat alles , doch niemand had erg in hem , want
hij was beschut door het dorre gebladerte der beuke struiken.
En hij dacht aan de clubvergadering der Oordel iers, die
hij had bijgewoond, en het verschil tusschen die clubvergaderingen en dit vredige bedehuis was voor hem even
groot als het verschil tusschen Satan, die God haat, en den
Seraf, die Gods lof bezingt.
Nu was de laatste kerkganger naar binnen gegaan; de
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deur werd gesloten, en Paul keerde zich om. Hij zette zich
neder in een hoek van den diepen kuil, en hij zat daar,
met voorover gebogen hoofd, als een verstooteling, als een
vermoeide grijsaard, totdat het eerste psalmvers werd aangeheven.
En toen dit psalmvers werd aangeheven, is het gebeurd ....
toen is het wonder gebeurd ......
P a ul G a t a u 1 sprong op -- hij sprong recht op zijn
voeten.
Hij kon het niet uithouden in zijn schuilhoek; hij verhief zich boven den rand van den kuil, en stond in het
struikgewas.
0, die psalm ! Hij kende den psalm van buiten; het was
de lijfpsalm der Gat a u 1 s geweest ; van geslacht tot geslacht.
In de grootste ellende, in de diepste smarten, wegzinkend
in den dood onder de gruwelijkste vervolgingen der Bourbons, had deze psalm hen gesterkt, bemoedigd, vertroost.
„God heb ik lief!" zoo zong de gemeente.
„God heb ik lief, want die getrouwe Heer
Hoort mijne stem, mijn smeekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor; 'k roep tot Hem al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp; Hij redt mij keer op keer."
En Paul G a t a u 1 stond te luisteren : rechtop tusschen
de struiken, en zijn ziel dronk de melodie, de woorden in.
Hij stond daar met trillende lippen, met wijdgeopende
oogen, in de hevigste spanning -- had een vreemdeling hem
gezien, dan had hij gezegd : „Onherstelbaar waanzinnig !"
En toch was Paul G a t a u l nooit helderder bij zinnen
geweest dan op dat oogenblik , terwijl hij stond te beven
op zijne voeten.
Nu verstomde het gezang , en de wet des Heerera werd
gelezen. Dat deed zijn vader, die ouderling was.
Paul wist het van vroeger.
Paul begon die gelukkige menschen te benijden, die daar
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vredig mochten nederzitten onder het liefelijk geklank des
Evangelies, en een onbeschrijfelijk gevoel van weemoed en
heimwee kwam bij hem boven. Hij kon het niet meer
uithouden tusschen de struiken. Hij overschreed het kleine
kerkplein, en hij naderde de deur. Doch terwijl hij de klink
der kerkdeur reeds had opgeheven, steeg een blos van
brandende schaamte naar zijn ingezonken wangen , en hij
zou weggeloopen zijn, zoo snel als zijn voeten hem konden
dragen , als hij niet was overrompeld door een vreemden man.
,,Wordt er gepreekt?" vraagde de vreemdeling, en Paul
antwoordde : „Ik denk het wel."
Toen opende de vreemde man, zonder een enkel woord
meer te zeggen, de kerkdeur, en met schuwe blikken, als
een misdadiger, wiens vonnis geteekend is, sloop de jonge
smid hem na op den voet.
Hij zette zich neder in de achterste bank in den donkersten
hoek. Hij keek niet op; hij durfde niet, en hij hoorde geen
woord van het gebed.
Maar hij hoorde andere stemmen. De muren, de kansel,
de bank, waarin hij zat, ja zelfs de vloer onder zijn voeten —
ze schreeuwden het hem in het oor : „Verschoppeling —
vervloekte ! gij behoort hier niet !"
Toch bleef hij zitten , maar hij keek niet op. Hij hield
het gelaat met zijn handen bedekt , opdat niemand hem
herkennen zou , en hij staarde strak naar beneden : naar
'ti
dien vloer van blauwe tegels.
Toen de predikant het groote gebed had geëindigd, ging
M a u r ic e als voorzanger opnieuw naar den lezenaar , en
nadat een nieuw psalmvers was aangeheven, rees de leeraar
op , om over zijn tekst te spreken.
Het was een doorluchtige vergadering, voor welke de
spreker optrad , al was zij in het oog der wereld van allen
glans beroofd. Het waren meest arme menschen; hun kleeding
was netjes maar sober; zij hadden vereelte handen, en zij
kenden den harden strijd om het bestaan.
Doch het waren Gods uitverkorenen het was des Heeren
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volk. Nu wandelden zij nog in de armoedige kleeding van
den pelgrim, maar het waren Koningskinderen, en zij zouden
eens de wereld regeerera. Dat had God zoo gewild, en al
deed de Revolutie de woedendste aanvallen, om deze wereld
te veroveren, het gaf toch niets. De Revolutie zou niet bij
machte zijn , om zich in hare stellingen te handhaven , want
deze wereld was niet bestemd om voor eeuwig gebukt te
gaan onder de ongerechtigheid en de goddeloosheid. Neen,
Gods kinderen zouden er eens regeeren; deze armen, deze
verachten, waarvan ieder zijn eigen bitter kruis had te dragen,
zouden er eens heerschen als koningen.
Zoo waren clan Gods uitverkorenen in deze vergadering,
doch er waren nog anderen aanwezig: wonderbare wezens,
die nooit de bitterheid en de vervloeking der zonde hebben
geproefd. Zoo de ooren dezer arme bergbewoners waren
gescherpt geworden, dan zouden zij een geruisch van vleugelen
hebben gehoord, en waren hun oogen versterkt, zij zouden
Gods engelen hebben gezien.
De tekst nu was de gelijkenis van den verloren zoon.
Er was een groote , stille aandacht. Zij zaten allen te
luisteren ; deze gelijkenis, die millioenen verslagen menschenharten heeft verkwikt, en nog millioenen zal verkwikken,
trof de toehoorders.
Paul luisterde ook; zijn schuwe angst week naar den
achtergrond, en hij begon te luisteren. Hij hief het vermoeide
hoofd op , en de woorden des sprekers klonken hem in de
ooren als het klokgelui der bergen , op een vredigen
zomeravond.
Hij keek den spreker aan, en hij hing aan diens lippen;
de adem Gods, die leven schept, ging over zijn moede ziel ,
en hij verstond den verloren zoon.
Hij viel weer in dezelfde vergissing van enkele weken
geleden, toen hij waande , dat de spreker enkel hem op het
oog had , maar wat toen zijn hoogmoed prikkelde, verdiepte
thans zijn ootmoed. Zoo predikte de spreker dan voor hem —
en voor hem alleen. P a u 1 verbaasde zich, dat de spreker
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alles zoo goed wist, en hij staarde naar hem met den eerbied,
waarmede wij een profeet zouden begroeten.
Hoe wist die man toch alles ? Wie had het dien verwonderlijken man toch verteld, dat Paul met een verscheurd
gemoed en met wanhoop rondwandelde ? Paul had hem
nooit gezien, en toch wist hij alles. Paul durfde hem niet
meer aan te zien, want die buitengewone man zou in staat
zijn, om zijn gedachten van zelfmoord te openbaren. Een
huivering ging den jongen smid door de leden, doch in die
huivering was geen angst — die huivering was iets anders.
Hij zat daar als verloren tusschen de bergen der wanhoop,
doch hoog boven hem scheen een troostelijk licht.
„Ik zal opstaan , en tot mijnen vader gaan , en ik zal tot
hem zeggen: Vader ik héb gezondigd tegen den Hemel en
voor u; en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te
worden; maak mij als een van uwe huurlingen."
De leeraar sprak zoo zacht, zoo teeder, zoo ontdekkend,
en het was als dauw op Pauls vermoeide ziel. Soms ging
het wel als een bliksemstraal door zijn gemoed, dat hij een
vervloekte was, een verdoemde, omdat hij in ditzelfde bedehuis de majesteit des Allerhoogsten had aangetast, maar
het woord van den leeraar was telkens als olie op een
schrijnende wond.
De spreker schetste de vriendelijkheid, en de liefde des
`aders in de treffendste kleuren; hij kwam er niet over
uitgesproken, en in het vuur zijner rede zeide hij vlakweg,
zonder eenige beperking : „Wat te slecht is voor de Revolutie,
wat door haar wordt versmaad, wil Christus nog aannemen!"
Paul had vele goede preeken in zijn leven gehoord, maar
nu luisterde hij met zijn hart; nu zonken de woorden als
granietsteenen in zijn ziel.
Een gevoel van onuitsprekelijke droefheid overstelpte
hem, doch in deze droefheid was geen schrijning, geen
bitterheid, geen angt. Het was de droefheid van het kind
naar zijn vader; het was een oprecht berouw; het was de
eerste ademtocht des nieuwen levens.
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Sommigen keerden zich om, en keken naar Paul Ga t a u ,
maar hij merkte het niet. Hij zat daar als in den ban van
een zoeten droom en met dat heimwee in de ziel, dat onze
harten in onze beste oogenblikken kan vervullen, wanneer
de herinnering aan het verloren Paradijs ons doet schreien
van weemoed.
„Amen!" zeide de spreker, en de vergadering rees op.
Er werd gedankt; een slotvers gezongen, de zegenbede
uitgesproken, en de kerk ging uit.
Paul echter bleef zitten; hij had het gelaat met de handen
bedekt, en hij weende.
Toen voelde hij een hand op zijn schouder; hij keek op,
en zijn vader stond voor hem.
„Mijn jongen !" zeide zijn vader, en meer zeide vader
Maurice niet.
Op zijn stoer gelaat lag een groote ontroering te lezen;
zijn ziel was bewogen tot in hare diepste diepten, en zijn
oogen rustten met de teederste liefde op zijn kind.
„Vader!" zeide Paul zacht, en hij stond op. Het was hem,
alsof zijn beerven verpletterd waren, en hij waggelde als een
dronken man.
Nu kwam moeder M a r th e ook; zij zeide geen woord,
maar hare trouwe moederoogen spraken, en zij drukte den
verloren zoon met een kreet der moederliefde aan haar
trouw hart.
De ouders namen hem tusschen zich in, en stil en rustig
wandelden zij samen heen. De kerkgangers herkenden P a u 1
nauwelijks — zoo vermagerd zag hij er uit. „Als hij dood
was, kon hij niet meer veranderen !" fluisterden zij elkan der
in het oor.
Op het punt, waar de bergpaden zich splitsten, stond
Madeleine.
Paul was er verwonderd over, want de kerkgangers hadden hem ontweken. Dat meende hij ten minste, en in elk
geval; niemand had hem aangesproken.
Hij was er niet toornig, niet verbitterd om; hij erkende,
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dat hij verdiende, als een melaatsche te worden gemeden.
Te meer echter verwonderde het hem, dat Madeleine
hem opwachtte. Zij ging hem zelf tegemoet, en had dien
fieren opslag der oogen, dien hij steeds had bewonderd.
Doch uit de oogen spreekt het hart, en haar oogen waren
omfloèrst.
Zij naderde hem; zij gaf hem de hand, en in dit oogenblik, terwijl hij uit zijn jammer en ellende haar aanzag,
was zij in zijn oogen nog liefelijker dan op dien somberen
morgen, toen zij haar leven waagde, om het zijne te redden.
„M a del e in e !" zeide hij -- „ik ben een verworpene, een
melaatsche !" doch zij sloeg de armen om zijn hals, en zacht
als de lentekoelte door de toppen van het geboomte, kwam
het over hare lippen : „P au I — lieve P a u 1 !"
Dat was haar welkomstgroet, en daarop ging zij heen. En
Paul staarde haar slanke, veerkrachtige gestalte na, zooals
zij, in den vollen glans der zon, daarheen wandelde, over
het smalle bergpad: vlug als de hinde der bergen.
De familie G a t a u 1 ging intusschen naar huis , en toen
de huisdeur zich achter hen had gesloten, zeide P a u 1:
„Vader -- kunt gij mij alles vergeven?"
En Maurice antwoordde : „Mijn jongen — wat is er voor
een vader zoeter, dan zijn kind te vergeven?" en hij weende:
de stoere smid.
Wat was het een wonderbare Zondag voor Paul Gat au 1!
Hij was opgestaan , en naar zijn vader gegaan. Hij had
zijn aardsche vader ontmoet — hij zou zijn hemelschen
Vader ont moeten, en de blinkende bergtoppen van het
aardsche en van het hemelsche leven rezen naast elkander
op voor Pauls verbaasden blik.
Hij was niet luidruchtig, niet opgewonden; hij was stil
en bedaard.
„Laten wij nog eens de gelijkenis lezen van den verloren
zoon!" zeide Pau 1, en Maurice las ze.
„En nu nog eens !" zeide Paul, en Maurice las ze
andermaal.
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Toen zeide P a u 1: „Ach vader — lees ze ten derden male!"
en Maurice las ze ten derden male.
Daarop zweeg Maurice, en P a u l zweeg ook. Hij stond
op -- hij zocht de eenzaamheid. Hij klom de drie treden
op naar het opkamerke, en hij knielde voor de bedstede
neder, waar grootvader G a t a u 1 zacht was ontslapen.
„En opstaande, ging hij naar zijnen Vader. En als hij
nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met
innerlijke ontferming bewogen; en toeloopende , viel hij hem
om zijn hals, en kuste hem.
„En de zoon zeide tot hem : „Vader! ik heb gezondigd
tegen den hemel en voor u, en ben niet meer waardig , uw
zoon genaamd te worden."
„Maar de vader zeide tot zijne dienstknechten : „Brengt
hier voor het beste kleed , en doet het hem aan , en geeft
een ring aan zijne hand, en schoenen aan de voeten; en
brengt het gemeste kalf en slacht het; en laat ons eten en
vroolijk zijn!
„Want deze mijn zoon was dood , en is weder levend
geworden; en hij was verloren, en is gevonden!"

HOOFDSTUK XIX.
P a ul is een nieuw mensch geworden -- hij is waarlijk
den tweesprong voorbij ! Hij heeft een besliste keuze gedaan;
hij wandelt nu op den weg van den oprechten Christen,
die smal en moeilijk is, maar waar de engelen hem zullen
ontmoeten, zoo de weg hem te zwaar mocht worden.
Zijn hart is vol lof en dank , en daar is eene stem in zijn
binnenste , die fluistert : „Abba — lieve Vader !"
Het zal niet altijd zoo licht blijven op zijn pad; er zullen
wolken en schaduwen komen , maar als die komen , dan zal
de genade ook komen , om hem te sterken.
Hij is gelukkig -- ja,. hij proeft de eerstelingen van die
zalige vruchten, die eens op de onsterfelijke heuvelen der
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eeuwigheid zullen worden geplukt. Hij heeft een ontzettenden
weg gehad, maar hij wordt nu ook uitermate vertroost, en
hij wandelt zijn weg met blijdschap.
Voortaan zal de Revolutie aan hem een geharnasten bestrijder hebben, omdat God zijn vingeren leert ten strijde,
en hem het wapen in de hand heeft gedrukt, dat altoos
triomfeert : dat is Gods Woord.
Hij is weer geheel hersteld — o, hij heeft het goed gehad bij moeder Marthe! De frissche levenskracht bruist weer
door zijn aderen , en het huisgezin van G a t a u 1 is één van
hart en één van ziel.
De kleine J a c o t begrijpt er geen steek van , maar Paul
laat tegenover hem nu en dan een woord vallen, dat hem treft,
en 's avonds zit de kleine J a c o t er bij, als M a u r i c e, P a u l
en moeder Ma r t h e over de dingen der eeuwigheid spreken.
Doch heden avond is Paul er niet , want Madeleine
is van namiddag hier geweest , en Paul is meegegaan , om
haar een eind weegs naar huis te begeleiden.
Zij wandelen samen den burchtweg uit, en dan slaan zij
links : de woeste bergwereld in.
Het is in den nawinter ; de maan is opgegaan , en de sterren
blinken boven de geplunderde wouden.
Zij wandelen naast elkander voort , en als het bergpad
smaller wordt, vat Paul het meisje bij de hand , opdat zij
niet zou uitglijden.
De maan verlicht hun pad, en zij wandelen hand in hand.
En in Pauls gemoed klinkt het oude lied:
„Geef mij uw hand , mijn' uitverkoren!
Zie , wij wandlen hand in hand,
Daar wij bij elkaar behooren,
Door hetzelfde vreemde land!
Kan ik niet de zon verdragen,
Dan zult gij mijn schaduw zijn,
Doch uw last, uw zorg, uw pijn,
Die zal ik, mijn liefste, dragen !"
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Er gaat een geheimzinnig ruischen door de toppen der
witte berken : het is de lente, die aan het komen is.
Maar het is nog winter , en de struiken langs het pad
strekken hun koude, naakte takken uit.
Zij spreken over allerlei: over het verleden en de toekomst
en zij gedenken den zachtmoedigen T h 6 o b a l d met den
eerbied en de liefde , waarmede wij onze martelaren gedenken.
Paul en Madeleine hebben elkander nu voor goed gevonden , en de band, die hen bindt, is de liefde.
Ja, de liefde!
Het is een kuische liefde, want het is een reine liefde,
en het is een sterke liefde , want het is een kuische liefde.
Maar die kuische, reine, sterke liefde is ook noodig,
want de tijd is gekomen , dat God, Die alles regeert, zal
toelaten, dat de duivelen der hel losbreken, en met de
roode muts getooid, godslasterlijke dingen zullen voortbrengen.
De Revolutie is pas verrezen; zij zal straks als een reus
het sombere hoofd tot de wolken uitstrekken , en haar
bliksemend zwaard zal de menschheid met verbaasdheid
slaan. Er staat een verschrikkelijke tijd voor de deur,
waarop de hongerige guillotine zal klappen, van den morgen
tot den avond en tot diep in den nacht, en Paul en
Madeleine zien de schaduwen reeds der komende gebeurtenissen.
Doch die schaduwen zijn niet in staat , hun blijdschap,
hun moed , de verheuging hunner zielen te blusschen,
want hun liefde is een sterke liefde; en de poorten der hel
zullen deze liefde niet overweldigen, want God is de derde
in hun verbond.
Zoo wandelen zij daarheen, naast elkander, op het smalle
bergpad, totdat zij het kruispunt bereiken, van waar een
breeder, veiliger weg naar Made 1 e in e's woning voert.
En hier nemen zij afscheid. Paul staart het meisje in
de donkere , schitterende oogen : „M ad e lei ne" , zegt hij -„lieve Madeleine!" en zij antwoordt: „Paul, lieve Paul !"
Er gaat een geheimzinnig ruischen en bruisen door de
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twijgen der geplunderde struiken; het is de lente, die aan
het komen is.
Zoo scheiden zij , maar het kan toch geen scheiden heeten,
want hun harten blijven verbonden.
En Paul staart het meisje na, totdat een zware nevel
oprijst uit de valleien , en M ad e l e i n e's gestalte door de
straalbreking der maan reusachtige afmetingen aanneemt.
Eenmaal blijft zij staan , en keert om. Paul ziet , hoe zij
den arm opheft naar boven ; het is een reuzenarm , en hij
wijst naar boven, want van boven moet de zegen komen.
Dan echter lossen zich die lijnen op in den nevel, die alles
vervaagt, en P a u 1 ziet niets meer. Op het oogenblik echter,
dat hij huiswaarts wil keeren, hoort hij nog eenmaal hare
stem, en uit de grijze, dichte nevelwolken klinkt het als een
zoete melodie aan zijn oor : „P a u 1 -- liefste P a u 1 !"
Daarop wandelt hij naar huis : met een stillen glimlach
op zijn gelaat, terwijl zijn heldere , bruine oogen tintelen
van moed en geestdrift.
Vader Maurice en moeder Ma r t h e zitten op hem te
wachten, en hunne harten verkwikken zich, terwijl zij hem
zoo moedig en vastberaden zien binnenstappen.
Constant is de donkere schaduw in hun leven, maar
Paul is teruggekeerd als de verloren zoon , en hij is voor
tijd en eeuwigheid gered, omdat zijn ziel is gered.
Vader Maurice en moeder M art h e zijn blijde; zij verheugen zich, en zij zullen bemoedigd voorttrekken op het
smalle pad, dat uitloopt op het hemelsche Sion. En zij
hebben broeders en zusters, die daar verstrooid wonen in
de vier winden des hemels , en die eveneens hun aangezicht
hebben gekeerd naar Jeruzalem, dat boven is.
Ieder van hen heeft zijn bijzonder kruis en zijn eigen
ellende. Zij kennen veel verdriet en groote teleurstellingen ,
en zij schrikken bij de donkere schaduwen, die voor hen
oprijzen.
Doch zij behoeven niet te schrikken, want zij zijn veilig ;
en die schaduwen dienen slechts, om het hun te doen verstaan,
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dat zij reizigers zijn door de woestijn. Doch opdat zij niet
zouden vertragen, schenkt de Heere hun Elims, waar twaalf
waterfonteinen zijn en zeventig palmboomen, en wandelend
door het land der vreemdelingschap, vinden zij Bethels,
waar zij God ontmoeten.
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